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sionering verander. veranderinge 

selfkonsep en selfaktualisering 

ten opsigte van 

kon ook tydens 

hul 

die 

verhoudinge, 

terapieproses 

bespeur word. Die veranderinge in verhoudinge en die verlaging van die 

.depressievlak is deur middel van kwantitatiewe verkenningsmedia 

bevestig. Die oordrag van al hierdie houdings en verhoudings na die 

kinderhuissisteem is deur middel van onderhoudvoering met die huis

ouers van die betrokke adolessente dogters bevestig. 
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SUMMARY 

THERAPY INVOLVING A NUMBER OF DEPRESSIVE ADOLESCENT GIRLS IN A 

CHILDREN'S HOME: AN ECOSYSTEMIC APPROACH 

By N de Meillon 

Degree Doctor Educationis 

Department The Psychology of Education 

Promoter Prof E Wiechers 

A significant percentage of adolescents in children's homes are 

depressive in consequence of multiple experiences of loss. There is a 

possibility that experiences of depression are maintained in a systems 

context. Group therapy using an ecosystemic approach was embarked 

upon in order to study and to alter within a systems context the 

phenomenon of depression, the accompanying negative experiential and 

meaning-assignment worlds of the depressive adolescent girl in a 

children's home and the interactional behavioural patterns. It was 

hypothesised that behavioural change brought about in the group 

therapy context would extend to systems beyond the therapy system. 

A group of five adolescent girls in a children's home, of whom two 

were severely depressive, were taken for eight group therapy sessions. 

The principles of ecosystemic epistemology as a paradigm for family 

therapy were applied in the sessions. These principles stress inter 

alia the use of metaphor. Circular questioning was employed in order 

to explore the relationships within the group. Moments of depression 

were observed and recorded directly and indirectly according to both 

linear and circular approaches, and the therapeutic process was 

described. 

The manner in which the therapeutic group changed 

metaphorically by the group itself. A decrease in 

girls' level of depression was observed during 

was confirmed 

the adolescent 

therapy. Their 

cognitive, affective and normative functioning also changed, and 
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alterations affecting relationships, self-concept and self-realisation 

could be perceived in the therapeutic process. These changes in 

relationships and the decrease in the level of depression were con

firmed quantitatively. The transfer of these attitudes and relation

ships to the children's home system was confirmed by interviewing the 

children's home "parents" of the adolescents involved. 
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HOOFSTUK EEN 

PROBLEEMSTELLING, DOELSTELLING, HIPOTESES EN PLAN VAN DIE ONDERSOEK 

1.1 PROBLEEMSTELLING 

1.1.1 Verlies-ervarings van die kinderhuiskind 

Dit blyk uit die literatuur dat traumatiese ervarings (soos 'n 

verlies-ervaring of -ervarings) gevoelens van terneergedruktheid, 

neerslagtigheid, pessimisme of depressie tot gevolg het (Carson, 

Coleman & Butcher 1988: 284; Louw & Van Jaarsveld 1989: 167; 

Wicks-Nelson & Israel 1991: 132). Na 'n verlies-ervaring deurloop 'n 

persoon gewoonlik 'n treur- of rouproses, wat behels dat hy hom 

byvoorbeeld onttrek en belangstelling in gebeure om hom verloor, 

moontlik in 'n paging om van ervaarde pyn te ontsnap - een van die 

simptome wat op depressie dui. 

Kinderhuiskinders het vermoedelik meer verlies-ervarings as kinders in 

'n normale primere pedagogiese gesitueerdheid, aangesien hulle 

verhoudinge met hul biologiese ouers ontoereikend is, hulle uit hul 

ouerhuise verwyder word, verliese ervaar wanneer hulle vakansie-ouers 

verander word, wanneer huisouers vertrek en wanneer ander bande, soos 

vriendskapsbande, verbreek word. 

In 'n opname wat deur 'n maatskaplike werker by een van die kinderhuise 

in Pretoria gedoen is, is byvoorbeeld vasgestel dat die 16 hoerskool

leerlinge in die kinderhuis aan die volgende ervaringe in hul oor

spronklike ouerhuis, en selfs in die periode na verwydering uit daardie 

ouerhuis, blootgestel was: 

• Ouer/ouers is/was werkloos 

• Ouers is geskei 

• Verhuising na ander gebiede het plaasgevind 

• Verandering van skole het plaasgevind 
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• Ouer/ouers is in die gevangenis 

• Ouer/ouers het selfmoord probeer pleeg 

• Ouer/ouers is dood 

• Die kind is in pleegsorg geplaas, maar die plasing het 

misluk (soms herhaaldelik) 

• Kinders is deur pleegouers aangeneem en weer afgeteken 

• Kinders is om verskeie redes (onder andere aanranding, 

alkoholmisbruik en seksuele mishandeling) as sorgbehoewend 

verklaar en vir 'n tydperk in 'n plek van veiligheid 

geplaas; die kind is dus van sy gesin geskei 

• Die huisouers in die kinderhuis wissel tot drie keer per 

jaar 

• Die kind beleef verwerping van sy eie ouers, wat slegs 

sporadies kontak maak 

Uit hierdie lys van ervarings is dit duidelik dat verlies-ervarings 'n 

sentrale tema in kinderhuiskinders se lewens is. 

1 . 1 . 2 Die verskynsel van depressie by die kinderhuiskind 

Omdat die kinderhuiskind, soos aangetoon, aan veelvuldige verlies

ervarings blootgestel word, het die vraag by die navorser ontstaan of 

kinders in hierdie omstandighede nie dalk dikwels gevoelens van 

verwerping, isolasie, t~~neergedruktheid en selfs depressie beleef 

nie. Ten einde te bepaal of die verskynsel van depressie by die 

kinders in 'n kinderhuis voorkom, is daar besluit om 'n evaluerings

medium, naamlik die Beck Depression Inventory (BDI) in te skakel. 

Hierdie vraelys (BDI) is aan al 16 hoerskoolleerlinge in die onder

hawige kinderhuis gegee om in te vul, en.die volgende inligting is op 

hierdie wyse ingewin: 

• Twee kinders het geen tekens van depressie getoon nie. 

• Ses kinders het ligte aanduidings van depressie getoon. 
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• Vyf kinders het matige tekens van depressie getoon. 

• Drie kinders het ernstige tekens van depressie getoon. 

Indien daar aangeneem word dat die BDI-vraelys openlik en eerlik deur 

al die leerlinge beantwoord is, kan 'n mens aflei dat ten minste agt 

(50%) van hulle hulp nodig het weens belewinge en gedrag wat gepaard 

gaan met depressie. Vyf van die leerlinge (almal dogters) het 

ingewillig om as proefgroep op te tree. 'n Breedvoeriger uiteensetting 

van die verkryging van die proefgroep word in afdeling 5.3.2.3 gegee. 

In die lig van die feit dat die proefgroep uit vyf kinderhuisdogters 

bestaan, sal die vroulike vorm gebruik word om na die bepaalde groep te 

verwys. 

In die algemene bespreking word daar verwys na die ''kinderhuiskind'' 

of ''die kind in die kinderhuis' ', in welke geval die onpersoonlike 

''hy'' gebruik sal word. Dieselfde beginsel geld ten opsigte van die 

term ''terapeut'': wanneer daar na 'n terapeut in die algemeen verwys 

word, word die onpersoonlike ''hy'' gebruik. Sodra die navorser/ 

terapeut wat by hierdie studie betrokke is, egter ter sprake kom, word 

die vroulike vorm gebruik. Die gebruik van die manlike vorm sluit beide 

geslagte in. 

Die ervarings wat kinderhuiskinders deurmaak, gee te kenne dat daar oak 

ander tekortkominge in hul lewens is wat tot depressie aanleiding kan 

gee. Die kinderhuiskind - in die onderhawige navorsing die adolessente 

kinderhuisdogter - word baie van die basiese voorwaardes vir die 

bereiking van volwaardige volwassenheid ontneem. Opvoeders, wat die 

belangrikste ondersteuningsrol in die kind se lewe vervul, behoort 'n 

belewing van toebehorendheid aan die kind te verskaf. Die kinderhuis

kind, wat die voorreg van 'n primere opvoeder moes verbeur, kry nie 

hierdie tipe ondersteuning nie. Sullivan (1953} noem oak die belang

rikheid van die ''significant others'' in die lewe van die kind. Vrey 

(1979: 68) bevestig hierdie stelling deur daarop te wys dat elke kind, 

weens die feit dat hy in 'n opvoedingsituasie staan, van bepaalde 

mense afhanklik is en hulle nodig het om 'n volwaardige volwassene te 
"--~ --- ------
word. Die kinderhuiskind word as 't ware deur sy ouers verwerp. In die 

··~ ·~·- -- ~~· 

verband se Vrey (1979: 68): ''Aangesien die kind verwerping meer as 

enigiets anders vrees, ontwikkel veel angs as hy nie geborgenheid, 
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emosionele sekuriteit en aanvaarding as genoegsaam beleef nie''. 

Verwerping en die gebrek aan 'n bevredigende verhouding met opvoe-
-;:-:-----::-:-----::-----;-----------
dings figure kan as 'n verlies van aanvaarding ervaar __ w_o_r~:_-~ie intakte 

primere pedagogiese situasie waarin vertroue, begrip en gesag outen-

tiek vergestalting vind, is die groeibodem vir 'n positiewe selfkonsep 

en vir die vorming van positiewe interpersoonlike ve~ho~dinge. _Die 

kinderhuiskind se primere opvoedingsituasie het egter, soos aangedui, 

verbrokkel en het tewens waarskynlik nooit op 'n vaste grondslag gerus 

nie. 

Nog 'n faktor wat in gedagte gehou moet word en wat gevoelens van 

depressie by adolessente kinderhuisdogters kan veroorsaak, is hul 

gesitueerdheid, wat verskil van die van kinders in gewone intakte 

opvoedingsituasies en dit kan op sigself gevoelens van depressie 

veroorsaak. Die adolessente kinderhuisdogter se gesitueerdheid word 

vervolgens meer omvattend bespreek. 

1 . 1 • 3 Die adolessente kinderhuisdogter as deel van baie sisteme 

Die adolessente kinderhuisdogter se situasie is uniek in die sin dat 

sy betrokke is by 'n netwerk van sisteme waarby sy moet inskakel. In' 

die eerste plek is daar die ''surrogaat-ouerhuis'' by die kinderhuis 

waapr sy inwoon, wat gewoonlik bestaan uit 'n huisvader en 'n huis

moeder, hul eie kinders en agt ander kinderhuiskinders. In die tweede 

plek het die adolessent in die kinderhuisopset haar eie _P~~tuurgroep 

met wie sy rnaats is, en in die derde plek beweeg sy dikwels tussen 'n 
- ·--~~---------~~~- ------------"~ ----- .. ~--.. -- ------~ 

ander groep maats op skool. In die vierde plek skakel sy dikwels in by 

'n werkgroep.van die rnaatskaplike werker, en in die vyfde plek word 

baie van die dogters vakansies en naweke na ''vakansie-ouers'' gestuur, 

waar hulle weer by nuwe omstandighede rnoet aanpas. Dit is dus 

kenmerkend van die adolessente kinderhuisdogter dat sy verbind is aan 

verskeie sisteme en sy vind dit na alle waarskynlikheid moeilik om in 

soveel verskillende sisterne te funksioneer. 

Die saamgestelde geheelsisteern van die adolessente kinderhuisdogter, 

soos hierbo uiteengesit, kan diagramrnaties soos volg voorgestel word: 
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VAKANSIE OUERS 
* Huwelik 
* "Broers" 
c "Susters • 
* Moots 

(Omgewing) 

BIOLOGIESE 
OUERS 

c Huwelik 
* Broers 
* Susters 

\ 

KINDERHUISKIND 
~ 

• Kognitief 
, • Affektief 

\

• Normotief • Belewing 
• Fisies • Sel fkonsep 
• Sosiaal \ 

• VerhoudingJ ....._____..., 

SKOOL 
• Moats 
• Onderwysers 
• Skoolwerk 

K!NDERHUIS 
• Maotskaolike werk 

,, 
/ \ 

\ 
\ 
\ 
\ 

I 

J 
v * Huisouers 1 

• ~ortuur. as plaasvervangers J 
• Broers 
* 'Susters" 

FIGUUR 1 . 1 : 'N DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN DIE BETROKK.I.!!NHEID VAN 

DIE KINDERHUIS BY VERSKILLENDE SISTEME 

Die adolessente kinderhuisdogter se dilemma is dat sy volgens verskil

lende reels en regulasies en verwysingsraamwerke of ''kaarte'' van die 

verskillende sisteme meet optree. Dit kan toereikende funksionering in 

sisteme aan bande le, omdat sy verwar word deur die verskillende eise 

wat aan haar gestel word. 

Die gevolg kan tweerlei wees: enersyds kan sy haar onttrek en beleef 

dat sy nie inpas in die sisteme nie, en andersyds kan sy haar gedrag 

in die proses s6 plooi dat sy elkeen probeer tevrede stel. In hierdie 

geval is sy soos 'n verkleurmannetjie of iemand wat deur middel van 'n 

manipulatiewe spel in 'n sisteem probeer oorleef. Op laasgenoemde wyse 

kan sy dalk goedkeuring verdien. 
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Die vraag kan gestel word of - indien adolessente kinderhuisdogters 

gehelp kan word om in 'n sisteem te funksioneer - hulle bewus gemaak 

kan word van mekaar se behoeftes en dat meelewing met mekaar sal 

plaasvind wanneer dit gebeur. Moontlik sal sy dan leer om nie van 

interaksie te onttrek nie. Volgens Vrey (1979: 68) het die kind, veral 

tydens die adolessente fase, die portuurgroep nodig om hom in staat te 

stel om die probleme wat in die toekoms op sy weg kan kom, op te los. -- ---------------------------
Dit sal hom __ hel_p --~ll\_' n realisti_es~ _ SE!lfbe_~ld~n_ posi tiewe selfkonsep 

wat vir sy selfaktualisering nodig is, te vorm. 

Daar behoort verder immers 'n wederkerige proses plaas te vind, 

naamlik dat persone wie se verhoudings verbeter, beter in 1 n sisteem 

kan funksioneer en omgekeerd. 'n Rimpeleffek van goeie funksionering 

in een sisteem, wat tot beter funksionering in ander sisteme sal lei, 

behoort plaas te vind. 

1 • 1 . 4 Hulpverlening aan die adolessente kinderhuisdogter 

Die vraag ontstaan op watter wyses die adolessente kinderhuisdogter 

die geleentheid gebied kan word om in 'n sisteem te oefen om haar 

gevoelens te deel, met die doel om die vaardighede oar te dra en 

gevolglik in haar komplekse situasie toereikend in verskeie sisteme te 

kan funksioneer. Dit word in hierdie hulpverlening beoog dat sy sal 
~-- ---------

leer om s6 in interaksie te tree dat die terugvoering wat sy van ander 

kry, positief of bevredigend sal wees. 'n Verdere oogmerk is dat sy 

weer aan ander terugvoering sal kan gee, wat sal lei tot die groei van 

haar interpersoonlike verhoudinge. Die twee momente sal, soos reeds 

hierbo genoem, haar moontlik help om meer toereikend te funksioneer, 

oak in ander sisteme. 

Daar kan gepostuleer word dat verandering in die adolessente kinder

huisdogter oak 1 n verandering in haar funksionering in sisteme teweeg 

sal bring. Dell (1985: 20) se beskrywing van 1 n proses van verandering 

van die self wat 'n verandering in ander teweeg kan bring, ondersteun 

hierdie siening, wat hieronder uiteengesit word. 

Dell (1985: 1) noem die verhouding tussen persone (of tussen persoon en 

objek of persoon en omgewing, ens.) 1 1 strukturele koppeling 1 1
, op grand 

van die bepaalde samestelling van elke persoon. Nadat daar byvoorbeeld 
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strukturele koppeling tussen persone plaasgevind het, vind daar oak 

verandering in 1n persoon plaas as gevolg van die nuwe situasie waarin 

sy haar bevind. Hierdie verandering in die een persoon~~--~tr~~t~ur 

bring 1n versteuring in die struktuur van die ander persoon mee sodra 
--- -----~~---~- -- -- -

daar in interaksie met haar getree word. So is daar 1n ko-evolusie van 
"------ ---- - --1n unieke geslote patroon van interaksie, wat 1n sisteem vorm. Hieruit 

kan afgelei word dat 1n persoon se optrede in enige sisteem 1n bepaalde 

effek op lede van daardie sisteem het. 

Die geleentheid om te leer om in 1n sisteem te funksioneer, kan vir 'n 

kinderhuiskind in 1n -groep saam met ander kinders in die kinderhuis 

geskep word. Die rede vir die keuse van so 1n sisteem as 1 10efen

sisteem1 1 is dat die kinderhuiskinders se eie ouerhuise nie veilige 

hawens aan hulle bied nie en hulle nou op 1n alternatiewe wyse as die 

in die primere opvoedingsituasie meet leer om in 1n sisteem veiligheid 

en positiewe interaksie te beleef. Dit wil dus voorkom asof 'n 

portuur-ondersteuningsgroep aan die kind 1n milieu kan bied waarin sy 

die geleentheid kry om toereikende funksionering in te oefen. 

In 1n groepsituasie behoort die wyse waarop interaksie tussen die 

adolessente kinderhuisdogters plaasvind, blootgestel te kan word. 

Braten (Goolishan & Winderman 1988: 134) se definisie van groepterapie 

dui aan dat die betekenisgewing van persone in 1n groepterapiekonteks 

baie beduidend kan wees. Hy beskryf groepterapie as 1n 11 ... meaning 

processing system of interacting participants who maintain and 

transform the identity of themselves and their network through more or 

less shared understanding of both themselves and the world.' 1 

In teenstelling met groepterapie, sou ind_iy_idu~le terapie oak 

ingeskakel kon word. Dit sou egter nie die adolessente kinderhuis

dogter die geleentheid bied om in groepverband aan die stigting van 

verhoudinge te werk nie. Die dogter wat baie depressief is, sal 

moontlik wel baat vind by individuele terapie, maar groepterapie kan 

haar die geleentheid bied om haarself binne groepkonteks te leer ken. 

Identiteitsvorming (as selfkennis), en die selfkonsep as geevalueerde 

selfidentiteit, is immers volgens Vrey (1979: 51) afhanklik van eie 

subjektiewe standaarde wat in relasie met ander gevorm is. Groepterapie 

kan dus 1n waardevolle proses word in die adolessente kinderhuisdogter 

se identiteits- en selfkonsepvorming. Na so In interaktiewe 
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vormingsproses kan sy oak individueel in terapie geneem word, indien 

die omstandighede dit regverdig. 

Die wyse waarop depressie in 'n sisteem aan die gang gehou word, sou 

moontlik in die praktyk bevestig kon word. Die vraag ontstaan nou of 

depressie werklik in 'n sisteem onderhou word. Aansluitend hierby kan 

die vraag gestel word of depressie verminder kan word deur 'n adoles

sent te leer om in 'n groep te funksioneer. 'n Verdere vraag is of die 

depressie wat vermoedelik by talle adolessente kinderhuiskinders 

teenwoordig is, in die praktyk in ekosistemiese terapie waargeneem sal 

kan word. 

Terapie vanuit 'n ekosistemiese benadering - soos in die onderhawige 

studie beoog word bied oak die geleentheid om terapie as navorsing 

te benut. (Die begrip ''ekosistemiese benadering'' word in 1 .5.2 toe

gelig.) Hierdie benadering hou die voordeel in dat die terapeut saam 

met 'n konsultasiespan werk. Die terapiegebeure word dus vanuit meer 

as net die terapeut se perspektief waargeneem. Die span en die 

terapeut kan hul belewing en waarnemings van die terapiegebeure met 

mekaar deel om tot konsensus te kom. verder word die terapiegebeure op 

videoband opgeneem en kan dit later vir diagnostiese doeleindes meer 

objektief deur die terapeut waargeneem word. Die waarde van 'n ekosis

temiese benadering is daarin gelee dat die terapeut die betekenis

gewingswereld en dus oak die beleweniswereld van die kind probeer 

betree. Dit is dus die subjektiewe wereld van die kind waarin die 

terapeut belangstel. Die vraag ontstaan natuurlik of hierdie tipe 

diagnose voldoende sou wees om die kind ten aansien van verskeie 

aspekte te evalueer sodat die gebruik van meer objektiewe media 

onnodig sal wees . 

. Hierdie navorser wil graag 'n werkwyse volg waarin daar van obj~~ti~we 

< diagnostiese media gebruik gemaak word, maar waarin die unieke 

betekenisgewing van die kinders 

( verder in hierdie studie gekyk 

fop lineere wyse (wat oorsaak 

tog oak in ag geneem word. Daar word 

na depressie soos dit in die literatuur 

en gevolg beklemtoon) beskryf word, en 

{ soos dit in die praktyk daar uitsien - met ander woorde na die konteks 

( van depressie. 

Die proefgroep_~at~~ierdi~ studie_in groepterapie geneem word,. kan 
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moontlik as 'n probleemgedetermineerde sisteem beskou word (Goolishan 

& winderman 1988: 134). Hulle is dus geselekteer om deel van die 

terapiegroep uit te maak op grond van 'n gemeenskaplike probleem, 
~-

naamlik dat hulle in 'n kinderhuis is, buitensporige verliese in hul 

lewens gely het en aan veelvuldige traumatiese ervarings blootgestel 

was. 

Soos reeds gese, bestaan die proefgroep uit vyf adolessente dogters 

wat in 'n kinderhuis woon. Hul primere pedagogiese verhouding het 

verbrokkel en het tewens nooit op 'n vaste grondslag berus nie. 

l
Na aanleiding van bogenoemde oorsigtelike bespreking, 

probleme en die gevolglike doelstelling ten opsigte van die 

wat onderneem wil word, vervolgens bespreek. 

word die 

navorsing 

1 • 1 . 5 Primere probleemstelling 

Die volgende primere probleme word gestel: 

1 • 1 • 6 

• Is dit moontlik om depressie by die adolessente kinderhuis

dogter tydens ekosistemiese terapie in groepverband waar te 

neem en te diagnoseer? 

• Is dit moontlik om die vlak van depressie met behulp van eko

sistemiese terapie te verminder? 

• Is dit moontlik om die interaksionele gedragspatrone van die 

depressiewe adolessente kinderhuisdogter tydens ekosistemiese 

groepterapie te bespeur? 

• Is dit moontlik om die interaksionele gedragspatrone van die 

depressiewe kinderhuisdogter te verander? 

Sekondere probleemstelling 

Die volgende sekondere ptobl-eme~ word -ges·tel: 

• Is dit moontlik om die houdings en verhoudings van die 

adolessente kinderhuisdogters (en veral van die wat 

depressief is) tydens ekosistemiese groepterapie waar te 

neem? 
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• Is dit moontlik om die kwaliteit van die kinderhuisdogter se 

selfkonsep in ekosistemiese verband te peil? 

• Is dit moontlik dat ekosistemiese terapie 'n positiewe effek 

op die kinderhuisdogters se selfkonsep kan he? 

• Is dit sinvol om meer objektiewe media saam met ekosis

temiese groepterapie as diagnostiese medium in te skakel? 

1.2 DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

Die oorkoepelende doelstelling van hierdie studie is om vas te stel of 

depressie en ongunstige betekenisgewing {wat ten grondslag aan 

houdings en verhoudings le) by die adolessente kinderhuisdogter 

gediagnoseer kan word aan die hand van 'n ekosistemiese terapie in die 

groep. Aansluitend hierby wil die navorser probeer bepaal of ekosis-

temiese terapie enigsins die proefpersone se depressievlak kan 

en andersyds bepaalde houdings- en verhoudingsveranderlikes 

kan bel:nvloed. 

verlaag 

positief 

Met hierdie navorsingsprobleem in gedagte, word daar 

hipoteses ten aansien van hierdie studie gestel. 

vervolgens 

J1.3 HIPOTESESTELLING 

Hipotese 1 

~Die insidensie van depressie by adolessente kinderhuisdogters is hoog. 

1.3. 1.1 Newe-hipotese 

Die volgende newe-hipotese kan aan die hand van hierdie hipotese 

gestel word: 

Momente van depressie (indien teenwoordig) sal in 

verband bespeur kan word. 

ekosistemiese 



11 

1 . 3. 2 Hipotese 2 

· ~ Die depressievlak van die terapiegroep 

~ ekosistemiese terapie verminder. 

sal aan die hand van 

1. 3.3 Hipotese 3 

~Lede van die proefgroep sal 'n ongunstige selfkonsep toon. 

1.3.3. 1 Newe-hipoteses 

Die volgende newe-hipoteses kan aan die hand van hierdie hipotese 

gestel word: 

* Momente van 'n negatiewe, dus 'n onrealistiese en ongunstige 

selfkonsep sal deur middel van ekosistemiese navorsing te 

bespeur wees. 

1 • 3. 4 

JDie 

Die proefgroep se selfkonsepte sal deur middel van ekosistemiese 

terapie verander kan word om meer realisties en meer positief te 

wees. 

Hipotese 4 

proefpersone se houdings- en verhoudingsveranderlikes sal 'n 

ongunstige tendens toon. (Dit behels onder andere houdings en verhou

dings ten opsigte van hul minderes, hul meerderes, hul portuur, die 

verlede, die hede en die toekoms). 

1.3.4. 1 Newe-hipoteses 

Die volgende newe-hipoteses kan aan die hand van hierdie hipotese 

gestel word: 

Momente van hierdie ongunstige houdings en verhoudingsverander

likes sal deur middel van ekosistemiese navorsing bepaal kan 

word. 

Ongunstige houdings- en verhoudingsveranderlikes sal meer 
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positief kan word aan die hand van ekosistemiese terapie. 

1. 3. 5 Hipotese 5 

~Ekosistemiese diagnose kan 

nostiese media te gebruik~ 
\ 

--------~ ,I 

riPSVERHELDERING / 

1 • 471 -oepressie 

aangevul word deur meer objektiewe diag-

In die literatuur word depressie gedefinieer as die ervaring van 

gevoelens van neerslagtigheid, pessimisme of bedruktheid (Louw & Van 

Jaarsveld 1989: 67; Van Ree & Goedhart 1989: 27). Depressie kan ook 

gepaard gaan met gevoelens van hulpeloosheid, wanhoop en eensaamheid. 

Verder gaan depressie gepaard met 1 n verlies van lewensvreugde, 

sosiale onttrekking, 1 n verlaagde of ongunstige selfkonsep en 1 n 

vermindering in konsentrasievermoe (Louw & Van Jaarsveld, 1989: 168; 

Wicks-Nelson & Israel 1991: 133). 

Daar word ·beweer dat sulke gevoelens gewoonlik die gevolg van 'n 

verlies van die een of ander aard is (Louw & Van Jaarsveld 1989: 167). 

Depressie sal in hierdie studie beskou word as 'n gevolg van die wyse 

waarop 1 n persoon betekenis aan dinge gee in antwoord op die belewing 

van haar gesitueerdheid. 

1.4.2 Die ekosistemiese benadering 

Die term 1 1 ekosistemies 1 1 is saamgestel uit die begrippe 11 ekologie'' 

en ''sisteem' '. Die begrip 1 'ekologie'' dui op 'n vertakking van die 

wetenskap wat gemoeid is met lewende organismes in hul onderlinge 

verhouding met hul omgewing. Die byvoeglike naamwoord ''ekosiste

miese'' in interaksionele en terapeutiese verband dui daarop dat 

sosiale sisteme sekere ooreenkomste met ekologiese sisteme toon. Net 

soos biologiese organismes onderling afhanklik en wedersyds bein

vloedend in hul omgewing as ekosisteem leef, so is die mens in 

interaksie met sy omgewing, dit wil se met sisteme wat met die 

omgewing soos die skool, die gemeenskap ensovoorts verband hou. Die 
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gesin is onder andere 'n voorbeeld van so 'n sisteem. Die gesin skakel 

weer met groter sisteme soos die skoolsisteem en die sosiale sisteem, 

en hierdie sisteme is in wisselwerking. Om die rede kan die afleiding 

gemaak word dat verandering wat in een sisteem plaasvind, ook veran

dering in ander sisteme teweeg sal bring. 

1 • 4. 3 Die adolessente dogter 

Adolessensie kan gesien word as 'n oorgangsfase tussen kindwees 

volwassenheid. Hierdie oorgang vind op fisiologiese, psigologiese 

en 

en 

\ sosiale vlak plaas. Die adolessent is op soek na 'n eie identiteit en 

by die bevestiging hiervan, sal sy daartoe in staat wees om die 

volwasse fase te betree (Dacey 1982: 27). 

Volgens Vrey (1979: 175) strek die adolessente jare van 12 - 22 jaar. 

Hy verdeel adolessensie in drie sub-fases: 

' 

• Vroee adolessensie: 12-15 
~'-
Jaa\ 

• Middel-adolessensie: 15-18 jaar 

• Laat adolessensie: 18-22 jaar 

In hierdie studie word sestienjarige dogters in terapie geneem. Volgens 

Vrey se indeling verkeer die dogters dus in die middel-adolessente 

fase. 

1.4.4 Wetgewing en die kinderhuiskind 

'n Kind kan, soos vroeer aangetoon, op grond van 'n verskeidenheid 

redes uit sy ouerhuis verwyder word. Die grootste persentasie van die 

kinders wat in kinderhuise opgeneem word, is sorgbehoewende kinders, 

dit wil se kinders wie se ouers nie bevoeg is om na hulle om te sien 

nie. 'n Baie klein persentasie kinders in kinderhuise is weeskinders 

(kinders wie se ouers dood is). Verder word 'n baie klein persentasie 

kinders in kinderhuise opgeneem as gevolg van afwykende gedrag. 

Die eerste omvattende wet ter bevordering van die belange van die 

sorgbehoewende kind was die Wet ter Bescherming van Kinderen, 25 van 
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1913. Dit het voorsiening gemaak vir die verwysing van sorgbehoewende 

kinders na kinderhuise. 

In 1937 is die Kinderwet, 31 van 1937, aangeneem, wat die grondslag 

vir In omvattende diens vir die beskerming van kinders gele het. In 

dieselfde jaar het die Departement van Volkswelsyn tot stand gekom, 

met die opdrag om sake soos die registrasie van kinderhuise, die 

beheer oor kinderhuise en die voorsiening van finansiele steun aan die 

inrigtings te behartig. 

Die Wet op Kindersorg, 74 van 1983, die Wysigingswet op Kindersorg, 34 

van 1986, en die Wysigingswet op Kindersorg, 86 van 1991, maak onder 

andere voorsiening vir die beskerming en welsyn van sekere kinders en 

vir die oprigting van sekere inrigtings vir die opname van kinders en 

vir die behandeling van kinders na opname. 

'
1 Kinderhuis'' en ''kind' 1 word vervolgens kortliks in juridiese terme 

omskryf. 

1 n ' 1 Kinderhuis' 1 huisves sorgbehoewende kinders en word verder 

beskryf as 'n '' ... verblyfplek of tehuis wat in stand gehou word vir 

die opname, beskerming, versorging en opvoeding van meer as ses 

kinders weg van hulle ouers af, maar nie ook 1 n nywerheidskool of 'n 

verbeteringskool nie. 1 1 

In die Wet op Kindersorg, 74 van 1983, word 'n ''kind'' beskryf as 'n 

persoon onder die leeftyd van 18 jaar. 

Die volgende inligting met betrekking tot kinderhuise en die kinder

huiskind verskaf 'n volledige beeld - wat aanduidend is van die 

kinderhuiskind se opvoedingsgesitueerdheid 

waaronder kinders in kinderhuise geplaas word. 

van die omstandighede 

Kinders word deur die slaat uit die sorg van hul ouers verwyder, as 

sorgbehoewend verklaar en na 'n inrigting verwys. 'n Sorgbehoewende 

kind word in die Kinderwet, 33 van 1960, beskryf as 1 n kind 

''wat verlaat of sonder waarneembare bestaansmiddele is; of 
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wat geen ouer of voog het nie, of wat ouers of 'n ouer of 

het wat geen behoorlike beheer oar die kind uitoefen nie, 

onbevoeg is om sodanige beheer uit te oefen; of 

wat in die sorg van 'n persoon is wat skuldig bevind is aan 

misdryf vermeld in die Eerste Bylae by hierdie Wet, begaan 

opsigte van of in verband met daardie kind; of 

voog 

of 

'n 

ten 

wat nie deur sy ouers of voog of die persoon in wie se bewaring 

hy is, beheer kan word nie; of 

wat hom dikwels aan skoolversuim skuldig maak; of 

wat omgaan met 'n onsedelike of slegte persoon, of wat andersins 

onder omstandighede leef wat waarskynlik die verleiding, ver

slegting of prostitusie van die kind sal veroorsaak of in die 

hand sal werk; of 

(i) wat bedel; of 

(ii) wat minder as twaalf jaar oud is en enige soort straat

handel dryf binne die regsgebied van 'n plaaslike bestuur 

tensy daardie plaaslike bestuur deur middel van veror

denings ingevolge artikel twee-en-twintig of 'n ander wet 

uitgevaardig, voorgeskryf het dat so 'n kind daardie soort 

straathandel mag dryf en tensy hy dit doen ooreenkomstig 

verordenings ingevolge artikel twee-en-twintig uitgevaar

dig; of 

(iii) wat nie minder as twaalf jaar nie maar minder as sestien 

jaar oud is en enige soort straathandel dryf binne die 

regsgebied van 'n plaaslike bestuur in stryd met veror

denings wat daardie plaaslike bestuur ingevolge artikel 

twee-en-twintig uitgevaardig het; of 

wat onderhou word weg van sy ouers of voog af onder 

huislike omstandighede wat met die belange van die kind in 

stryd is en wie se ouers of voog nie opgespoor kan word 

nie, of versuim het om behoorlike voorsiening vir die 
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versorging en bewaring van die kind te maak, alhoewel 

hulle aangese is om dit te doen; of 

· wat in 'n toestand van fisiese of geestelike verwaarlosing 

verkeer, 'straathandel' oak 

(a) die ventery van enige artikel en die verspreiding van 

strooibiljette of advertensies; en 

(b) speel, sing of opvoer vir winsbejag, skoenskoonmakery, 

die oppas van motors en enige ander dergelike werk wat 

op 'n openbare plek verrig word.'' 

Die doelstellings van 'n kinderhuis is om volledige opvoedende ver

sorging en remedierende behandeling aan sorgbehoewende kinders van 

beide geslagte vanaf die babastadium tot 18 jaar te verskaf. 

Hiermee word bedoel: 

• dat die kinders fisiek versorg moet word, dus dat die 

fasiliteite en geleenthede vir fisieke ontwikkeling daar

gestel moet word 

• dat die kinders stimulasie tot psigiese ontwikkeling moet 

ontvang 

• dat daar na die kinders se maatskaplike ontwikkeling en 

maatskaplike interaksie, hul vermoe van aanpassing by 

ander individue en groepe en hul inskakeling by die 

gerneenskap orngesien moet word 

• dat die kinders leiding ten opsigte van hul geestelike 

ontwikkeling moet ontvang 

Hieronder volg 'n uiteensetting van die program wat in hierdie studie 

gevolg word. 

' 1z PROGRAM VAN DIE ONDERSOEK 

1.5.1 Inleiding 

\ In hierdie hoofstuk is 'n uiteensetting van die probleemstelling en 
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die doel van die onderhawige studie gegee. Daar is aangedui dat die 

kinderhuiskind vele verlies-ervarings en ander traumatiese ervarings 

beleef het, wat moontlik gevoelens van terneergedruktheid kon veroor

saak het. Na aanleiding hiervan is daar objektiewe evalueringsmedia 

ingeskakel wat aangedui het dat 50% van die betrokke kinderhuisadoles

sente moontlik depressief kan wees - wat dui op 'n verhoogde insiden

sie in vergelyking met die normale populasie. Daar is uitgewys dat die 

adolessente kinderhuisdogter deel van baie sisteme vorm en dat sy 

moontlik daarby sal baat indien sy in sisteemverband verhoudinge kan 

leer stig, wat moontlik haar interaksie in ander sisteme positief sal 

beinvloed en wat ook moontlik tot die vorming van 'n meer positiewe 

selfkonsep sal lei. Daarna is die moontlike voordele van terapie 

vanuit 'n ekosistemiese benadering in die diagnose en verandering van 

depressie kursories toegelig. 

Voortspruitend uit hierdie probleemstelling kon die doelstelling en 

die hipoteses vir hierdie studie, waarin 'n aantal adolessente kinder

huisdogters in groepterapie geneem sal word, gestel word. Die volgende 

hoofstukke word in aansluiting by die probleemstelling van die studie 

beplan. 

1.5.2 Hoofstuk 2 

In hierdie hoofstuk word 'n ondersoek na die ekosistemiese benadering 

as diagnostiese en terapeutiese vorm vanuit die literatuur onderneem. 

Die ontstaan van die ekosistemiese 

word 'n poging aangewend om aan 

benadering word bespreek, en daar 

te toon op watter wyse diagnose en 

terapie vanuit die ekosistemiese benadering gedoen word. 

1.5.3 Hoofstuk 3 

Hier word depressie vanuit die literatuur bespreek, met die klem op 

die verskynsel soos dit by die adolessent manifesteer. Daar wil in die 

proses 'n definisie uit die literatuur bekom word oor wat depressie in 

wese is, wat die simptome van depressie is en hoe dit volgens die 

mediese model gediagnoseer kan word. Verder word die wyse waarop die 

depressiewe adolessent in die klaskamersituasie uitgeken kan word, 

bespreek. 
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1.5.4 Hoofstuk 4 

Die psigiese lewe van die adolessente dogter word in hierdie hoofstuk 

bespreek. Die adolessente dogter in opvoeding en die strukture van die 

opvoedingsverhoudinge word toegelig. Daarna word die sielkundig

opvoedkundige kategoriee en hul samehang, in terme waarvan die 

psigiese lewensaktualisering van die depressiewe kinderhuisdogter 

plaasvind, bespreek. 

1.5.5 Hoofstuk 5 

Hierdie hoofstuk behels 'n uiteensetting van die navorsingsontwerp van 

hierdie studie. 

1.5.6 Hoofstuk 6 

Hierdie hoofstuk bestaan hoofsaaklik uit 'n bespreking van die groep

terapie wat met 'n aantal adolessente kinderhuisdogters (waaronder 

enkeles depressief was) onderneem is. Daar word deur middel van 

ekosistemiese terapie gepoog om die verskynsel van depressie by hulle 

te verken en te verminder, met die oog daarop om tegelykertyd die 

selfkonsep en die verhoudinge van die proefpersone te wysig. 

Voortoetsing en na-toetsing word onderneem om meer objektief aan te 

dui in hoeverre verandering by die adolessente dogters plaasgevind 

het. 

1.5.7 Hoofstuk 7 

In hierdie hoofstuk word die bevindinge vanuit die literatuur- en die 

empiriese navorsing uiteengesit en geinterpreteer. Die afleidings en 

gevolgtrekkings waartoe daar in die studie gekom is, word toegelig en 

enkele aanbevelings word in die 

slotte word enkele leemtes in 

navorsing regverdig, uitgelig. 

lig van die 

die studie en 

bevindinge gemaak. Ten 

aspekte wat verdere 
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HOOFSTUK TWEE 

'N EKOSISTEMIESE EPISTEMOLOGIE: TEORIE EN PRAKTYK 

2.1 INLEIDING 

Soos in die vorige hoofstuk vermeld, word daar in hierdie studie beoog 

om vas te stel hoe die verskynsel van depressie by 1 n aantal adoles

sente vertoon. Daar is ook reeds verduidelik waarom 1 n ekosistemiese 

benadering gebruik sal word om 'n verkenning van depressie as ver

skynsel en van die psigiese lewensaktualisering van die adolessente 

kinderhuisdogter te doen. 

Hierdie hoofstuk bied 'n oorsig van die teorie van 'n ekosistemiese 

epistemologie. Ten einde die ekosistemiese benadering in konteks te 

beskou, moet enkele ander benaderings tot normale en abnormale gedrag 

eers van nader bekyk word. In al die modelle wat vervolgens bespreek 

, ·-word, word 1 n oorsaak vir patologie gesoek. In hierdie opsig is hulle 

lynreg in stryd met die ekosistemiese benadering, wat daarop toege

spits is om die effek van gedrag aan te toon. 

2.2 ENKELE MODELLE WAT DIE EKOSISTEMIESE MODEL VOORAFGAAN 

Daar word slegs kortliks verwys na enkele 

menslike gedrag en menslike abnormale 

paradigmas ten opsigte 

gedrag. Daar word nie 

van 

op 

meer breedvoerige uiteensetting word in 

word slegs momente uitgelig wat kan dien 

tot die evolusie van die ekosistemiese 

besonderhede ingegaan nie ( 1 n 

afdeling 3.5 verskaf); daar 

as historiese agtergrond 

benadering. Dit sluit die mediese model, die psigodinamiese paradigma, 

die leer- en kognitiewe paradigmas en die humanistiese paradigma in. 

Die belangrikste figuur in die mediese model is Hippokrates (460-370), 

wat die idee van die liggaam as oorsaak vir siektetoestande verkondig 

het. Kraeplin is nog 'n tielangrike voorstander van hierdie benadering, 

en het die oorspronklike psigiatriese klassifikasiesisteem in die laat 

negentiende eeu ontwikkel. 

Begrippe soos ' 1 Siekte, ''patologie' 1 en 1 'pasient 1 1 is kenmerkend van 

hierdie benadering. Abnormaliteit word beskou as 'n organiese 
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disfunksie wat wanaangepaste gedrag - bestempel as 'n ''siekte'' - tot 

gevolg het. Die mediese model huldig die standpunt dat abnormale gedrag 

.. aan die hand van bepaalde simptome gediagnoseer kan word, waarna 

behandeling vir die simptome voorgeskryf kan word (Carson et al. 1988: 

54-58; Wicks-Nelson & .Israel 1991: 42-51). 

Die positiewe aspek van hierdie model is dat dit die oorerflikheid van 

versteurings aantoon. Die model is egter beperk in die opsig dat dit 

patologie as die gevolg van organiese versteurings beskou. Inter

aksionele oorsake vir toestande word dus buite rekening gelaat in 

hierdie lineere model, wat 'n oorsaak vir en die gevolg van gedrag wil 

bepaal. Nag 'n punt van kritiek teen hierdie model is dat dit deter

ministies georienteerd is; met ander woorde, daar word nie rekening 

gehou met 'n persoon se eie verantwoordelikheid en wil by die veran

dering van gedrag nie (Carson et al. 1988: 54-58; Wicks-Nelson & Israel 

1991: 42-519; 

Freud (1856-1939) was die eerste geleerde wat psigologiese faktore in 

berekening gebring het, en het sy psigo-analitiese teorie oar 'n 

tydperk van vyf dekades ontwikkel (Freud 1946). Hierdie benadering is 

gemoeid met die dinamika in die 

psigiese aspekte. Die klem val 

mens se denke; dus met die intra

in die benadering op intrapsigiese 

konflikte, stres, denkdistorsie, die afbreek van persoonlikheid, vroee 

lewenservaringe, die onbewuste (ambivalensie, angs, konflik) en 

. -verdedigingsmeganismes. Abnormale gedrag word dus gesien as 'n ver

groting van normale gedrag in 'n paging om die lewe te hanteer. Aspekte 

van die psigodinamiese teorie word meer breedvoerig in afdeling 3.5 

bespreek. 

'n Punt van kritiek teen hierdie benadering is dat dit versuim om wyer 

sosiale kontekste in berekening te bring. 

Persone soos Sullivan, Fromm en Horney het Freud se beskouings verder 

uitgebrei. Hierdie persone beskou sosiale faktore as belangrik in die 

ontwikkeling van die kind (Sullivan 1953). 

Voorstanders van die leerparadigma, 

abnormale gedrag as 'n gevolg 

soos Thorndike en Skinner, beskou 

van aangeleerde en wanaangepaste 

response. Gedrag kan byvoorbeeld versterk of gewysig word deur leer. 
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Leerprosesse veroorsaak dus sowel abnormale as normale gedrag; albei 

gedragswyses word vanuit dieselfde raamwerk beskou. 

Behaviorisme kan as 'n leerparadigma beskou word en was 1 n direkte 

reaksie op die psigodinamiese benadering. Aanhangers van die behavio

risme het beweer dat subjektiewe data nie toereikend gekontroleer kan 

word nie, en dat dit daarom nie wetenskaplik aanvaarbaar is nie. Vanuit 

hierdie paradigma word gedrag slegs waargeneem, gekontroleer en 

gemanipuleer. Die sentrale tema hier is leer en die aan- of afleer van 

gedrag (Carson et al. 1988: 67). 

Albert Bandura word beskou as die belangrikste figuur in die sosiale 

leerteorie, wat aanvoer dat gedrag die resultaat van nabootsing of 

modellering is (Louw 1989: 90). 

Die kognitiewe paradigma fokus op hoe persone hul ervaringe struktu

reer, hul sinvolle belewing daarvan al dan nie, en hul verwerking van 

omgewingstimuli tot bruikbare inligting. Kognitiewe terapie is in groat 

mate toegespits op kliente se selfgesprek en die wyse waarop hulle hul 

ervaringe intrapsigies vertolk (Ellis & Harper 1975: 25). Dit is 

ingestel op distorsie-ervarings, met ander woorde die negatiewe 

interpretasie van gebeure. Kernbegrippe in hierdie benadering is 
1 'persepsie' 1

, 
1 1 interpretasie' 1 en 1 1 betekenisgewing' 1 (Wicks-Nelson & 

Israel 1991: 54-59). 

Positiewe fasette van die benadering is die klem wat dit op eksterne 

faktore plaas en die tyd-effektiewe terapietegnieke wat daarin gebruik 

word. Interaksionele aspekte word egter - net 

miese paradigma - nie in berekening gebring 

soos by die psigodina

nie. Kritiek teen die 

benadering is dat dit meganisties en deterministies georienteerd is. 

Volgens die model is die individu gesond, heel en uniek, met 'n eie 

dryfkrag om homself te aktualiseer. Die eie vrye wil, wat die mens in 

staat stel om keuses te maak en aktief inisiatief te neem, tel onder 

die beginsels wat in die benadering geld. Abnormale gedrag word toege

skryf aan die distorsie van persepsies van die self en die wereld, swak 

keuses, betekenisloosheid en doelloosheid (Carson et al. 1988: 67-73: 

Wicks-Nelson & Israel 1991: 54-59). 



22 

Daar is kritiek gelewer op die onwetenskaplikheid van hierdie bena

dering, want dit blyk dat navorsing nie die hipoteses wat implisiet in 

die model vervat is, kon bevestig nie (Carson et al. 1988: 67-73; 

Wicks-Nelson & Israel 1991: 54-59). 

Die humanistiese benadering fokus op menslike bewustelike ervaringe en 

persepsies, en op hoe die mens sy potensiaal kan benut om voller en 

ryker te leef. Die grondleggers van hierdie benadering is William 

James, Gordon Allport, Abraham Maslow, Gardner Murphy, Carl Rogers en 

Fritz Perls (Carson et al. 1988: 74). 

Die benadering behels dus 'n nuwe perspektief oor psigopatologie. 

Terapie het hier nie net ten doel om die individu van wanpassing tot 

aanpassing te begelei nie, maar ook om persoonlike groei te bevorder. 

Die interpersoonlike perspektief van Sullivan beklemtoon belangrike 

aspekte van die menslike persoonlikheid vanuit 'n sosiale en inter

persoonlike oorsprong (Sullivan 1953). 

'n Evaluerende terugblik 

Uit bogenoemde bespreking kan die klemverskuiwing in die sielkunde van 

die individu (veral die liggaamlike aspekte van die individu), na die 
-~--··-~~~--. 

intrapsigiese, daarvandaan na die interpsigiese, en vervolgens na die 

individu se verhoudings met ander bemerk word. 

Dit is belangrik om elke persoon (in hierdie geval die kind) as 'n 

totaliteit te beskou. Dit beteken dat die kind fisies, kognitief, en 

affektief betrokke is by sy omgewing. Die klem val nie op een faset van 

di~ kind, soos die fisiese of die kognitiewe nie. Elkeen het ook 'n wil 

om keuses te maak en te verander. Die adolessent is dus nie sander meer 

uitgelewer aan sy omgewing nie. In die lig hiervan bepaal die verlede 

nie geheel en al sy huidige en toekomstige gedrag nie. Hy is ook 'n 

gesitueerde wese. Dit beteken dat hy in 'n opvoedingsituasie staan en 

dat sy ouers hom rig en beinvloed. In hierdie situasie staan hy nie 

alleen nie, maar stig betekenisvolle verhoudings met ander persone. 

Gesitueerdheid eindig nie hier nie, want die huisgesin skakel ook met 

ander sisteme soos die skoolsisteem en so meer. Ook in hierdie wyer 
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konteks knoop die kind verhoudings aan. Die totale wye konteks waarin 

die kind hom bevind, sal sy optrede bepaal. 

Die vyf modelle in die voorafgaande bespreking is telkens gekritiseer. 

Hoewel geen benadering sander leemtes is nie, en kennis wat bepaalde 

perspektiewe aan die lig bring sinvol gebruik kan word tydens terapie, 

word die beginsels van die ekosistemiese teorie in hierdie studie as 

die mees aanvaarbare beskou. Die rede hiervoor is dat nie een van die 

voorafgaande benaderings al die genoemde aspekte in ag neem nie. 

Hierteenoor omvat die 

bogenoemde aspekte. 

ekosistemiese benadering die meeste van 

Daar word vervolgens aangetoon hoe die ekosistemiese benadering in die 

praktyk toegepas word. Daar word veral gekonsentreer op navorsing wat 

tydens terapie gedoen word. Redes waarom die besondere benadering hier 

voorkeur geniet, word oak verstrek. 

2.3 BEGRIPSVERHELDERING 

Die kernkomponente van die saamgestelde begrip ekosistemiese epistemo

logie word afsonderlik bespreek. Nadat die konsepte epistemologie, 

sisteemteorie en kibernetika uiteengesit is, word die ontstaan van die 

ekosistemiese benadering bespreek. 

Aangesien die ekosistemiese benadering as paradigma van gesinsterapie 

baie van die beginsels van gesinsterapie handhaaf, word daar soms 

verwys na voorbeelde wat op gesinsterapie betrekking het. 

2.3.1 Epistemologie 

_In die HAT (1972, s.v. 1 1 epistemologie 1 ')word die algemene betekenis 

van die term epistemologie aangegee as 1 'kennisleer' ', en kennisleer 

is die wysgerige leer oar die ontstaan, sekerheid en grense van 

menslike kennis. Dit se dus iets oar die wyse waarop ons I 'weet' I 

(Bateson 1972: 486). Vir die doel van hierdie studie word Bateson se 

omskrywing van die term ''epistemologie'' gebruik. Bateson (1972: 486) 

verklaar naamlik dat elke individu oar 'n eie epistemologie, uitgangs

punt of lewensbeskouing beskik, wat dit 'n persoonlike aangeleentheid 

maak. Verskeie ander skrywers soos Guttman (1986: 14-15), Hicks, 
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Schuchts en Zoda (1986: 91) en Keeney (1983: 13-18), huldig ook hierdie 

standpunt. 

Volgens hierdie standpunt het elke persoon wat terapie ontvang, met 

· inbegrip van die terapeut, 'n eie epistemologie wat sy waarnemings in 

die terapiesituasie beinvloed. Wanneer kommunikasie tussen persone 

plaasvind, kan daar dus nooit bloat aangeneem word dat die een persoon 

presies verstaan wat die ander een bedoel het nie. Kommunikasie word 

gekenmerk deur 'n tweerigtingproses wat voortdurend aan die gang is, 

en waardeur die persone wat in gesprek verkeer, by gedeelde betekenis

se probeer uitkom. Hierdie gedeelde betekenisse, as sosiale konsensus 

oor wat waargeneem is, staan as die ''werklikheid'' bekend (Dallas 

1990: 3). 

In die lig van bogenoemde siening kan daar ook nie noodwendig 'n 

objektiewe demonstrasie bestaan oor watter kant van 'n saak ''korrek'' 

en watter kant ''verkeerd 1 1 is nie. Alle ontmoetings op sosiale en 

ander gebiede lei slegs tot verifikasie van 'n mens se eie siening van 

'n saak. 'n Mens kan egter kies hoe jy jou sienings wil beskou: jy kan 

dit sien as 1 'oop vir verandering' ', of ''geslote vir verandering''. 

Hierdie opvatting geld ook die bostaande uiteensetting (Keeney 1983}. 

2.3.2 Die sisteemteorie 

Die algemene sisteemteorie is aanvanklik in die jare 1940 deur die 

bioloog Ludwig von Bertalanffy ontwikkel, met die doel om alle lewende 

sisteme in te sluit (Goldenberg & Goldenberg 1985: 96). Hierdie teorie 

is waardevol omdat dit 'n raamwerk verskaf vir 'n beskouing van 

skynbaar nie-relevante verskynsels en 'n begrip van hul onderlinge 

verwantskap met komponente van 'n grater sisteem moontlik maak. Ten 

einde te verstaan hoe iets· funksioneer, moet 'n mens dus 'n studie 

maak van die transaksionele proses wat tussen die komponente van 'n 

sisteem plaasvind; nie net van dit wat elke deel bydra nie. Die 

beginsel wat hier geld, .is dat niks en niemand in isolasie bestaan 

nie: die wereld bestaan uit sisteme binne sisteme (Bateson 1972: 

436-440; Case & Robinson 1990: 156). 

vanuit 'n sielkundig-opvoedkundige perspektief word die kind ook nie 

. geisoleer nie, maar in die konteks van die opvoedingsituasie beskou. 

Vrey (1979: 68) stel dit s6: ''Die opvoeding demonstreer duidelik dat 
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elke kind van mense, bepaalde mense, afhanklik is om aan die lewe te 
~------------- ~-~--------

bly en groat te word om 1 n volwaardige volwassene te wees.'' 
<. - -

I Betreffende die kind se behorendheid tot 'n sisteem, beweer Vrey (1979: 

22): I 'As die kind hom in sy wereld wil orienteer, soos hy trouens 

I 
I 

moet, om te kan leef en groat te kan word, moet hy met die wereld 

hom omring relasies vorm. 11 Hy se voorts dat die kind 

relasievorming sy plek en funksie in die grater singeheel inneem. 

kind konstitueer deur relasievorming 'n leefwereld wat vir hom 

wat 

deur 

Die 

sy 

is, en waarin hy georienteer is / ; psigiese ruimte en werklikheid 

1/ 1979: 22). Die Sielkundige Opvoedkunde kan dus aansluiting vind by 

(Vrey 

die 

) sisteemteorie. 

2.3.2. 1 Die sisteemteorie en psigoterapie 

Oak in die veld van die psigoterapie het daar sedert die vyftigerjare 

'n analoe verskuiwing plaasgevind, en wel van die bestudering van die 

individu in isolasie na die bestudering van sosiale eenhede. Daar was, 

kortom, 'n verskuiwing van 'n begrip van die ''onderdele'' na 'n 

begrip van die ''geheel'' in psigoterapie (Joubert 1987: 54). 

Aanvanklik het hierdie verskuiwing van die individu in isolasie na die 

gesin plaasgevind. Daar is eers met gesinne gewerk sander om te fokus 

op die verband en die patrone van gedrag tussen persone, en sander om 

die gesin as verbandhoudend met ander sisteme, soos die skoal, gemeen

skap, en so meer te sien. 

Die verskuiwing na die sisteem van die gesin het eers later plaasge

vind. Sistemiese denke in die veld van die psigoterapie het uit 

verskillende en uiteenlopende instansies en die bydraes van verskil

lende persone ontwikkel. Al hierdie strominge het met verloop van tyd 

saamgevloei om die sisteemteorie te vorm. Hieronder volg 'n uiteen

setting van hierdie ontwikkeling. 

2.3.2.2 Die ontwikkeling van sistemiese denke in psigoterapie 

Die belangrikste figure in die ontwikkeling van die sisteemteorie was 

Gregory Bateson, Don Jackson, Jay Haley, William Fry en John Weakland 

(Bodin 1981: 267). 
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Tydens die vyftigerjare was Bateson gemoeid met 'n projek oar kommuni

kasie in Palo Alto, Kalifornie (Bateson et al. 1956). Hoewel hy 

aanvanklik bygedra het tot baie van die fundamentele idees van die 

bekende Palo. Alto-groep, het hy nooit wesenlik deel van die groep 

uitgemaak nie. Hy het hom uit die staanspoor toegespits op epistemolo

giese vraagstukke en is bekend vir sy sogenaamde 1 'sistemiese wysheid' 1 

(Boscolo, Cecchin, Hoffman & Penn 1987: 3). 

Die Palo Alto-groep, onder leiding van Bateson, is grootliks be~nvloed 

--deur die kliniese insig van Milton Erickson. Hy is weer bekend vir sy 

buitengewone observasievaardigheid, 

tiewe 1 'lees'' van 'n klient se 

sy spontane~teit, vinnige intu~

uniekheid, taktiese vaardighede om 

vir sy gebruik van paradoksale inten-weerstand te deurbreek en veral 

sie. Paradoksale intensie behels 'n voorstel wat die terapeut maak, in 

die wete dat dit teegestaan sal word, ten einde die klient saver te 

kry om juis dit te doen wat die terapeut eintlik van hom verlang 

(Goldenberg & Goldenberg 1985: 111). 

In die vyftigerjare het Jackson die Mental Research Institute (MRI) as 

uitvloeisel van die Palo Alto-groep gestig. Jay Haley het later by 

Jackson aangesluit. Bateson, wat oak betrokke was by die werksaamhede 

van die MRI, het beswaar gemaak teen die sterk beklemtoning van mag en 

kontrole wat die MRI se benadering tot die psigoterapie gekenmerk het. 

Hierdie aspek van die MRI se psigoterapie het mettertyd 'n twispunt 

tussen Bateson en Haley geword (Boscolo et al. 1987: 6}. 

Die personeellede van die MRI het verskillende benaderings in gesins

terapie gevolg. Die bekendste lede van die MRI wat op verskeie gebiede 

insette gelewer het, is Don Jackson, Virginia Satir en Jules Ruskin, 

wat (soos reeds aangedui) skisofrene en hulle gesinne bestudeer het 

(Jackson, Riskin & Satir 1961; Satir 1967; Satir 1972). 

In 1961 het nag 'n bekende, Paul Watzlawick, by die groep aangesluit. 

In 1963 was die MRI reeds groat genoeg om as onafhanklike instansie 

voort te bestaan, en hiermee het die fokuspunt verskuif van die 

bestudering van skisofrenie na die gesin as interaksionele sosiale 

sisteem. 
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nie as sistemies geklassifiseer nie; 

interaksionele denkers (Bodin 1981: 

hulle 

267). 

Verskeie persone wat hier werksaam was, het egter fasette van die 

sisteemteorie ondersteun en help ontwikkel. 

Die sisteem-denkrigtings word gewoonlik soos volg ingedeel: 

(1) Die strategiese benadering, wat die MRI en die Selvini-groep in 

Milaan insluit. Die werkwyse van die 

benadering is meer prakties van aard. 1 n 

ontwikkel om die aanmeldingsprobleem van 

Ongeag die wette van die logika gebruik 

beoefenaars van hierdie 

Plan of strategie word 

kliente op te los. 

hulle tegnieke wat 
1 1 werk 1 1 in hul terapie. Take en riglyne vorm die hoeksteen van 

hierdie benadering (Gelcer et al. 1990: 22; Selvini et al. 1980b: 

67-82; Stanton 1981: 372). 

(2) Die strukturele benadering van Minuchin en Montalvo. Hierdie 

benadering is toegespits op die wysiging van die gesinstruktuur 

of organisasie met die oog op die verandering van die gedrags

patrone van die gesinslede. Die terapeut neem in die proses om die 

sisteem te verander aktief deel aan die interpersoonlike transak

sies van 1 n gesin (Minuchin & Fishman 1981: 2). 

(3) Die struktureel/strategiese benadering, waarin Andolfi en sy mede

werkers die grootste rol gespeel het. Hierdie benadering maak 

gebruik van 1 n strukturele werkwyse by die aanvang van terapie en 

slaan later oar na 1 n strategiese werkwyse (Andolfi 1979: 96-157; 

Stanton 1981: 387). Die twee werkwyses word afgewissel na gelang 

van die weerstand wat kliente toon. 

(4) Die simboliese ervaringsbenadering. Die grootste voorstander van 

hierdie benadering is Carl Whitaker. Hy was aanvanklik 1 n psigo

analis en het psigo-analitiese konsepte met sisteemteoretiese 

beginsels probeer versoen (hierdie beginsels is in afdeling 

2.3.2.2 uiteengesit). 

Whitaker se benadering is gegrond op die idee dat verandering in 

gesinne plaasvind as gevolg van gesinslede se ervaringe. Sy werk word 

gekenmerk deur sy unieke en soms absurde gebruik van metafore (d.w.s. 
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vergelykende beelde in plaas van werklike voorstellings) en paradokse 

(d.w.s. opdragte wat die teenoorgestelde impliseer van wat die tera

peut eintlik teweeg wil bring). Sy werk toon ook 'n gepaardgaande 

verdraagsaamheid teenoor die kliente se absurde eienskappe. Intervensie 

word teweeggebring deur die gebruik van kreatiewe terapeutiese beelde 

wat ontspring uit die skeppende onbewuste van die terapeut (Goldenberg 

& Goldenberg 1985: 148-150; Whitaker & Bumberry 1988: 73-86). 

Gesinsterapeute soos Satir en Whitaker heg baie waarde aan die wyse 

waarop gevoelens binne gesinsinteraksies beleef, uitgedruk en verstaan 

word (Whitaker & Bumberry 1988: 173). Bekende gesinsterapeute soos 

Bowen en Framo verkies 'n meer rasionele aanslag. Hulle is voorstan

ders van rasionele en relatief onemosionele besprekings en probleem

oplossingsvaardighede (Goldenberg & Goldenberg 1985: 124}. 

Hierteenoor is daar die stigters en gesinsterapeute van die Milaan-

-~-s~ool, soos Haley, Minuchin en Selvini, wat die klem op aktiwiteit 

laat val (Minuchin & Fishman 1981). Uiteraard is die behavioriste ook 

sterk ten gunste van aktiwiteit. Hierdie benadering rig die verwagting 

op verandering buite die terapiesessie deur skedules voor te skryf en 

verduidelikings te gee (Goldenberg & Goldenberg 1985: 124). 

Daar moet skerp onderskei word tussen die begrippe sisteemterapie en 

gesinsterapie, aangesien sisteemterapie met verloop van tyd 'n baie 

algemene term geword het om na gesinsterapie te verwys. Gesinsterapie 

kan egter gedoen word sender 'n sistemiese aanslag. 

Aangesien die kibernetika in die verlede as model gebruik is om die 

werking van die sisteemteorie te verklaar, moet 'n bondige 

ting van kibernetika en vera! kibernetiese sirkulariteit 

dee! uitmaak van 'n beskrywing van die sisteemteorie. 

SAMEVATTEND 

uiteenset

noodwendig 

Verskeie persone het met verloop van tyd bygedra tot die ontwikkeling 

van die sistemiese denke in psigoterapie. Die belangrikste figure was 

onder andere Bateson, Milton, Erikson, Jackson, Haley en Paul 

watzlawick. 
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Van die sisteembenaderings wat mettertyd gevorm is, is die bekendste: 

die strategiese benadering; 

die strukturele benadering; 

die strukturele/strategiese benadering; 

die simboliese ervaringsbenadering. 

Verskillende bekende gesinsterapeute wat sistemies werk, le klem op 

verskillende aspekte in terapie, byvoorbeeld op gevoel, die rasionele 

of op aktiwiteit. 

2.3.3 Kibernetiese sirkulariteit 

In sy boek getiteld Steps to an ecology of mind (1972), het Gregory 

Bateson sy model van kibernetiese sirkulariteit vir lewende sisteme 

bekend gestel (Boscolo et al. 1987: 6-9; Dell 1985: 352). Keeney 

(·1983) definieer kibernetika as 'n metode om 'n sisteem te reguleer 

deur die herinvoering van informasie oor die voormalige funksionering 

daarvan (Joubert 1987: 107; Keeney 1983: 117). Dit beteken dat inlig

ting wat verkry word oor dit wat 'n sisteem laat funksioneer, herhaal

delik in die sisteem ingevoer word om verdere werking te verseker. Die 

inligting wat ingewin word oor die wyse waarop iets werk, kan dus 

gebruik word om balans in 'n sisteem te bewerkstellig. 

Deur die resultate van terugvoering oor gebeure wat reeds plaasgevind 

het en die positiewe elemente daarin deel te maak van die beplanning 

van toekomstige optrede, kan kontrole oor 'n sisteem verkry word 

(Keeney 1983: 67). Indien 'n mens 'n sisteem in verband sou bring met 

navorsing of terapie, sal jy vind dat die rol van die navorser of 

terapeut kontrolerend van aard is. 

Die kibernetika is aanvanklik in die ingenieurswese ontwikkel. Inge

nieurs was aanvanklik tydens die ontwikkeling van die kibernetika

teorie gemoeid met die ihvoer en afvoer van elektrisitei~; die invoer 

het 'n invloed op die afvoer gehad. Die aandrywing van vuurpyle, 

hittereguleerders (soos yskaste en stowe), radio's en televisiestelle 

werk volgens hierdie beginsel. Dit is egter slegs deur 'n hoerorde

.kontrole (d.w.s. die mens wat 'n skakelaar aanskakel) waardeur die 

afvoer reageer en die toevoer-afvoersisteem aan die werk gesit word. 
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Die kontrolewaarde van 'n verhittingsisteem kan byvoorbeeld verstel 

word deur 'n persoon (hoerorde-terugvoering) wat by die wisseling van 

seisoene sy huistemperatuur probeer stabiliseer. 

Wanneer hierdie tipe navorsing of terapie in die menslike sisteem 

gedoen word, betree die waarnemer die navorsings- of terapeutiese 

sisteem nie met die doel om die sisteem van buite af te reguleer nie; 

hy maak deel uit van die sistemiese werking. 

Op die vlak van die kibernetika werk terapie soos volg: die terapeut 

is deel van 1 n kringloop van hoerorde-terugvoering. Hoerorde-terug

voering word gesien as terugvoering wat deur 1 n persoon, in hierdie 

geval die terapeut, gegee word oor die proses wat in terapie gevolg 

word (Keeney 1983: 77). Die terugvoering wat gegee word, maak deel uit 

van die proses wat verder in die sisteem plaasvind. Die terapeut is 

-- dus deel van die sisteem, en kan omstandighede skep waarbinne veran

dering moontlik is. Indien die terugvoering 'n verandering in die 

metode en funksioneringspatroon van die sisteem teweegbring, vind 'n 

proses plaas wat Keeney 1 'leer' 1 noem (Joubert 1987: 107-108). 

Met die voorafgaande as agtergrond word 1 n beeld van die sogenaamde 
1 'nuwe epistemologie'' as ekosistemiese epistemologie vervolgens 

geskep. Dit gaan gepaard met 1 n verklaring van die kernbegrippe van 

die nuwe epistemologie ten einde 'n beter begrip daarvan te kry. 

2.4 DIE ONTSTAAN VAN DIE EKOSISTEMIESE EPISTEMOLOGIE 

Gregory Bateson (1972), wat 'n meer estetiese opvatting van gesins

terapie gehad het, is ook bekend as die vader van die sogenaamde 

''nuwe epistemologie' 1
• Soos reeds verrneld, was hy aanvanklik geduren

de die vyftigerjare betrokke by 1 n projek oor komrnunikasie "in Palo 

Alto, Kalifornie. Hy het 'n belangrike invloed uitgeoefen op die 

ontwikkeling van die sisteernteorie, maar het hom eintlik hoofsaaklik 

met epistemologiese aangeleenthede (wat op die kennisleer betrekking 

het) bemoei (Auerswald 1985: 62). 

Die sisteembenadering het aanvanklik klern gele op 1 n praktiese werk

wyse in psigoterapie, met ander woorde, op praktiese aspekte soos 
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--·probleemoplossing. Die mikpunt in hierdie werkwyse was om 'n simptoom 

uit die weg te ruim of te verlig. Met die kerns van die nuwe epistemo

logie het die klem verskuif na 'n estetiese benadering, dus 'n 

benadering waarvan die klem op die skone of die mooie val. Dit behels 

byvoorbeeld die gebruik van metafore, die raaksien van interessante 

patrone en die beklemtoning van positiewe aspekte van kliente. In 

hierdie studie word die begrip ''nuwe epistemologie'' sinoniem met die 

term ''ekosistemiese epistemologie' 'gebruik. Die term ''ekosistemies'' 

is 'n oorkoepelende term wat die sistemiese en alle ander modelle 

insluit, met die onderlinge verhoudinge van sisteme as fokuspunt. 

Volgens Keeney en Sprenkle (1982: 6) impliseer ekosistemiese epistemo

logie ''a non dualistic conceptualisation of cybernetics that recog

nizes complete circuits or whole ecosystems, rather than isolated 

parts that act, react, interact, or transact with each other''. In 

teenstelling met 'n dualistiese benadering, wat erkenning gee aan die 

bestaan van begrippe as teenoorgesteldes (sees siekte teenoor gesond

heid), is 'n nie-dualistiese of dialektiese benadering daarop gerig om 

teenoorgestelde begrippe sees gesondheid en patologie te vereenselwig. 

'n Persoon sal dus nie sender meer as 'n skisofreen bestempel word 

nie; die terapeut sal eerder probeer vasstel hoe daardie persoon se 

betekenisgewing inmekaarsteek en waarom hy juis daardie besondere 

persepsie van dinge het. Die effek van sy gedrag speel oak 'n belang

rike rol. 

Die beginsels van die nuwe epistemologie verg 'n nuwe benadering tot 

simptome en diagnosering. Simptome word gesien as verhoudingsmetafore, 

met ander woorde as kommunikasiemiddele (Keeney 1983: 176). 'n Simptoom 

is dus as 't ware 'n metafoor waardeur kommunikasie plaasvind. Die 

boodskap wat die nuwe epistemologie wil oordra, is eerder gemik op die 

effek as die oorsaak van gedrag. Die terapeut meet dus 'n nuwe rol in 

die terapiesituasie vervul, sees blyk uit die hieropvolgende verdui

deliking van die vernaamste beginsels van die nuwe epistemologie van 

Bateson (1972). 

2.5 BEGINSELS VAN DIE NUWE EPISTEMOLOGIE 

Enkele van die kernbegrippe en kernkomponente van die nuwe epistemolo

-gie of ekosistemiese epistemologie, word vervolgens onder die loep 
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geneem, naamlik: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

2.5. 1 

Die term "ekosistemies" 

Punktuasie 

Die werklikheid as konstruksie van die klient 

Rekursiwiteit en sirkulariteit van gedrag 

Rekursiwiteit tussen terapeut en die persone in 

terapie: die proses van diagnose en terapie 

Die taak van die terapeut 

Die terapeutiese ekosisteem 

Die rol van die estetiese in ekosistemiese terapie 

Die term ''ekosistemies'' 

Omdat die begrip 1 1 ekosistemies 1
' vir die doel van hierdie studie 

sinoniem is met die term 1 1 nuwe epistemologie 1 1
, word 'n kort uiteen

setting van eersgenoemde begrip verstrek. 

Die voorvoegsel ''eko'' in die woord 1 1 ekosistemies' 1 is afgelei van 

die begrip ekologie en dui op die vertakking van die wetenskap wat 

toegespits is op lewende organismes in verhouding tot hulle omgewing 

(soos vermeld in afdeling 1 .4.2). Die begrip ekosistemies, 'n same

stelling van die twee begrippe ' 1 ekologie 1 1 en 1 'sistemies' 1
, dui op 

die ooreenkomste tussen sosiale sisteme en ekologiese sisteme; dit wil 

se, sisteme wat met die omgewing verband hou, soos die skoal, die 

kerk, die sosiale gemeenskap, ensovoorts. In die begrip val die klem 

op kontekste oftewel ekologiee waarin gedrag gewortel is (Joubert 1987: 

62). 

---tn Ekosistemiese benadering behels dus inagneming van die verskillende 

sisteme in die omgewing wat verband hou met die sisteem waarin 'n 
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persoon hom bevind en die verband tussen die sisteem en 'n persoon se 

gedrag. 

Indien die beginsel van 'n ekosisteem op die mens toegepas word, kan 

die gesin byvoorbeeld as een sisteem beskou word. Die gesin maak deel 

uit van grater sisteme, byvoorbeeld die skoolsisteem, die sosiale 

sisteem, en so meer. Volgens hierdie beginsel is gesinsisteme ''oop'' 

in die sin dat hulle tot grater sisteme behoort, en ''geslote'' in die 

sin dat hulle eie subsisteme onderhou (huweliksmaats en kinders). Die 

term ekosisteem dui dus op die onderlinge afhanklikheid van sisteme, 

maar word oak breer vertolk om al die ander benaderings, soos die 

intrapsigiese benadering, in te sluit. 

Ander benaminge wat as sinonieme vir ekosistemiese epistemologie 

gebruik word, is kibernetiese epistemologie, sirkulere epistemologie 

of ekologiese epistemologie. In die onderhawige studie word die begrip 

ekosistemiese epistemologie, soos aanvanklik deur Keeney voorgestel, 

oorwegend gebruik (Falzer 1984: 353). 

2.5.2 Punktuasie 

In ekosistemiese terminologie gee die waarnemers van een gebeurtenis 

elkeen sy eie punktuasie daaraan. Dit dui op 'n eie, individuele 

konnotatiewe betekenisgewing. Een van die redes hiervoor is die feit 

dat enige waarneming die uitvloeisel van die waarnemer se eie episte-

mologie is. Dit dui daarop dat ~n mens se lewensbeskouing as ver-

wysingsraamwerk jou waarnemings daadwerklik beinvloed. Waarnemings kan 

dus vanuit hierdie perspektief slegs gesien word as punktuasies van 

die werklikheid, dit wil se individuele perspektiewe op die werklik

heid. Die werklikheid wat 'n bepaalde persoon byvoorbeeld op 'n 

idiosinkratiese manier waargeneem het, is sy punktuasie daarvan (of 

spesifieke betekenisgewing daaraanl. 

In ekosistemiese gesinsterapie word hierdie begrip gebruik om aan te 

.. _dui dat dit wat elke persoon se, bepaal word deur dit wat hy glo 'n 

· {mder persoon gese of gedink het. Elke persoon se persoonlike waar

neming (punktuasie) van 'n situasie bepaal dus hoe hy daarop antwoord, 

dit wil se sy gedrag. 'n Persoon se betekenisgewing kan nooit as 

losstaande van die invloed van dit wat ander se of doen, gesien word 
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nie. 

2.5.3 · Die werklikheid as konstruksie van die klient in terapie 

Die terapeut wat vanuit 'n ekosistemies-epistemologiese denkwyse werk, 

behoort bewus te wees van die volgende twee sieninge oar die reali-
' teit. Die een siening is dat daar 'n subjektiewe realiteit is wat elke 

mens ervaar, en wat hy self gekonstrueer of geskep het. Dit impliseer 
I 

'n konnotatiewe betekenisgewing aan die werklikheid. Die ander siening 

is dat daar woordeboekbetekenisse is wat vir almal dieselfde is en wat 

kommunikasie en begrip vergemaklik. Dit impliseer 'n denotatiewe 

betekenisgewing aan die werklikheid. Laasgenoemde het, vanuit 'n 

psigopatologiese perspektief, onder andere te make met sosiale konsen

sus wat bereik is oar aangeleenthede soos siektetoestande waaraan 

persone ly (vgl. die hersiene uitgawe van die Diagnostic and Statis

tical Manual of Mental Disorders 1987). 

'n Mens se siening van simptome, diagnose en terapie het dus te make 

met ou siening van die werklikheid (Bateson 1972: 48-52i Cade 1986: 

56). Indien die terapeut van die standpunt uitgaan dat 'n klient aan 
'-· -·-··-----

'n bepaalde siekte (wat hy gediagnoseer hetl ly, huldig hy eintlik 'n · 
'• 

subjektiewe standpunt: hy betree immers die terapievertrek met voorop-

gestelde idees oar die klient. 

f Vir die doel van hierdie studie, wat toegespits is op die terapeutiese 

behandeling van 'n groep adolessente kinderhuisdogters, sal elke 

adolessent in terapie se eie siening van die realiteit in ag geneem 

word. Daar sal deurgaans rekening gehou word met die feit dat elke 

dogter op haar eie manier betekenis aan haar omstandighede gee. Die 

terapeut sal insig probeer verkry in die wereld wat die adolessent vir 

haarself gekonstrueer het (konnotatiewe leefwereld). 

Die gedrag van die proefpersone sal tydens terapie waargeneem word en 

die terapeut sal die realiteit van die probleem in samewerking met die 

groep en aan die hand van vrae en hipoteses skep. Die realiteit van die 

probleem sal eerstens deur die adolessente in terapie beskryf word. Die 

terapeut sal insig probeer verkry in die probleem vanuit die 

perspektief van elke adolessent in terapie en sal oak probeer om almal 
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insig in die betekenisgewing van elke 

die taak van die terapeut om die 

perspektief op hul omstandighede te 

ander groeplid te gee. Dit 

adolessente in terapie 'n 

gee. Die groeplede, terapeut 

is 

nuwe 

en 

e- konsultante sal dus saamwerk om 'n nuwe realiteit as gedeelde reali

teit te skep. 

Hierdie denkwyse verskil van die opvatting dat die terapeut insette in 

die groep moet lewer. Laasgenoemde sienswyse impliseer dat die tera

--peut vanuit 'n magsposisie ''aanpassings' 1 moet maak, of die organisa

sie van die klient in terapie by wyse van eksplisiete doelgerigte 

optrede moet verander. 

- Die ekosistemiese terapeut soek nie op rigiede wyse na 'n enkele 

waarheid of sogenaamde ''ware patroon' 1 wat 'n gesin of persone se 

optrede kenmerk nie. Hy soek eerder na 1 n alternatiewe beskrywing van 

die situasie vanuit die oogpunt van die ander lede van die groep in 

terapie. Na aanleiding hiervan kan daar dan 'n boodskap aan die 

kliente oorgedra word, en dit sal 'n weerspieeling wees van die mate 

van konsensus wat die kliente in terapie, die terapeut en die konsul

tasiespan bereik het (Guttman 1986: 55). (Die funksie van die konsul

tasiespan word later in hierdie hoofstuk bespreek). 

Die proses waarin kliente, terapeut en konsultante almal uiteindelik 

konsensus of ooreenstemming (sinergisme) probeer bereik oar probleme 

en die oplossing daarvan, kan vergelyk word met die harmoniese 

samesmelting van klanke wat deur drie verskillende musiek-instrumente 

.wat saamspeel ('n trio) voortgebring word. 

2.5.4 Rekursiwiteit en sirkulariteit van gedrag 

Die sisteembenadering verskil van ander vorme van gesinsterapie in die 

opsig dat alle sistemiese uitgangspunte die beginsel van die rekur

siewe en sirkulere organisasie van gebeure handhaaf. Hierdie beginsels 

geld oak ten opsigte van die ekosistemiese epistemologie en word ver

volgens uiteengesit. 

(1). Rekursiwiteit. Die term rekursief beteken wederkerig. Die gedrag 

van 1 n huwelikspaar waar die een kla en die ander hom/haar 

onttrek, kan as 'n voorbeeld van rekursiewe gedrag beskou word. 
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.Die terapeut kan dus nie bepaal watter persoon se optrede aanlei

ding gee tot die ander een se gedrag nie. Dit is egter wel 

duidelik dat die een se gedrag die ander s'n versterk en dat die 

optredes dus wederkerig plaasvind (Guttman 1986: 20; Keeney 1983: 

43). Die diagram hieronder illustreer hierdie wederkerigheid: 

A B 

' 
----

FIGUUR 2.1 DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN REKURSIWITEIT 

(2) Sirkulariteit. Die term sirkuler dui op 'n sirkeleffek. Volgens 

Goldenberg en Goldenberg (1985: 327) behels die begrip ''sirku

lariteit'' dat oorsaaklikheid binne die konteks van verhoudinge 

voorkom as 'n netwerk van sogenaamde ''lusse'' (''loops'') in die 

interaksie tussen persone. In 'n sirkulere proses kan A byvoor

beeld vir B affekteer; B kan egter oak vir A affekteer, wat weer 

vir C kan affekteer, ensovoorts. 

Die beginsel wat verder in hierdie verband geld, is dat die wederkerige 

gedrag herhalend voorkom; dermate dat daar uiteindelik 'n patroon van 
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gedrag geidentifiseer kan word wat oor 'n tydperk volgehou word. 

Sirkulariteit word dus gekenmerk deur 'n proses, dit wil se 'n bepaal

de ontwikkelingsgang en beweging, asook 'n struktuur, wat hier dui op 

onderlinge binding tussen die partye (Goldenberg & Goldenberg 1985: 

96; Tomm 1987: 8). 

Indien daar meer as 

interaksie wat hierbo 

uitsien: 

twee partye betrokke is, kan die 

uiteengesit is, byvoorbeeld soos 

patroon 

volg 

van 

daar 

A se gedrag kan daartoe lei dat B op 'n bepaalde wyse optree, wat weer 

daartoe kan lei dat C sekere gedrag openbaar, wat A se gedrag weer kan 

beinvloed, wat weer lei tot dieselfde gedrag deur B, en so voorts. Die 

onderstaande diagram dien ter illustrasie hiervan: 

FIGUUR 2.2 

---

' A...-- 8 

c 

DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN SIRKULeRE GEDRAG BY DRIE 

PARTYE 
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~eenoor sirkulere oorsaaklikheid staan lineere oorsaaklikheid, wat 

beteken dat A byvoorbeeld B se gedrag beinvloed, of dat A se optrede B 

se gedrag beinvloed, wat weer 'n effek op C het (Goldenberg & Golden

berg 1985: 196; Guttman 1986: 16), sander die rekursiewe effek wat 

hierbo beskryf is. Die verhouding wat daar tussen die konteks van 'n 

gesin en die persoon met die ''simptoom'' bestaan, is oak rekursief 

van aard, met ander woorde die persoon met 'n simptoom en die konteks 

waarin dit plaasvind, beinvloed mekaar wedersyds (Keeney 1983: 89). 

Hierdie proses kan diagrammaties soos volg voorgestel word: 

A c B 

FIGUUR 2.3 DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN LINEeRE OORSAAKLIKHEID 

2.5.5 Rekursiwiteit tussen terapeut en klient: die proses van 

diagnose en terapie 

Die beginsel van rekursiwiteit, soos 

opsigte van die verhouding tussen 

kliente in die terapiesituasie. Die 

so pas uiteengesit, geld oak ten 

die terapeut en die klient of 

terapeut en die kliente se gedrag 

hou oak rekursiewelik verband, aangesien elkeen die ander se gedrag 

rekursiewelik beinvloed of verander. So word terapie vir terapeut en 

klient 'n proses van saam leer en saam groei (Keeney 1983: 129). 

In ekosistemiese terapie geld die beginsel dat outentieke insig in en 

kennis van die hele sisteem van 'n gesin of groep slegs verkry kan 

word deur interaksie met die lede van die sisteem. Die terugvoering

patroon van die lede van die terapiesisteem (die terapeut en die 

persone wat hom help deur as waarnemers en konsultante tydens die 

terapiegebeure op te tree, asook die kliente), is die grondslag waarop 

intervensie in terapie berus. 

Die terapeut se intervensie bring mee dat daar 'n 

gewone gedrag plaasvind, aangesien hy anders optree 

verandering in sy 

as in 'n sosiale 

situasie. Die terapeut meet oar die vermoe beskik om die effek van sy 

gedrag op die kliente waar te neem. 



39 

Die kliente se besondere optrede veroorsaak weer dat die terapeut se 

gedrag voortdurend verander. Die konsultasiespan bring hierdie 

gedragsverandering onder die terapeut se aandag. As gevolg van die 

verskillende situasies waarmee die terapeut in die terapiegebeure te 

doen kry, asook die verskeidenheid mense wat vir terapie aanmeld, moet 

hy voortdurend sy handelwyses wysig. Hy is altyd self aan die verander 

en tree telkens anders op, afhangende van die situasie. Die gebeure 

tydens terapie bring dus oak verandering in die terapeut se kognitiewe 

en emosionele aktualisering mee. 

Die patroon van gebeure tussen terapeut en kliente sien soos volg daar 

uit: die terapeut neem die situasie in die geheel waar en besluit in 

terme daarvan in situ hoe hy behoort op te tree om verandering teweeg 

te bring. Die kliente reageer op sy gedrag, en hierna handel die 

terapeut weer op 1 n sekere wyse, in reaksie op hulle optrede. Hier is 

dus duidelik sprake van sirkulere oorsaaklikheid. 

Uit hierdie patroon van optrede wat tussen terapeut en kliente 

bestaan, is dit duidelik dat diagnose en terapie nie van mekaar te 

skei is nie. Die terapeut maak 1 n diagnose tydens sy interaksie met 

die kliente, en probeer terselfdertyd s6 optree dat hy die verandering 

wat die kliente benodig, teweeg 

spektief van die ekosistemiese 

betekenis: die van kontinuering 

Keeney 1979: 124). 

kan bring. Diagnose vanuit die 

epistemologie verkry dus 1 n 

en niveauverheffing (Cade 1986: 

per

nuwe 

55; 

Hierdie bespreking van die rol van die terapeut in die verhouding 

tussen terapeut en 

die terapeut se 

kliente laat die volgende vraag ontstaan: wat is 

taak ten opsigte van die opheffing van die 
1 1 Simptoom 1 1 wat aangemeld word? 

2.5.6 Die taak van die terapeut 

Kliente wat vir terapie· aanmeld, versoek die 

verander. Onderliggend aan hierdie versoek lui 

terapeut om hulle te 

die boodskap eintlik, 

1 1 verander my, maar moenie my verander nie 1 1
, of, 1 1 Verander my en 

stabiliseer my. 1 1 Die terapeut se sensitiwiteit vir hierdie ingesteld

heid blyk uit die feit dat hy die kliente lei om te verander in soverre 

hulle daarvoor kans sien (Keeney 1983: 177-185). Die uiteindelike doel 



40 

van terapie vanuit 'n ekosistemiese epistemologie is dus nie noodwendig 

om die ''simptoom'' te verwyder nie. 

die wyse waarop 1 n problematiese 

verander deur middel van prosesse 

Daar word 1 n poging aangewend om 

sisteem sy organisasie behou, te 

van verandering. Die doel is soms 

slegs om die persoon met die 1 1 simptoom 1 1 se wyse van punktuasie - as 

sy persoonlike konnotatiewe betekenisgewing aan sy ervaringe - te wysig 

./ (Keeney 1983: 25). Sodra hy dit wat hy waarneem, anders kan ervaar 

omdat die werklikheid vir hom (op grond van gewysigde betekenisgewing) 

anders lyk, kan verandering teweeggebring word. 

In hierdie studie sal daar in die verband waargeneem word watter 

· prosesse die proefpersone se 1 1 depressie' 1 as simptoom in stand hou. 

Die groep adolessente se interaksiepatrone sal waargeneem word, en daar 

sal veral aandag geskenk word aan die wyse waarop hulle ongunstige 

punktuasies in stand gehou word. Daar sal ook 'n poging aangewend word 

om gesonder interaksiepatrone teweeg te bring. Uit die stand van 

verhoudinge, asook die verandering ten opsigte van interaksie tussen 

persone (hul verhoudinge), sal afgelei kan word of verandering by die 

adolessente in die groep plaasgevind het. Dit wat die groeplede van 'n 

persoon se, sal moontlik haar belewing van haarself verander; daar sal 

gepoog word om die adolessente se selfkonsepte te wysig, dus om 'n 

verandering in die punktuasie (persoonlike betekenisgewing) van die 

groep adolessente in terapie teweeg te bring. 

Omdat, soos reeds verduidelik, die terapeut se optrede afhang van die 

optrede van die adolessente in terapie, en omdat hulle weer op 'n 

bepaalde wyse reageer na gelang van die terapeut se optrede, kan beide 

die terapeut en die proefpersone se rolle as 1 1 soepel 1 1 of 1 1 aanpas

~ baar 1
' gedefinieer word. Albei partye is (soos reeds aangedui) voort

durend aan die verander. 

2.5. 7 Die terapeutiese ekosisteem 

Voordat 'n terapeut 1 n gesin of 'n groep persone ontmoet, kan hy (op 

grond van wat hy van hulle weet of gehoor het) sekere idees of 

hipoteses vorm oor die wyse waarop hulle hul interaksie rekursiewelik 

organiseer. Voor die aanvang van die terapie beskou die terapeut die 

gesin of groep persone as 'n aparte, outonome sisteem. 
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Konsultante neem die terapeut vanuit 'n eenrigtingglas waar en word 

deur hom gekonsulteer. Indien mens die term ''punktuasie'' in 'n ander 

konteks sou plaas, sou die konsultante, asook die terapeut en die 

kliente, beskryf kon word as punktuasies van 'n geheelsisteem 

(bestaande uit terapeut, konsultante en kliente) waarvan die ''onder

dele'' elk 'n eie verwysingsraamwerk het. 

·Nadat die terapeut die gesin of groep persone ontmoet het, ontstaan 'n 

nuwe sisteem. Daar is die verweefde sisteme van die terapeut en konsul

tante enersyds, en die gesin of groep in terapie andersyds. Twee aparte 

sisteme tree in interaksie om 'n nuwe outonome terapiesisteem te vorm. 

In hierdie nuwe sisteem beskou die terapeut en konsultante hulself nie 

as losstaande van die gesin of terapiegroep nie. Die kliente wat vir 

terapie aanmeld, word deel van 'n meer omvattende groep waarvan die 

terapeut en konsultante 'n integrerende deel uitmaak. 

As die konsultasiespan inligting oar dit wat hulle waarneem aan die 

terapeut verskaf, rig hulle die terapeut se optrede. Hy voer weer 

hierdie inligting deur na die kliente. Laasgenoemde se optrede, na 

aanleiding van die terugvoering, lei tot verdere verandering by die 

terapeut en die konsultasiespan, en hul verandering van optrede bereik 

die kliente gevolglik weer langs dieselfde weg, en verander die kliente 

se optrede. Hierdie proses, waar insette op so 'n wyse die gedrag van 

kliente verander, staan as 'n ''proses van hoer orde'' bekend (Keeney 

1983: 142). Daar is dus grater patrone van interaksie as net die tussen 

die kliente ter sprake; die terugvoering sluit oak die interaksie met 

die terapeut en selfs onregstreeks met die konsultante 

in. Hoerorde-terugvoering is met ander woorde terugvoering vanuit die 

uitkykpunt oar die gebeure in sy geheel. Hierdie beginsel is reeds 

vlugtig in afdeling 2.3.3 bespreek. 

Kibernetiese sisteme ontplooi dus uit die verweefdheid van twee 

belangrike verhoudingsterreine: terapeut en konsultante enersyds, en 

terapeut en kliente andersyds. 'n Patroon ontstaan wanneer 'n proses 

'n bepaalde vorm aanneem en herhaaldelik voorkom. Indien 'n mens die 

proses van optrede in die terapie in sy geheel visueel in jou gedagtes 

voorstel, merk jy dat die terapiesisteem 'n patroon vorm. Hierdie 

patroon bestaan uit die dinamiese proses wat enersyds tussen terapeut 

en konsultante, en andersyds tussen terapeut en kliente plaasvind 
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(Keeney 1987: 133). Die visuele voorstelling van so 'n proses versterk 

die grondliggende idee van die estetiese, wat sterk beklemtoon word in 

die nuwe ekosistemiese of ekosistemiese epistemologiese benadering. 

Hierdie proses kan diagrammaties soos volg voorgestel word: 

FIGUUR 2.4 

TERAPEUT 
PERSONE 

IN 
TERAPIE 

DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN INTERAKSIEPATRONE IN 1 N 

TERAPEUTIESE EKOSISTEEM 

In die terapeutiese ekosisteem bly die terapeut voortdurend bedag op 

die gedragspatrone van sy kliente. Dit wil voorkom of dieselfde 

herhalende patroonmatige terugvoering altyd stabiliteit, dit wil se 'n 

statiese toestand, in die hand werk. Dit kan moontlik toegeskryf word 

aan die feit dat terugvoering van een persoon aan 'n ander persoon 

gewoonlik op dieselfde trant plaasvind. Persoon A is byvoorbeeld 

./ ..__ gewoond om terugvoering van persoon B te kry, wat ooreenstem met B se 

optrede in die verlede. Dit veroorsaak dat A weer op dieselfde wyse as 

in die verlede antwoord op B se gedrag. 'n Huwelikspaar verskil 

byvoorbeeld voortdurend oor dieselfde sake, aangesien hul handelswyse 

telkens dieselfde patroon volg: A val B verbaal aan en B onttrek, 

waarop A meer aggressief raak en B in sy onttrekkingsgedrag versterk. 
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Hier is klaarblyklik sprake van sirkulere oorsaaklikheid. Hierdie 

proses kan diagrammaties soos volg voorgestel word: 

- -

/ ~ 

/ ' A B 

' 
/ 

',, / 
~ ~ 

--------- - -

FIGUUR 2.5 DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN 'N GEDRAGSPATROON 

'n Mens kan dus in hierdie herhaling van gedrag 'n ''patroon van 

optrede'' identifiseer. Die gedragspatroon word deur die deelnemers 

volgehou en dit is moeilik vir hulle om self daaruit te breek. In 

ekosistemiese terapie maak die terapeut deel uit van 'n kringloop van 

hoerorde-terugvoering en sodoende word omstandighede beplan en geskep 

waarbinne verandering moontlik is en gefasiliteer word. Die mikpunt van 

die terapeut is dus om die eenheid van die hele sisteem (kliente, 

terapeut en konsultante), ten tye .van sy intervensie in ag te neem 

(Keeney 1983: 133 & 142) volgens Keeney (1983: 177) kan verandering 

wel teweeggebring word deur die proses van hoerorde-terugvoering. 

2.5.8 Die rol van die estetiese in ekosistemiese terapie 

Die estetiese aspek van die ekosistemiese epistemologie tree veral na 

"\Vbre by die gebruik van metafore wat by 'n gesin se situasie pas 

(Cecchin 1987: 407). 

Die metafoor is een van die treffendste stylfigure wat digters en 

prosaskrywers gebruik om visuele en gevoelsbeelde by lesers te ontlok 

en op die wyse met hulle te kommunikeer. 'n Metafoor is 'n beknopte 

~.ergelyking waarin ge~mpliseer word dat iets ''soos'' iets anders is, 
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op grand van die een 

mekaar gestel nie; 

gestel, byvoorbeeld: 

of ander ooreenkoms. Twee sake word nie langs 

die een word direk in die plek van die ander 

''Hy is 'n regte jakkals.'' 'n Bekende voorbeeld 

van die gebruik van die estetiese in terapie is die van die gesins

terapeut Whitaker, wat 'n dans as metafoor gebruik om interaksie in 

gesinsterapie te beskryf. 

"Elemente soos sirkulariteit en gedragspatroonmatigheid dui op die klem 

wat die ekosistemiese epistemologie op estetiese faktore (faktore wat 

gevoeligheid vir die skone openbaar) laat val. Die optrede van 

teenoor mekaar word soms oor en oor in presies dieselfde vorm 

Soos reeds vermeld, is daar dus sprake van 'n gedragspatroon, 

sirkulariteit, beweging en dinamika onder andere 'n rol speel. 

persone 

herhaal. 

waarin 

Volgens Cecchin (1987: 407) maak 'n estetiese werkwyse in terapie 

terapeute meer sensitief vir die identifisering van meer as een 

gedragspatroon in gesinne. Dieselfde geld waarskynlik vir gedrag in 

groepe. 

Vir die toepassing van bogenoemde beginsels in die 

tegnieke wat deur die 

praktyk, word 

Milaan-skool · gebruik gemaak van drie belangrike 

ontwikkel is, naamlik sirkulere 

hipotesevorming. 

vraagstelling, neutraliteit en 

Die wyse waarop sirkulere vraagstelling, neutraliteit en hipotese

vorming in terapie vanuit 'n ekosistemiese epistemologie gebruik kan 

word, word vervolgens uiteengesit. 'n Ander belangrike medium, naamlik 

herdefiniering, wat deurgaans in ekosistemiese terapie gebruik word, 

word ook kortliks bespreek. 

- ·2. 6 DIE VERLEWENDIGING VAN EKOSISTEMIESE BEGINSELS 

2. 6.1 Sirkulere vraagstelling 

Sirkulere vraagstelling verskil van direkte vraagstelling aan 'n 

persoon oor homself. Dit behels die stel van vrae aan byvoorbeeld een 

lid van 'n gesin oor 'n ander lid of lede van die gesin of groep. 

Hierdie tipe vraagstelling is daarop gerig om die verhoudings in 

groepe te verken. Uiteindelik lei dit tot 'n beter begrip van die 
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self, asook van ander persone. Tomm (1987: 8) stel dit s6: ''Just as 

the eye, in order to see, needs to move back and forth with a 

continual micro-nystagmus in order to distinguish 'differences' in the 

patterns of light falling upon the retina, so therapists must 

- continually probe family members by asking questions, paraphrasing 

their answers, and noting their verbal and nonverbal responses in 

order to draw distinctions about their experiences.'' 

Sirkulere vraagstelling kan byvoorbeeld gebruik word om: 

(1) die verhoudings tussen die lede van 'n groep te verken 

(2) die verskille in persepsies oor gebeure of verhoudings deur 

verskillende lede van 'n gesin uit te wys 

(3) bepaalde inligting oor 'n gesin te bekom (Dallas 1990: 146; 

Goldenberg & Goldenberg 1985: 327). 

Sirkulere vraagstelling is, soos in afdeling 2.5.8 genoem, deur die 

Milaan-skool ontwikkel. Die feit dat die vrae op sirkulere wyse gestel 

word, impliseer reeds dat daar patrone ten opsigte van gedrag in 

gesinne, en dan waarskynlik ook in groepe, bestaan. Dit impliseer ook 

dat die patrone effektief blootgele kan word deur hierdie bepaalde tipe 

vraagstelling (Cecchin 1987: 412; Dallas 1990: 146; Jones 1986: 62). 

Wanneer die terapeut vrae stel, is dit belangrik dat hy sensitiwiteit 

in sy waarneming van kliente se gedrag toon (Tomm 1987: 8). As die 

terapeut fyn ingestel is, kan hy dan moontlik 'n aanduiding kry of hy 

deur sy vraagstelling saam met die kliente beweeg (dus of hy in pas is 

met hul gereedheid vir die openbaring van bepaalde inligting), en of 

hy uit pas is met hulle. 

Indien die terapeut se vrae te deurdringend is, kan die kliente dit as 

~tdwingend beleef. Vrae wat met 'n sensitiewe en empatiese gesindheid 

gestel word, sal meer positief ervaar word (Tomm 1987: 8). Interpre

tasie van die proses wat in die groep aan die gang is, verg dus 'n fyn 

aanvoeling van die terapeut (Shapiro 1978: 162). 

Sirkulere vrae het nie alleen ten doel om inligting oor 'n aangeleent

~'"'heid in te win nie, maar ook om verandering in 'n gesin teweeg te 
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bring. Hierdie verandering vind soms onmiddellik deur die blote stel 

c.-van die vraag plaas. In GesinsreeH, byvoorbeeld dat kinders nie kommen

taar mag lewer nie, word uitgedaag indien die terapeut die kinders van 

'n gesin versoek om kommentaar te lewer oar die verhouding tussen ander 

lede van die gesin. Tydens so 'n proses toon die lede van die gesin 

soms emosies soos angs of woede; sodoende raak hulle bewus van hul 

gevoelens oor sekere aangeleenthede en dit kan tot veranderinge in hul 

gedrag lei. 

·-·S;irkulere vraagstelling is dus daarop gemik om kliente bewus te maak 

van gedragspatrone in die gesin wat verander behoort te word; hierna 

kan nuwe gedragspatrone ontwikkel word. 

betrokke by hul kinders raak, en so meer 

Ouers kan byvoorbeeld meer 

(Dallas 1990: 146). Dikwels 

het sirkulere vrae op sigself dus 'n terapeutiese effek op 'n gesin of 

groep. 

Tydens hierdie proses volg die terapeut nie vaste riglyne nie, maar 

• konsentreer tog op sekere aspekte van die gedrag van sy kliente, en dit 

bepaal watter vrae hy stel. Vrae word dus gerig op spesifieke areas en 

op die ontwikkeling van (of aan die orde stel) van 'n tema wat die 

terapeut op 'n gegewe tydstip in gedagte het. Vrae word verder ook s6 

gerig dat die terapeut in staat gestel word om 'n grondige ondersoek 

van 'n tema te doen (Jones 1986: 62). 

2.6. 1.1 Tipes sirkulere vrae 

Selvini, Boscolo, Cecchin en Prata (1980a: 9 10) doen die volgende 

bruikbare metodes aan die hand waarvolgens sirkulere vrae gestel kan 

word: 

(1) ·--lnligting oor die interaksie in 'n gesin kan verkry word deur A 

te vra wat B se optrede teenoor C aan hom (A) doen. Deur vrae op 

hierdie wyse aan die groep te vra, kan die terapeut sensitiwiteit 

ten opsigte van die gesinslede se gedrag teenoor mekaar wek. 

(2) Verskille ten opsigte van die belewing van die intensiteit van 

gedrag kan vasgestel word deur A byvoorbeeld te vra teenoor 

\:_;:;-.h·lt'-:>t"': .• r watter persoon in die gesin B die meeste kla en watter effek die 

gekla op die ander lede van 'n gesin het (Penn 1982: 274). 
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(3) Vrae kan gevra word om vas te stel wat die bepaalde rangorde in 

, 'n gesin is, byvoorbeeld watter persone in die gesin hul moeder 

die meeste bystaan, in volgorde van die meeste tot die minste, 

ensovoorts (Penn 1982: 273). 

(4) Vrae kan gevra word om vas te stel wanneer gedragsveranderinge in 

'n verhouding plaasgevind het. Voor en na 'n spesifieke gebeure 

kan die terapeut byvoorbeeld vra: ''Het Susan se uitbarstings 

i ~-~~ v66r of n§ haar moeder se siekte begin?'' Sinvolle verbande kan 

op hierdie wyse waargeneem word. 

(5) Vrae oar hipotetiese omstandighede kan by implikasie verandering 

in 'n gesin teweegbring. 'n Vraag soos die volgende kan byvoor

beeld aan een gesinslid (of al die gesinslede) gestel word: 

~--' 'Watter lid in die gesin sou die meeste daardeur geraak word 

indien die oudste kind die huis sou verlaat?'' ( Selvini et al. 

1980a: 9-11). 

2.6. 1.2 Die doel van sirkulere vraagstelling in groepterapie 

In groepterapie kan inligting van hierdie aard tot beter insig in eie 

gedrag lei en mense terselftertyd meer sensitief instel teenoor die 

gevoelens van ander. Die doel van sirkulere vraagstelling is dus om die 

verhoudinge tussen groeplede te verken en om hul selfgesprek bloat te 

le, sodat hulle tot beter kennis van hulself en ander groeplede in 

verhouding tot hulself kan kom. Hulle leer hulself dus binne die 

. --konteks van 'n sisteem ken aan die hand van wat ander oar hulle se. Die 

groeplede word tot grater betrokkenheid by mekaar en die groepgebeure 

gelei deur vrae oar ander persone se belewinge te beantwoord. Hierdie 

kennis lei tot 'n verandering in hul betekenisgewing aan hulself en 

ander; hul betekenisgewing word dus meer realisties. Hiermee betree 

hulle 'n hoer denkniveau, want hulle word gedwing om 

hipoteties-deduktief te dink. So 'n verandering in betekenisgewing aan 

hulself sal noodwendig 'n invloed op hul selfkonsep he. Almal soek 

immers daarna om deur ander en gevolglik deur hulself hooggeag te word. 

Die implikasie is dat die gevormde identiteit of selfkonsep noodwendig 

gemeet word aan eie subjektiewe standaarde wat in relasie met ander 

gevorm word (Vrey 1979: 51). 
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Daar word uitgegaan van die standpunt dat inligting wat op hierdie 

wyse in groepterapie bekom word, waarskynlik ook die gedrag van die 

kinderhuisadolessente - wat as proefgroep vir die onderhawige studie 

dien - in ander sisteme (soos die kinderhuis) sal be1nvloed. Die 

gebruik van sirkulere vrae in groepterapie kan waardevolle inligting 

oor traumatiese ervarings blootle. Hierdie tipe vrae aan die adoles

sente in terapie sal daarop gerig wees om hulle op nie-voorskriftelike 

wyse, namate hulle daarvoor gereed word, op verandering voor te berei. 

2.6.2 Neutraliteit 

Volgens Tomm (1987: 8) neem die terapeut deel aan ''an ongoing 'dance' 

with the client or family and 

to the various desires of 

maintains a careful balance in relation 

family members (much like the continual 

walker to maintain balance in relation to movements of 

gravity).'' 

a tightrope 

'
1 Neutraliteit' 1 verwys na die terapeut se strewe om onpartydig te bly 

in die terapiesituasie. Die betekenis van 1 1 neutraliteit 1 1 in die 

gewone sin van die woord gee te kenne dat daar nie aktief opgetree word 

nie. Metafories gesproke probeer 'n persoon wat neutraliteit handhaaf, 

.-sy "bewegings" soos die van 'n sweefstokkunstenaar balanseer. 

Net soos Tomm (1988), waarsku Cecchin (1987: 405) dat die neutraliteit 

__ yan die terapeut nie as onbetrokkenheid ge1nterpreteer moet word nie. 

~ Hy definieer die neutraliteit van die terapeut as ''the creation of a 

·- state of curiosity in the mind of a therapist. I I Hy se voorts: I I Curio-

sity leads to exploration and invention of alternative views and moves, 

and different moves and views breed curiosity. In this recursive 

fashion, neutrality and curiosity contextualise one another in a 

commitment to evolving differences, with a concomitant nonattachment to 

any particular position.'' Wanneer 'n terapeut nie meer nuuskierig oor 
1 n saak is nie, kan hy ook nie meer neutraal daaroor wees nie (Cecchin 

1987: 406). Sodra 'n terapeut sy nuuskierigheid verloor, raak hy 

vasgevang (''stuck' 1
). Hy stagneer as 't ware, en verloor so ook sy 

neutraliteit . 

.. Die gesin of groep kliente moet nooit die indruk kry dat die terapeut 

party kies vir 'n sekere lid van die groep nie. Terwyl die terapeut 
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een persoon ondervra oor die verhouding tussen twee ander persone, lyk 

dit asof hy op daardie tydstip in alliansie met daardie persoon is; 

die alliansie verskuif egter sodra hy aandag aan 'n ander lid gee. 

Uiteindelik kom dit daarop neer dat die terapeut met almal, maar nie 

met meer as een persoon op dieselfde tydstip nie, in alliansie is 

(Selvini et al. 1980a: 11). As die terapeut nie neutraal bly nie, sal 

-dievertrouensverhouding tussen hom en sy kliente verbrokkel. 

Tydens die groepterapie wat in die onderhawige navorsing gedoen word, 

sal dieselfde beginsels geld. Die terapeut sal deur haar neutrale 

-- ,houding probeer verhoed dat sy 'n voorskriftelike houding inslaan, 

alhoewel sy by die groeplede en by die terapiegebeure betrokke sal 

bly. Die terapeut se doel is om· verandering van betekenisgewing by die 

gr.oeplede in terapie teweeg te bring. Sy sal dus daarteen waak om nie 

vanuit haar eie verwysingsraamwerk voor te skryf hoe die groeplede 

moet dink nie. 

2.6.3 Hipotesevorming 

·~Hipotesevorming geskied voor, tydens en na elke terapiesessie. Die 

terapeut en konsultasiespan werk saam om hipoteses te vorm oor die 

.patrone wat in die betrokke gesin of groep kan voorkom. Sulke hipoteses 

handel nie primer oor bestaande literatuurkennis aangaande die oorsaak 

en gevolg van probleme nie, maar gaan om verskillende patrone in die 

interaksie wat tussen die groeplede kan voorkom en wat verband kan hou 

met die probleem wat hulle ervaar. Die hipoteses is nie veronderstel om 

c--die klient Se I 
1 probleme 1 

I Op te lOS nie; dit dien eerder as invals

hoeke vanwaar 1 n probleem verken kan word. 

Hipotesevorming bevat ock 'n estetiese element. Die terapeut wat 

esteties te werk gaan, volg nie noodwendig 'n logiese weg by die 

identifisering van patrone in gesinne of groepe nie. In plaas daarvan 

om, soos die logika sou voorskryf, na die verduideliking van al die 

lede van 'n gesin oor hul funksionering te luister, al die verklarings 

van patrone in ag te neem en te besluit watter patroon die beste 

verklaring gee, of self 'n eie verklaring ooreenkomstig almal se 

sienings saam te stel, gaan die terapeut eintlik soos 'n ''ekologiese 

speurder' 1 (Joubert 1987) te werk: hy verloor belangstelling in die 

vf ~~ste'' verklaring vir die optrede van 1 n groep en probeer eerder 
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alle moontlike patrone wat hul gedrag kan beskryf, identifiseer. 

Hierdie konsentrasie op al die patrone in plaas van slegs een ''beste'' 

patroon, genereer nuuskierigheid oar hoe al die groeplede se 

verklarings inmekaarpas en hoe dit 

inpas. Vrae soos die volgende 

by die terapeut se eie beskrywings 

ontstaan by die terapeut: Waarom 

verskillende verklarings? Waarom ooreenkomste? waarom hierdie 

beskrywings op hierdie tydstip? Watter beskrywings is voorheen gegee? 

-~&seek die terapeut en konsultante na patrone van interaksie in 'n 

groep. Die interaksie tussen twee persone kan byvoorbeeld 'n derde 

persoon se punktuasie en gedrag beinvloed. Sy gedrag kan weer die 

eerste twee se interaksiepatroon versterk. Hier is dus belewingsmatig 

en gedragsmatig sprake van 'n bose kringloop. 

Die patrone wat in elke gesin of groep voorkom, is natuurlik uniek van 

aard. Die terapeut se openheid vir nuwe patrone en moontlike interak

siepatrone (hipoteses oar die voorkoms van patrone), stel hom dus in 

staat om vrylik na nuwe en unieke moontlikhede in elke groep te seek. 

Hoe nuuskieriger die terapeut is, hoe meer patroon-moontlikhede kan hy 

identifiseer. Hy meet egter daarteen waak dat hierdie proses nie bloat 

ter wille van estetiese bevrediging uitgevoer word nie, maar met die 

doel om konsensus te bereik oar 'n gesin of groep se persepsie van 

dinge en die terapeut se persepsie van die funksionering van die gesin 

of groep (Cecchin 1987: 407). 

Hierdie werkwyse verseker dat die terapeut intens betrokke bly by die 

betekenisgewing en belewing van sy kliente. 

2.6.4 Herformulering (herdefiniering) 

~~ie terapeut ontmoet die gesin of groep met die doel om die terapeu

tiese realiteit te definieer. Volgens Minuchin en Fishman (1981: 74) 

is terapie ''a goal-orientated enterprise, to which not all truths are 

relevant.'' Terapie begin dus met die botsing tussen twee raamwerke 

van die realiteit, naamlik die van die gesin en die van die terapeut. 

Die terapeut definieer die gesin se realiteit deur hul interaksies te 

bestudeer en is in staat om die inligting te herrangskik en te beklem

toon, betekenisse te wysig en alternatiewe voor te stel (Minuchin & 

Fishman 1981: 76-77). 
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-Tydens herformulering word die negatiewe konnotasie wat aan gedrag 

geheg word, in positiewe terme herfraseer. Die doel van herdefiniering 

is om 1 n probleem in 1 n meer positiewe lig te sien en op meer produk

tiewe wyse aan te pak. Die behoefte aan herformulering berus op die 

eortuiging dat blamering, kritiek en negatiewe terme kliente immobili

seer, omdat hulle noodgedwonge al hul energie aan die ontkenning van 
1 n verkleinerende etiket meet bestee. 

Herformulering is 1 n metode wat veral deur die terapeute van die 

Milaan-skool en hul medewerkers beoefen is. Deur herformulering probeer 

die terapeut onder andere die idee versterk dat die hele groep of gesin 

~. saam in 'n situasie 

situasie te blameer 

byvoorbeeld blyk dat 

staan en dat geen spesifieke persoon 

is nie (Bodin 1981: 376). In In gesin 

die. man-'baie gespanne en perfeksionisties 

vir 

waar 

is, 

die 

dit 

kan 

sy optrede herformuleer word met die nuanse dat hy baie 

verantwoordelikhede vir sy gesin dra en dat sy vrou eintlik meer van 

die verantwoordelikhede meet deel. 

Keeney (1983: 27) noem die voorbeeld van twee stryende huweliksmaats 

wat die volgende beskuldigings maak: ' 1 Ek onttrek omdat jy kla! 1
' en 

1 'Ek kla omdat jy onttrek! 1
' In hierdie geval neem elke huweliksmaat 

dus aan dat sy/haar gedrag 1 n respons op die ander se optrede is. Dit 

r ~s die taak van die terapeut om 'n alternatiewe verwysingsraamwerk te 

ontwikkel deur die interaksiesisteem te herskommel: hy kan die 

• :huwelikspaar se stryery herformuleer as 'n voorbeeld van hoe baie hulle 

v .. vir mekaar omgee. Terapie kan dus beskou word as ''a context wherein 

social premises (usually unconscious) regarding punctuation may be 

altered'' (Keeney 1983: 27). 

Nog 'n voorbeeld van herformulering is vyandige optrede wat as 
1 'bekommerde belangstelling'' omskryf word. Herdefiniering in tera

peutiese verband help dus die gesinslede om hulself in 'n meer 

positiewe perspektief te plaas (Goldenberg & Goldenberg 1985: 334), of 

om persone se betekenisgewing aan situasies positief te wysig. 

Die terapeut meet egter seker maak dat die inhoude wat hy herdefi

- ·nieer, by die betrokke persoon se bepaalde konteks en betekenisgewing 

inpas. Dalles (1990: 151) noem 'n voorbeeld van herdefiniering van 

insomnia (slapeloosheid). Indien 1 n terapeut die insomnia van 'n man 
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sou herdefinieer deur te se dat hy daarvan hou om na die sterre te 

staar, moet hy homself afvra of die slapelose se vrou met so 1 n 

herdefiniering sou kon identifiseer. Sy heg dalk 1 n negatiewe belewing 

aan die herdefiniering en tree aggressief op, want haar man se laat 

wakkerblyery hou haar uit die slaa~. 

,, Herdefiniering kan ook aan die hand van 1 n metafoor geskied. 1 n Meta

foor is, soos vroeer genoem, 'n ' 1 beknopte vergelyking 1 1
, met ander 

woorde, 'n beeld in plaas van 'n werklike voorstelling word gebruik. 

So kan 1 n gesin byvoorbeeld vergelyk word met. _gg;udvisse wat rustig en 

doodtevrede in 'n bak rondswem. Die metafoor moet natuurlik uitgebrei 

word om aan te pas by die omstandighede van die gesin en die boodskap 

wat die terapeut aan die gesin wil oordra. Die terapeut kan 'n verhaal 

aan die gesin of groep voorle wat inpas by hul ervaringsagtergrond. 

Dit sou tydverkwistend wees om 'n gesin te probeer bereik met 'n 

verhaal van visse in die see as hulle geensins in die natuur belangstel 

of geen kennis daarvan dra nie. 

~~rhale as uitgebreide metafore moet s6 saamgestel wees dat die idee 

van verandering, meer geleenthede, en ander oplossingsmoontlikhede vir 

die toekoms daarin weerspieel word. 

2.6.4. 1 Herdefiniering in ekosistemiese groepterapie 

Herdefiniering kan oak 'n belangrike rol in ekosistemiese groepterapie 

speel. Die groep kinderhuisdogters wat byvoorbeeld in die onderhawige 

studie in terapie geneem gaan word, sal 'n eie unieke belewing en 

betekenisgewing ten opsigte van hulself, hul konteks en moontlik hulle 

verhoudinge met ander persone openbaar. Die groeplede se betekenis

gewing aan die kinderhuiskonteks sal heel waarskynlik negatief wees. 

Hier sal herdefiniering daarop gemik wees om die negatiewe betekenisse 

wat die kinders aan hul situasie, hulself (hul selfkonsep) en ander 

persone heg, te wysig. 

Soos reeds vermeld, word die terapeut wat ekosistemies werk, deur 'n 

konsultasiespan bygestaan. Die rol van die konsultasiespan in 

ekosistemiese terapie war~ in die hieropvolgende uiteensetting, wat die 

verloop van die ekosistemiese terapiegebeure in die 

navorsing beskryf, vervat. 

onderhawige 
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2.7 WERKWYSE VOLGENS DIE EKOSISTEMIESE BENADERING 

2.7.1 Die verloop van die terapiesessie 

voor elke terapiesessie vergader die terapeut en die konsultasiespan 

om voorlopige idees oor die patrone en prosesse wat in die gesin of 

groep wat vir terapie aanmeld, uit te ruil. Hierdie idees (hipoteses) 

is aanvanklik hoofsaaklik gegrond op intu1sie. Die doel van die proses 

is om te voorkom dat die betrokkenes (d.w.s. die terapeut en lede van 

die konsultasiespan [ook terapeute]) die terapieproses betree met eie 

~-vooropgestelde idees, waarvan 1 n mens nooit kan loskom nie. Elke 

spanlid word dus in aanraking gebring met die ander se idees·en nuwe 

idees word saam gegenereer. Hierdie idees dien as invalshoeke vanwaar 

probleme verken word. 'n Lid van die span werk as terapeut met die 

gesin wat 1 n probleem ondervind en vir terapie aanmeld, terwyl die 

ander die terapiegebeure in hul hoedanigheid as konsultasiespan deur 'n 

eenrigtingglas waarneem. 

Die terapeut voer die onderhoud in samewerking met die konsultasie

span, wat tydens die onderhoud telefonies (d.m.v. 'n tweerigting 

telefoon) met die terapeut in verbinding kan tree indien hulle 

voorstelle oor vraagstelling wil maak. Sodra die terapeut oortuig is 

dat hy genoeg inligting ingewin of 'n bepaalde doel bereik het, verlaat 

hy die vertrek om met die ander spanlede te konsulteer. Die terapeut en 

die konsultasiespan bespreek hul indrukke van en idees oor die kliente 

en opper idees oor patrone van interaksie in die gesin, totdat hulle 

konsensus bereik oor die boodskap wat die terapeut aan die kliente sal 

oordra. Die konsultasiespanlede, in samewerking met die terapeut, deel 

hul onderskeie perspektiewe oor die terapiegebeure en skep saam 'n 

gepaste metafoor om aan die gesin oor te dra. 

Die terapeut probeer as 1 t ware om die metafoor aan die kliente te 
1 'verkoop' 1

• Indien die kliente nie met die metafoor kan identifiseer 

nie en voel dat die metafoor nie inpas by hoe hulle hulself sien nie, 

kan almal saam aan die metafoor werk totdat konsensus bereik word. Die 

terapeut dra dan ook gewoonlik 1 n positiewe boodskap aan die kliente 

'oor, byvoor~eeld oor die wyse waarop hulle hul situasie hanteer. Hy gee 

dikwels 'n opdrag as 1 'tuiswerk' 1
, afhangende van die behoeftes van 
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kliente. Die terapeut kan die kliente byvoorbeeld versoek om saam te 

werk aan 'n metafoor wat hulle en hul interaksie met mekaar wesenlik 

~ -illustreer. Die sessies duur gewoonlik twee uur, en tot 'n halfuur van 

bierdie tyd word soms aan die hipotesevorming bestee. Die bespreking 

van die verloop van die gebeure na die terapiesessie kan ook tot 'n 

halfuur in beslag neem. 

2.7.2 Die konsultasiespan 

'n Konsultasiespan 

vermeld, neem die 

afspeel, vanuit 'n 

spanlede word die 

kan uit een of meer lede bestaan. Soos reeds 

span die verrigtinge wat in die terapiekamer 

kamer met 'n eenrigtingglas waar. Een van die 

taak toegewys om aantekeninge oor die verloop van 

die terapiegebeure te maak. 

Nog 'n lid van die konsultasiespan is verantwoordelik vir die maak van 

'n video-opname van die terapiegebeurer sodat die terapeut dit vir 

latere bestudering beskikbaar het. 

Dit is die taak van die konsultasiespan om 'n metaposisie in te neem 

teenoor dit wat tydens terapie afspeel. Dit beteken dat bulle 'n 

~~0sisie vanuit 'n ander invalshoek inneem sodat hulle meer onbevange 

kan weet of ken. Uit die aard van die saak kan die konsultasiespanr 

wat buite die primere terapiesituasie staan, die terapiegebeure 

(proses) veel makliker as die terapeut waarneem. Dit stel bulle in 

staat om die terapeut van hoerorde-terugvoering te voorsien. 

Tydens die sessie ruil die span gedagtes uit oor dit wat tydens die 

terapiesessie plaasvind. Indien die span konsensus bereik oor die 

idees wat hulle aan die terapeut wil oordra, skakel bulle (soos reeds 

vermeld) deur middel van 'n spesiale tweerigting-telefoon met die 

terapeut. 

Die terapeut en sy konsultasiespan moet nou saamwerk en mekaar goed 

begryp ten einde toereikende terugvoering te gee. Hierdie terugvoering 

impliseer onder andere 'n beskrywing van gedragspatrone tussen gesins

lede en die skep van geskikte metafore ten einde die gedragspatrone 

binne die gesin te illustreer. 
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2. 7. 1.1 Die waarde van 'n konsultasiespan 

Soos reeds vermeld, kan die lede van die konsultasiespan 'n meta

perspektief op die terapiegebeure kry deur hul waarneming van agter 'n 

eenrigtingglas. 

Inhoude wat teruggevoer word aan die kliente vloei dus voort uit 'n 

sinergisme van die terapeut se perspektief en die van die konsulta

siespan, wat 'n metaperspektief op die gebeure het. 

Die kliente baat by hierdie 

terapiegebeure wat vanwee sy 

nie deur die terapeut self 

werkwyse, omdat talle aspekte 

subjektiewe betrokkenheid by die 

opgemerk kan word nie, deur die 

tasiespan waargeneem kan word. 

2.8 SAMEVATTING 

van die 

kliente 

konsul-

In hierdie hoofstuk is 'n uiteensetting van 'n ekosistemiese epistemo

logie en die praktiese toepassing daarvan gegee. Die terapiegebeure 

vanuit 'n ekosistemiese benadering is beskryf met die oog op die 

navorsing wat met 'n groep adolessente kinderhuisdogters onderneem gaan 

word. 

Hierdie navorser beskou die ekosistemiese benadering as 'n hoogs 

toereikende benadering in terapie, eerstens omdat die benadering hom 

tot navorsing leen; die konsultasiespan en videokameras bied die 

~ navorser die geleentheid om 'n metaperspektief op gebeure te verkry. 

<~Tweedens is dit 'n benadering wat rekening hou met die mikro- en 

makrokonteks van die klient (in hierdie geval die adolessente kinder

huisdogter). Die kind in totaliteit kan dus as verhoudingstigtende 

wese bestudeer word. Verder is die benadering nie geslote nie, in die 

opsig dat dit teenoorgesteldes met mekaar probeer versoen. Daar kan 

dus ook tydens navorsing of terapie vanuit 'n sirkulere benadering, 

voorsiening gemaak word vir lineere perspektiewe. 

In die volgende hoofstuk word depressie vanuit die literatuur toegelig. 

Dit behels 'n definisie van depressie, 'n bespreking van die simptome 

van depressie, en 'n beskrywing van depressie soos dit in die 

klaskamersituasie by die adolessent kan manifesteer. 



56 

HOOFSTUK DRIE 

DEPRESS IE 

3.1 INLEIDING 

Die ekosistemiese benadering tot terapie is in die vorige hoofstuk 

bespreek, met spesifieke verwysing na die benadering as diagnostiese en 

terapeutiese medium. 

Die doelstelling van hierdie hoofstuk is om 'n duidelike beeld van 

depressie, en in die besonder van depressie by die adolessent, daar te 

stel. So 'n bespreking ;s nodig omdat die empiriese navorsing in 

hierdie studie toegespits is op groepterapie met 'n klein groep adoles

sente kinderhuisdogters, onder wie enkeles simptome van depressie 

openbaar. Hierdie terapie sal daarop gerig wees om hul belewinge van 

depressie te verander. 

Die belangrikste aspekte van depressie word vervolgens bespreek ten 

einde 'n geheelbeeld van die fenomeen te verskaf. As eerste stap word 

depressie vanuit 'n ekosistemiese benadering beskryf, en daarna word 

die lineere benadering tot depressie onder die loep geneem. Volgens 

laasgenoemde benadering is depressie 'n toestand wat toegeskryf kan 

word aan 'n bepaalde oorsaak of oorsake wat binne die persoon gelee is 

(intra-psigies). Daar word vervolgens aangedui hoe depressie by die 

adolessent manifesteer (die simptome van depressie) en hoe depressie 

gediagnoseer kan word (die kategoriee van depressie). Daarna word drie 

psigologiese teoriee oor die ontstaan en verklaring van depressie 

bespreek, met verwysing na die verskille tussen hierdie teoriee en 'n 

ekosistemiese benadering tot depressie. Laastens sal die. verskynsel van 

depressie by die adolessent in die besonder bespreek word. 

Ter wille van die logiese verloop van.die hieropvolgende bespreking is 

dit nodig om te herhaal _(vgl. afdeling 1.4.1) dat die woord 

''depressie'' in die onderhawige studie verwys na die belewing van 

gevoelens van neerslagtigheid, pessimisme of bedruktheid (Louw & Van 

Jaarsveld 1989: 167; Van Ree & Goedhart 1989: 27), en gevoelens van 

hulpeloosheid, wanhoop en eensaamheid (Louw & van Jaarsveld 1989: 168). 
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Depressie word hier in die eerste plek, soos reeds vermeld, vanuit 'n 

sirkulere (ekosistemiese) en vervolgens vanuit 'n lineere benadering 

bespreek. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat dit nie die doel 

van hierdie studie is om twee beginsels teenoor mekaar te stel nie, 

maar om beide benaderings - lineer en sirkuler - te akkommodeer as twee 

kante van dieselfde muntstuk (Van Leeuwen 1991: 42). 

ij 3.2 DEPRESSIE VANUIT 'N EKOSISTEMIESE (SIRKULeRE) BENADERING 

Daar word in die ekosistemiese benadering van die standpunt uitgegaan 

, dat, net soos ekologiese elemente onderling afhanklik is van mekaar en 

sirkulariteit in hierdie afhanklikheid tot uiting kom, die balans in 'n 

sisteem of groep persone behou word deur onderlinge afhanklikheid van 

mekaar en ander sisteme. 'n Persoon se optrede in een sisteem sal dus 

in 'n ander sisteem herhaal word (Keeney 1983: 14). Volgens hierdie 

standpunt word depressie dus in groep- en sisteemkonteks beskou en so 

word dit dan ook hieronder bespreek. 

-. Interpersoonlike prosesse vind in herhaalde wederkerige patrone plaas; 

hierdie patrone ontwikkel spiraalvormig, namate daar telkens 'n 

deeltjie by die patroon kom en die proses verder ontwikkel. 'n Persoon 

raak teneergedruk as gevolg van interaksie wat binne die sisteem waarin 

hy hom bevind en tussen verskillende sisteme plaasvind. Die depressiewe 

persoon se handelwyse ontlok weer bepaalde gedrag by ander mense en so 

kan 'n sisteem depressie by 'n persoon intensiveer of onderhou. Hier

volgens kan geeneen van die partye in 'n proses wat beskryf word, 

mekaar slegs op oorsaaklike wyse be~nvloed nie, want wedersydse inter-

aksie, soos so pas beskryf, speel 'n rol in die onderhouding van 

depressie. 

Simptome word dus vanuit die ekosistemiese benadering in terme van 

patrone en verhoudinge (d.w.s. sirkuler) beskryf. Verder word simptome 

as verhoudingsmetafore, (m.a.w. wyses van kommumikasie) beskou. Die 

kommunikatiewe rol van 'n simptoom fokus volgens die benadering op die 

effek van gedrag, en nie soseer op die oorsake daarvan nie. So is die 

persoonlike betekenisgewing van die depressiewe persoon aan 'n situ~sie 

soms negatief; die effek is dat hy onbetrokke raak. 

'n Ekosistemiese benadering verwerp egter nie die rol van die intra-
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psigiese in die onderhouding van depressie nie. Interpersoonlike 

prosesse, asook intra-psigiese toestande - dit wil se die selfgesprek 

en belewinge binne 'n persoon self - speel 'n rol in die onderhouding 

van depressie. Die benadering stel nie teenoorgestelde begrippe teenoor 

mekaar nie; dit is gerig op die versoening van hierdie begrippe. 

'n Lineere benadering tot verskynsels soos depressie behels in die 

eerste plek dat daar na oorsake vir 'n toestand gesoek word. Verskil

lende teoriee gee verskillende verklarings hiervan, en 'n aantal van 

hierdie teoriee word in afdeling 3.5 beskryf. Verder heg die lineere 

benadering baie waarde aan die klassifisering en identifisering van die 

simptome van sogenaamde ''siektetoestande'' soos depressie. Die klas

sifisering en identifisering van depressie word vervolgens bespreek aan 

die hand van die tersaaklike literatuur. 

3.3 DEPRESS IE VANUIT 'N LINEeRE BENADERING 

3.3.1 Klassifisering van depressie 

3.3. 1.1 Inleiding 

Daar is 'n groat verskeidenheid gesigspunte oor die klassifisering van 

depressie, moontlik omdat daar nag oplossings gesoek word vir die talle 

probleme wat depressie as siektetoestand steeds oplewer. Mahendra 

(1987: viii) beskryf die verwarring random die verskillende klassifise

ringskemas as I 'a SOphisticated Version Of 'blind man's buff' Ill en Se 

voorts: ''To create elaborate schemata on the basis of what are only 

superficially observed phenomena is something akin to amateur weather 

forecasting, amusing and satisfying to a band of enthusiasts but of 

little use to farmers, controllers of air and shipping traffic and 

others who rely on the fruits of a more exact knowledge of basic 

processes.' 1 Hiermee bedoel hy waarskynlik dat die klassifisering van 

depressie self nie so belangrik is as die kennis wat vir die praktisyn 

van waarde kan wees nie, veral ten aansien van die prosesse wat die 

depressie in stand hou. 

Volgens die ekosistemiese benadering dien die klassifisering van 'n 

persoon wat byvoorbeeld depressief is (volgens voorafbepaalde kriteria 

wat 'n 1 'objektiewe' 1 sienswyse verteenwoordig) 1 n-ondergeskikte doel. 
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wanneer 'n siektetoestand 'n biologiese oorsaak het, is dit 

sinvol om die betrokke persoon se toestand te kategoriseer 

egter 

sodat 

medikasie voorgeskryf kan word. Daar meet egter steeds rekening gehou 

word met die feit dat die siek persoon se gedrag selfs in s6 'n geval 

'n bepaalde effek op die sisteem het en dat ander weer in reaksie op sy 

gedrag op 'n bepaalde wyse sal optree. Konteks speel dus steeds 'n rol. 

Die klassifisering van verskynsels verskaf geen inligting oor die 

konteks en patrone in verhoudinge tussen die lede van 'n sisteem wat 'n 

verskynsel soos depressie in stand hou nie. Dit bly steeds 'n unieke 

aangeleentheid in elke sisteem en die relevante inligting in ekosis

temiese verband kan slegs bekom word deur die gedragspatrone in 'n 

sisteem te bestudeer. 

Die klassifisering van gedrag aan die hand van voorafbepaalde ''objek

tiewe'' kriteria hou op sigself belangrike implikasies vir mense in. 

Dit kan daartoe lei dat 'n persoon wat homself as geetiketteerd beleef, 

op 'n bepaalde wyse teenoor die lede in 'n sisteem optree omdat hy 

veroordeel voel, en dit ontlok weer 'n bepaalde reaksie by die lede in 

'n sisteem. Die bepaalde gedrag (bv. depressie) kan deur so 'n proses 

geintensiveer word. 

Die jongste uiteensetting van depressie, soos vervat in die DSM-III-R, 

word vervolgens kortliks bespreek. 

3.3. 1.2 Die DSM-III-R-indeling van depressie 

Die DSM-III-R klassifiseer die gemoedsversteurings in twee bree 

kategoriee, te wete depressiewe versteurings en bipolere versteurings. 

Voordat hierdie twee kategoriee van depressie bespreek word, word 'n 

bondige uiteensetting van die begrippe depressie, manie en hipomanie 

gegee, aangesien hierdie terme telkens in die bespreking voorkom. 

a Depressie 

Soos reeds in afdeling 1 .4.1 en afdeling 3.1 vermeld, word depressie 

gekenmerk deur gevoelens van neerslagtigheid, pessimisme of bedruktheid 

(Louw & Van Jaarsveld 1989: 167; Van Ree & Goedhart 1989: 27). Verder 
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beleef die persoon wat as depressief ge~ategoriseer word, gevoelens van 

hulpeloosheid, wanhoop en eensaamheid (Louw & Van Jaarsveld 1989: 168). 

Daar moet egter in gedagte gehou word dat alle persone by tye gevoelens 

van depressie kan beleef. Die verskillende kategoriee wat in die 

DSM-III-R beskryf word, dui op persone wat so 'n ernstige graad van 

depressie beleef dat dit patologies van aard is; dit kan met ander 

woorde as 'n versteuring beskou word. Daar kan dus onderskei word 

tussen persone wat 'n depressiewe bui ervaar en diegene wie se lewens 

daardeur ontwrig word, in welke geval dit as 'n versteuring beskryf kan 

word. 

Die HAT (s.v. ''bui' 1
; s.v. 1 'geestelik versteur wees' ') definieer 'n 

bui as 'n ''verbygaande gemoedstemming'' en 'n versteuring as ''nie by 

sy verstand wees nie 1 1
• Die verskil tussen 'n bui (gemoedstemming) en 

'n gemoedsversteuring le dus in die kwaliteit van die stemming. In die 

konteks van hierdie studie sou 1 n gemoedstemming as normaal beskou 

word, terwyl 1 n gemoedsversteuring bestempel sou word as 'n patologiese 

toestand, bekend as kliniese depressie. Die simptome van die persoon 

met kliniese depressie is soortgelyk aan die van die persoon wat 'n 

depressiewe bui beleef, maar in eersgenoemde geval is daar 'n groter 

variasie van simptome; hierbenewens duur die depressie langer en is 

meer ontwrigtend (De Jonghe 1988: 14; Louw & Van Jaarsveld 1989: 167). 

b Manie 

1 n Maniese toestand word veral gekenmerk deur euforie, dit wil se 'n 

oordrewe en ontoepaslike gevoel van opwinding en welsyn (Louw & Van 

Jaarsveld 1989: 169). Die maniese persoon is as 't ware in die wolke; hy 

sien die wereld as 'n wonderlike plek, openbaar onblusbare entoesiasme, 

en word deur niks gepla nie. Onderliggend aan die gevoel van euforie is 
1 n gelrriteerdheid wat maklik na vore kom indien die persoon gedwars

boom word (Louw & Van Jaarsveld 1989: 169). Die simptome van manie word 

breedvoeriger in afdeling 3.4.1 bespreek. 

c Hipomanie 

Dit is 1 n toestand wat soortgelyk is aan, maar minder intens is as 

manie of 'n sogenaamde ''maniese episode' 1 (Carson et al. 1988: 280). 
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Die beskrywing van die simptome van depressie vanuit die 

benadering sal aansluit by die beskrywing van simptome wat in 

verband deur die DSMIII-R aangedui word. 

i Depressiewe versteurings 

Hierdie kategorie behels die volgende: 

* major depressie 

lineere 

hierdie 

* distimie (depressiewe neurose), die ligter vorm van depressie 

ii Bipolere versteurings 

Hierdie kategorie behels die volgende: 

* bipolere versteuring, gemeng 

* bipolere versteuring, depressief 

* bipolere versteuring, manies 

* siklotimie 

Om 'n rigiede kategorisering van depressie en die ge1soleerde 

dering van patologiese depressie te voorkom, onderskryf 

navorsers soos De Jonghe (1988: 11-12), Wetzel (1984: 7) en 

bestu

verskeie 

White, 

Davis en Cantrell (1977: 322-323) die benadering wat depressie op 'n 

kontinuum plaas. 

3.3. 1.3 'n Kontinuumvoorstelling van depressie 

Wiechers (1989) verskaf 

depressie op 'n kontinuum, 

284-307): 

die volgende 

aan die hand 

skematiese voorstelling van 

van Carson et al. (1988: 



TABEL 3.1 SKEMATIESE VOORSTELLING VAN DEPRESSIE 

GRAAD VAN DEPRESSIE 

Normale Depressie 

Ligte tot Matige 
Gemoedsversteuringe 

Matige tot Ernstige 
Gemoedsversteuringe 

DEPRESS IE 

NUWE BENAMINGE 

Neerslagtig-bedruk ± 25 - 30% op enige tyd 

1 . Aanpassingsversteuring met depressiewe 
gemoedstoestand (6 maande of minder.) 

2. Distimie (1 jaar of meer, ook ander 
simptome.) 

3. Siklotimie (1 jaar of meer, gemoed
skommeling nie waandenkbeelde of 
hallusinadies nie.) 

1 . Unipolere versteuring{ Enkel 
of episode 

Major Depressie Herhalend 

{ 

Gemeng 
2. Bipolere versteuring Manies 

Depressief 

3. Seisoen-gebonde patroon 

CARSON ea SE MENING TEN OPSIGTE 
VAN OORSAKE 

Omgewing 

Omgewing en 

[ Omgewing en 

geneties/biochemies 
[ Omgewing en 

geneties/biochemies 

~ Primer geneties 
en 
biochemies 

~ Primer geneties 
en 
biochemies 

Biochemies 

(Wiechers 1989) 

()) 
N 
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Die hieropvolgende beskrywing van depressie op 'n kontinuum is gegrond 

op Carson et al. (1988: 284-287) se bespreking, wat hoofsaaklik op die 

DSM-III-R-klassifikasiesisteem berus. 

a Normale depressie 

Die meeste mense ervaar die een of ander tyd 'n gevoel van neerslag

tigheid of depressie. Normale depressie is omtrent altyd die gevolg van 

opvallende, onlangse stresgebeure, soos die dood van 'n geliefde. Die 

dood van 'n geliefde is een van talle verliese. Volgens .Carson et al. 

(1988: 284) kan verliese die volgende insluit: 

* 'n verlies van status of posisie 

* 'n verlies wat gepaard gaan met egskeiding 

* 'n finansiele verlies 

* die verlies na die beeindiging van 'n romantiese verhouding 

* 'n verlies van werk 

* 'n verlies aan motivering 

* die verlies wat skeiding van 'n vriend meebring 

* verlating van die ouerhuis (veral vir die eerste keer) 

* die verlies van 'n troeteldier 

Na een of meer van hierdie verliese gely is, beleef die betrokke 

persoon 'n treurproses of rouproses gekenmerk deur huilbuie, of hy voel 

''afgeskakel' ', wat beteken dat hy nie normaal reageer op gebeure wat 

gewoonlik 'n skokreaksie sou ontlok nie. Die persoon onttrek hom en 

verloor belangstelling in gebeure random hom, moontlik in 'n paging om 

te ontsnap van die pyn wat hy ervaar. Carson et al. (1988: 284) noem 

dit 'n proses van responsuitwissing. Soms ontvlug die persoon in 

fantasiee wat verband hou met die verlies wat hy betreur. Dit het egter 

oak die effek dat die onderwerp van die verlies in die fantasie bedink 
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word, wat op sigself desensiterend in die psigiese belewingsgebeure kan 

wees. Uiteindelik verdwyn die gevoel van treurigheid, die persoon 

herwin sy lewenslus en hy kar. dus weer die uitdagings van die lewe 

aanpak. 

Verwerking van 'n verlies op hierdie manier is 'n normale proses. 

Me Keen (1987: 8) stel dit s6: ''Sadness is the mind's way of making us 

stop and take stock of what has gone wrong and this is the first step 

in coming to terms with our loss.'' 

Indien 'n persoon egter erens in hierdie proses vassteek, kan dit 

ernstige psigologiese gevolge inhou. As 'n persoon byvoorbeeld na een 

jaar nog nie sy verlies verwerk het nie, kan 'n ernstiger toestand 

vermoed word (Mahendra 1987: 30). In so 'n geval behoort die betrokke 

persoon terapie te ontvang. 

b Ligte tot matige gemoedsversteurings 

Dit is moeilik om die grys area tussen 'n depressiewe bui en 'n 

gemoedsversteuring te identifiseer. Inagneming van faktore soos die 

ernstigheidsgraad, tipe en duur van die depressie behoort lig op 

hierdie probleem te werp (Carson et al. 1988: 286), en word vervolgens 

kortliks bespreek: 

* 

* 

Die ernstigheidsgraad. In gevalle waar die ernstigheidsgraad 

van depressie ter sprake is, word die aantal disfunksies wat 

op verskeie terreine voorkom en die graad van ontoereikend

heid van die persoon in ag geneem. 

Die tipe. Wanneer daar ocr die tipe depressie waaraan 'n 

persoon ly, besluit meet word, meet vasgestel word of daar 

simptome van depressie, manie, of simptome van beide (gemeng) 

voorkom. 

* Die duur. Wanneer daar besluit meet word ocr die duur van die 

depressie waaraan 'n persoon ly, meet vasgestel word of die 

depressie akuut of chronies is, en of dit onderbreek word 

deur tydperke van relatief normale funksionering tussen 

aanvalle. 
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Die verskillende vlakke van depressie word aan die hand van die 

volgende verskynsels bepaal: 

(1) Siklotimie (oak· bekend as die ligter variant van bipolere 

versteuring). Iemand met siklotimiese buie (gemoedskommeling) 

ossileer tussen buie van opwinding (hipomanie) en depressie. 

Hierdie gemoedskommeling affekteer egter nie die persoon 

dermate dat sy lewe daardeur omvergegooi word nie; hy kan ten 

spyte daarvan 'n relatief normale lewe voer. In so 'n geval is 

die uitstaande kenmerk 'n chroniese gemoedstemmingversteuring 

wat minstens twee jaar duur (een jaar in die geval van kinders 

en adolessente), en talle periodes van depressie en hipomanie 

insluit. 

Indien die persoon langer as twee maande vry was van hipo

maniese of depressiewe simptome, of indien 'n major depressiewe 

episode of maniese episode tydens die eerste twee jaar van die 

versteuring voorgekom het, kan hy nie as siklotimies gediagnoseer 

word nie (Louw & Van Jaarsveld 1989: 171). 

Tydens die depressiewe fase voel die persoon uiteraard neerslagtig 

en toon 'n gebrek aan genieting van sy normale aktiwiteite; hy 

onttrek homself, en vertoon peinsend, terwyl slaapversteurings oak 

soms voorkom. 

Tydens die hipomaniese fase kom die 

min slaap klaar; hy praat baie en 

skerping (Carson et al. 1988: 286}. 

persoon onder andere 

vertoon kognitiewe 

met 

ver-

(2) Distimie (ook bekend as ''depressiewe neurose'' en 'n ligter 

variant van major depressie). Die verskil tussen distimie en 

siklotimie is dat die persoon met distimie nie hipomanie ervaar 

nie. By volwassenes manifesteer distimie as 'n depressiewe 

gemoedstemming; by kinders en adolessente as geirriteerdheid 

(Louw & Van Jaarsveld 1989: 171). Om as distimies gediagnoseer 

te word, meet die simptome bykans twee jaar lank by volwas

senes, en een jaar lank by kinders en adolessente .voorkom. 

Indien die depressiewe gemoedstemming meer as twee maande lank 

binne die genoemde tydperke onderbreek word, kan die betrokke 
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persaan nie as distimies gediagnaseer ward nie (Carson et al. 

1988: 287; Clarizia 1989: 16). 

Distimie gaan, afgesien van die depressiewe gemaedstemming, oak 

gepaard met simptame sacs swak eetlus of aar-etery, insamnie 

(slapelaasheid) of hipersamnie, min energie of uitputting, 'n swak 

selfkansep, swak kansentrasie of prableme met besluitneming, en 

gevaelens van hulpelaasheid. 

In die geval van distimie is daar dikwels nie 'n aanduibare 

eksterne aarsaak vir die depressiewe taestand nie; daar kan dus 

maantlik 'n biachemiese oarsaak wees. Die persoon self dui 

egter dikwels gebeure uit die sasiale omgewing aan as oorsaak 

vir sy negatiewe gevaelens (Carson et al. 1988: 287). 

(3) Aanpassingsversteuring met depressiewe gemoedstemming. Hierdie 

tipe depressie verskil van distimie in die apsig dat dit nie 

!anger as ses maande duur nie, en dat dit gepresipiteer word 

deur 'n aanwysbare psigasosiale stresfaktar. Die stresfaktar 

regverdig egter nie sa 'n hewige reaksie nie. Die depressie 

begin binne angeveer drie maande na bloatstelling aan die 

stresgebeure. Angsaanvalle kam oak voor. Verder vind die 

depressiewe persaan dit maeilik am narmaal ap sosiale en 

beraepsterrein te funksianeer (Carson et al. 1988: 287). 

Indien die betrakke persaan na 'n tydperk van ses 

nie uit die depressiewe taestand beweeg het nie, 

gediagnaseer ward (Carson et al. 1988: 287). 

c Matige tot ernstige gemoedsversteuringe 

maande nag 

kan distimie 

~aar is haafsaaklik twee tipes gemaedsversteuringe 

kategarie inpas, naamlik major depressie (unipalere 

bipalere versteuring. 

wat onder 

depressie) 

(1) Major depressie (oak bekend as unipalere depressie). Major 

depressie is saartgelyk aan distimie, maar die simptame is 

heelwat ernstiger. Die valgende simptame is kenmerkend van 

major depressie: 'n treurige gemaedstemming, fisiese uitput-
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ting, slaapversteurings, 'n 

aktiwiteite wat die persoon 

verlies aan 

normaalweg 

belangstelling in 

geniet, verminderde 

kognitiewe vermoens, selfblamering, eetversteurings, sigbare 

gewigsverlies of gewigstoename, 'n afname in fisiese en denk

aktiwiteite en soms 'n beheptheid met die dood of selfmoord 

(Mondimore 1990: 26). Ten minste vyf van hierdie simptome 

(insluitende 6f 'n treurige bui, 6f 'n verlies aan belang

stelling in aangename aktiwiteite) moet vir 'n ononderbroke 

tydperk van ten minste twee weke teenwoordig wees voordat major 

depressie gediagnoseer kan word (Carson et al. 1988: 288-289; 

Louw & Van Jaarsveld 1989: 170; Nezu et al. 1989: 5-6). 

Psigotiese simptome soos 

''stupor'' (stomgeslaanheid) 

voor (Mahendra 1987: 50). 

waandenkbeelde, hallusinasies of 

kom oak in uitsonderlike gevalle 

Waandenkbeelde kan byvoorbeeld 

sentreer random temas van skuld, verdiende straf, persoonlike 

ontoereikendheid, die dood of siekte. 

Major depressie kan nie gediagnoseer word by persone wat ooit 

'n maniese episode beleef het nie (Carson et al. 1988: 289). 

Major depressie kan verdeel word in twee subkategoriee, naamlik 

eenmalige major depressie (enkelepisode-depressie) en herhalende 

(of terugkerende) major depressie. Eenmalige major depressie kan 

gediagnoseer word indien 

gelyke simptome vertoon 

die persoon nag nooit voorheen soort

het nie. Herhalende major depressie kan 

gediagnoseer word indien die persoon een of meer vorige aanvalle 

van dieselfde aard gehad het, of indien hy na een episode 'n 

volgende depressiewe episode met minder en ligter simptome ervaar 

(Carson et al. 1988: 289). 

Mahendra (1987: 53) meen dat 'n majordepressie-episode tussen 

ses en twaalf maande kan duur. Hoe ouer die persoon, hoe langer 

duur die depressiewe episode gewoonlik. Dit blyk oak dat daar 

'n positiewe korrelasie bestaan tussen die lengte van die 

depressiewe fase en die ernstigheid daarvan. Indien 'n persoon 

een keer 'n major depressiewe episode beleef· het, is die 

waarskynlikheid groat dat dit weer sal voorkom. 
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Seisoengebonde depressie is 'n toestand wat streng gesproke 

geklassifiseer kan word onder terugkerende major depressie. (In 

Engels staan dit heel gepas bekend as SAD(' 'seasonal affective 

disorder''). Omdat dit so eiesoortig is, word soms selfs as 'n 

aparte kategorie aangedui. 

Mondimore (1990: 136) vergelyk seisoengebonde depressie by die 

mens met die gedrag van sekere diere wat, uit die aard van hul 

samestelling, daartoe gedwing word om hul gedrag tydens sekere 

seisoene te verander. Sekere voels migreer met seisoenveran

dering, ander diere hiberneer, en so meer. Daar bestaan heelwat 

literatuur oor die invloed van tyd of ''chronos'' op seisoen

gebonde depressie (Mondimore 1990: 136). 

is die tipe depressie wat Seisoengebonde depressie 

tydens sekere seisoene ervaar; sekere 

tydens die herfs- en 

maniese tydperk of voel 

(Mondimore 1990: 137). 

wintermaande, en 

persone word 

beleef dikwels 

'n persoon 

depressief 

'n hipo-

heeltemal normaal in die lente en 

Gupta (1988: 515) rapporteer gevalle 

somer 

van 

hipomanie of manie in die vroee winter met depressie in die 

middel en laat winter, en selfs depressie in die somer met manie 

of hipomanie in die winter. 

Carson et al. (1988: 297) merk op dat seisoengebonde depressie 

deur die DSM-III-R erken en gekategoriseer word as unipolere 

versteuring of herhalende major depressie. 

Persone met seisoengebonde depressie toon 

hul slaap- en eetgewoontes. Hulle ervaar 

behoefte aan slaap en voedsel. Die simptome 

hierdie tipe depressie ly, blyk egter minder 

die van persone wat aan major depressie ly. 

ook veranderinge in 

soms 'n toenemende 

van persone wat aan 

ernstig te wees as 

Seisoengebonde 

(fototerapie) 

depressie 

behandel, 

word meestal 

alhoewel die 

met 

tipe 

vollespektrumlig 

terapie nog nie 

heeltemal vervolmaak is nie en voortdurend verfyn word. 

Pasiente wat die behandeling ondergaan, ervaar binne enkele ure 

verligting van hul simptome (Mondimore 1990: 142). 
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Daar word nog antwoorde gesoek op talle vrae oor hierdie tipe depres

sie. 

( 2) Bipolere versteuring 

psigose). Volgens die 

(voorheen bekend 

DSM-III-R kan die 

versteuring gemeng, bipolere versteuring 

as manies-depressiewe 

versteuring as bipolere 

depressief of bipolere 

versteuring manies manifesteer. Hierdie tipes versteurings word 

vervolgens afsonderlik bespreek. 

(a) Bipolere versteuring, gemeng. In hierdie geval kom major 

depressiewe episodes en maniese episodes gemeng voor; dit wil 

se, hulle wissel mekaar al om die ander dag af. Die depres

siewe episodes is dominant, en duur minstens 'n volle dag 

lank (Louw & Van Jaarsveld 1989: 171). 

(b) Bipolere versteuring, depressief. Die versteuring word geken

merk deur 'n huidige of onlangse major depressiewe episode, 

asook 'n geskiedenis van een of meer maniese episodes (Louw & 

Van Jaarsveld 1989: 171). By die diagnosering van. hierdie 

tipe depressie speel die heersende bui die belangrikste rol. 

(c) Bipolere versteuring, manies. Die versteuring word gekenmerk 

deur 'n huidige of onlangse maniese episode. Louw en van 

Jaarsveld (1989: 171) kritiseer hierdie diagnostiese kate

gorie, want hulle voer aan dat die persoon eintlik ook 'n 

depressiewe episode moes ervaar het. Die diagnose word egter 

gedoen omdat die persoon na alle waarskynlikheid 'n depres

siewe episode sal ervaar. Gevalle waar die persoon dit nie 

ervaar nie, kom so selde voor dat klinici vermoed dat dit 

onopgemerk gebly het weens ontoereikende opvolgwerk. 

Hierdie studie beoog om 

groepterapie te neem. 

die depressiewe adolessente kinderhuiskind in 

Alhoewel die studie vanuit 'n ekosistemiese 

perspektief onderneem word, en daar dus op die interaksionele proses in 

'n sisteem gekonsentreer word, word daar ook verwys na die simptome 

soos beskryf in die DSM-III-R, ten einde die bestaande lineere bena

dering te akkommodeer. Dit is dus ook belangrik om die simptome of 

kenmerke waaraan depressie volgens die lineere benadering uitgeken kan 

word, te beskryf. 
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3. 4 SIMPTOME VAN MANIE EN VAN DEPRESS IE 

3. 4. 1 Simptome van manie 

Die DSM-III-R noem die volgende simptome as kenmerkend van manie (Louw 

& Van Jaarsveld 1989: 170). 

3.4.1.1 Hiperaktiwiteit 

Die maniese persoon toon 'n verhoogde aktiwiteitsvlak, gekenmerk deur 

oormatige beplanning van of deelname aan 'n verskeidenheid aktiwiteite, 

byvoorbeeld op godsdienstige, politiese, seksuele of beroepsgebied. 

Hierdie persoon sosialiseer ook oormatig - hy probeer ou vriendskaps

bande hernu, en telefoneer ander mense tydig en ontydig. Sy rustelose 

gedrag lei dikwels tot liggaamlike uitputting (Louw & Van Jaarsveld 

1989: 170). 

3.4:1.2 Spraaksaamheid 

Die maniese persoon praat gewoonlik hard en vinnig, en dis moeilik om 

hom te onderbreek. Hy is dikwels omslagtig en kom moeilik tot die punt. 

Sy spraak word gekenmerk deur woordspeling en oppervlakkige en irrele

vante humor; hy raak soms selfs teatraal en dramaties. Indien hy 

geirriteerd raak, word sy gesprekke oorheers deur klagtes, vyandige 

uitsprake en tirades (Louw & van Jaarsveld 1989: 170; Mondimore 1990: 

82). 

3. 4. 1. 3 Gedagtevlugte 

Die maniese persoon se gedagtes volg vinnig op mekaar, en is dikwels 

oppervlakkig en nie-verbandhoudend. In uiterste gevalle is die persoon 

se spraak gedisorganiseerd en onverstaanbaar. Die maniese persoon praat 

vinnig ten einde tred te hou met sy vinnige gedagtegang (Louw & Van 

Jaarsveld 1989: 170). 

3. 4. 1. 4 Opgeblase selfagting 

Die opgeblase selfagting van die maniese persoon grens soms selfs aan 

grootheidswaan. Dit kan wissel van 'n onkritiese selfvertroue wat 
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merkbare grandiose delusionele afmetings aanneem, dermate dat die 

persoon waandenkbeelde kry. Die persoon sal die onmoontlike aanpak 

waar hy normaalweg geen musiek- of skryftalent openbaar nie, sal hy in 

hierdie toestand byvoorbeeld musiek komponeer of 'n boek begin skryf 

(Louw & Van Jaarsveld 1989: 170). 

3.4.1.5 Afname in slaap 

Die maniese persoon slaap gewoonlik baie min. Hoewel hy vroeg wakker 

word, voel hy nogtans energiek. In uiterste gevalle kan hy selfs dae 

lank sender slaap klaarkom (Louw & van Jaarsveld 1989: 170; Mondimore 

1990: 82) . 

3.4.1.6 Afleibaarheid 

Die maniese persoon se aandag word maklik afgelei deur irrelevante 

eksterne stimuli soos agtergrondgeraas, beweging in die nabyheid, of 

visuele beelde in die agtergrond (Louw & Van Jaarsveld 1989: 170). 

3.4.1.7 Roekelose gedrag 

Wanneer die maniese persoon 'n episode van euforie en grandiositeit 

beleef, kan hy roekeloos optree: onsinnige geldbesteding, seksuele 

onbesonnenheid of roekelose motorbestuur is voorbeelde van sodanige 

optrede. 

Delusies en hallusinasies kom in uiterste gevalle by die maniese 

persoon voor, en dan neig hy na psigotiese gedrag - hy verloor dus 

kontak met die werklikheid (Louw & Van Jaarsveld 1989:170; Mondimore 

1990: 82). 

3.4.2 Simptome van depressie 

3.4.2.1 Algemene simptome 

Verskillende navorsers beskou verskillende aspekte van depressie as die 

belangrikste. Gotlib en Colby (1987: 2) beklemtoon byvoorbeeld 'n 

gevoel van treurigheid, 'n verlies van belangstelling of 'n onvermoe om 

genet uit aktiwiteite te put as die vernaamste simptome van depressie. 
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De Jonghe (1988: 10) beskou oak hierdie gemoedstoestande as die belang

rikste aanduidings van depressie. 

Dis belangrik om in gedagte te hou dat die simptome wat die depressiewe 

persoon openbaar, sy totale funks~onering as persoon raak. Mondimore 

(1990: 5) beskryf 'n bui (''mood'') sacs volg: '' ... it does include 

concepts like happy and sad, but mood goes further or perhaps deeper 

than these and includes our sense of physical well-being, our attitudes 

towards others, our feelings about the future, our self-esteem and 

confidence, and our attitude towards ourselves as well.'' 

Met hierdie beskrywing in gedagte word daar nou gekyk na die verskil

lende simptome van depressie. In die literatuur word daar gewys op 'n 

groat verskeidenheid simptome wat by die depressiewe persoon aangetref 

kan word. 'n Baie sinvolle en sistematiese indeling van die groat 

verskeidenheid simptome is deur Gotlib en Colby (1987: 3) en oak deur 

Yapko (1988: 29-32) gedoen. Die indelings dui die verskillende vlakke 

aan waarop die depressiewe persoon sy depressie beleef. Uit hierdie 

indelings blyk dit duidelik dat depressie, sacs reeds gese, die persoon 

in totaliteit aantas. 

Simptome van depressie tree bok te voorskyn op affektiewe, kognitiewe 

en liggaamlike vlak, en in die persoon se verhouding tot homself en in 

sy gedrag. 

Gotlib en Colby (1987: 3) se lys simptome sacs dit op die verskillende 

vlakke van psigiese lewensaktualisering voordoen, word vervolgens 

verskaf. 

3.4.2.2 Indeling van simptome volgens psigiese lewensaktualisering 

Die simptome wat deur asteriske (**) aangedui word, is die wat Wetzel 

(1984: 9-10) as die verdere kenmerkende simptome van depressie beskou. 

a Simptome op die affektiewe vlak 

* Treurige buie 

* Angs 
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* Vrees 

* Skuldgevoelens 

* Moegheid of traagheid 

* woede 

* Geirriteerdheid 

* **Gevoelens van ontoereikendheid 

* **Gevoelens van verwardheid 

b Simptome op die kognitiewe vlak 

* 'n Afname in vermoe om te dink of te konsentreer 

* Besluiteloosheid 

* Selfverwyt 

* **Ontkenning 

* **Denkdistorsie (verwardheid ten opsigte van die denke) 

c Houdings teenoor die self 

Die depressiewe persoon se houding teenoor homself en sy leefwereld kan 

die volgende kenmerke toon: 

* Selfverkleinering 

* Lae selfagting 

* Gevoelens van waardeloosheid 

* Negatiewe beskouings van die self, die wereld en die toekoms 

* Gevoelens van hulpeloosheid, pessimisme en wanhoop 

* 'n Onvermoe om genet te ervaar 

* Gedagtes ocr die dood of ocr selfmoord 
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d Fisiologiese veranderinge en somatiese klagtes 

Die volgende simptome word hieronder geklassifiseer: 

* Gewigsverlies of gewigstoename 

* Eetversteurings 

* Slaapversteurings 

* Verlies van energie 

* 'n Afname in seksuele belangstelling 

* Veranderinge in die menstruele siklus 

* Uitputting 

* Swakheid 

* Versteurde spysvertering 

* Hardlywigheid of diarree 

* Spanning, spierpyne of hoofpyne 

* **Naarheid 

e Gedrag wat aanduidend van depressie is (vgl. ook Ellgrin 1989: 

166-169). 

Die depressiewe persoon openbaar die volgende gedrag: 

* Gejaagdheid · 

* 'n Treurige gesigsuitdrukking 

* Psigomotoriese versteurings 

* Onttrekking 

* Traagheid in spraak en denke 

* Verwaarlosing van persoonlike voorkoms 
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* **Onderdanigheid 

* **Nie-selfgeldende gedrag 

* **Swak kommunikasievaardighede 

* **Laat kontrole deur ander toe 

Wilkinson (1989: 6) onderskei ook simptome wat met dryfkrag te doen 

het. Dit behels die volgende: 'n behoefte om te ontsnap, onttrekking, 

'n gevoel dat 'n mens in 'n 

vervelig en betekenisloos, 

ontsnap. 

groef is, die belewing van aktiwiteite as 

en 'n behoefte om uit die situasie te 

Die gedrag van 'n persoon sluit natuurlik sy sosiale gedrag in. Wat die 

kind se sosiale gedrag betref, het Reaven (1986: 3540-B) bevind dat 

sekere verbandhoudende fasette van sosiale vaardighede, veral negatiewe 

sosiale gedrag en sosiale onttrekking, op depressie dui. 

Alhoewel hierdie studie die verskynsel van depressie vanuit 'n ekosis

temiese benadering in oenskou neem, is dit belangrik om kennis te dra 

van die onderskeie bestaande teoriee oor die ontstaan van depressie. 

Die psigo-analitiese benadering, die leerteoretiese benadering en die 

kognitiewe teorie oor die ontstaan van depressie word vervolgens 

kortliks bespreek, en na elke bespreking word aangedui hoe die ekosis

temiese benadering daarvan verskil. 

3.5 PSIGOLOGIESE TEORIEe OOR DIE ONTSTAAN VAN DEPRESSIE 

Daar bestaan 'n groat verskeidenheid teoriee oor depressie. Hoewel die 

verskillende teoretiese verklarings die kennis oor die etiologie van 

depressie aanvul, lei dit ook tot talle vrae. Insig in die verskillen

de verklarings is egter altyd van waarde. Die hieropvolgende bespre

king berus hoofsaaklik op Louw en Van Jaarsveld (1989: 180-181) se 

samevatting van die belangrikste teoriee. 

3.5.1 Die psigo-analitiese teorie 

3.5. 1.1 Oorsake van depressie 

Sigmund Freud en Karl Abraham was die grondleggers van die psigo-ana-
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litiese verklaring van depressie, en skryf die toestand hoofsaaklik toe 

aan die verlies van 'n liefdesobjek en na-binne-gerigte woede (Clarizio 

1989: 124). 

a Die verlies van 'n liefdesobjek 

Volgens Freud is daar 'n verskil tussen rou (hartseer) en die depressie 

wat volg op die belewing van die verlies van 'n geliefde (Louw & van 

Jaarsveld 1989: 180). Die verlies sal op 'n norrnale wyse verwerk word 

indien die betrokke persoon 'n ongekornpliseerde verhouding met die 

geliefde (of die objek van verlies) gehad het. Indien daar egter 

arnbivalente gevoelens van liefde en haat in die verhouding teenwoordig 

was, sal depressie intree (Clarizio 1989: 124; Louw & Van Jaarsveld 

1989: 180). 

Freud het die term 1 'simboliese verlies'' gebruik om voorsiening te 

maak vir depressie wat nie direk in verband gebring kan word met die 

verlies van 'n liefdesobjek nie. Dit dui op 'n verlies wat as sirnbolies 

van 'n vroeere verlies gesien kan word. Enige vorrn van verwerping kan 

gesien word as 'n voorbeeld van so 'n sirnboliese verlies (Clarizio 

1989: 124). Abraham was van mening dat 'n verlies aan liefde tydens die 

orale fase 'n persoon tot depressie predisponeer. Volgens horn is daar 

dus 'n fiksasie op die orale fase (die eerste lewensjaar van 'n kind), 

en hierdie fiksasie duur van daardie fase tot by volwassenheid as 

funksionele afhanklikheid voort. Louw en Van Jaarsveld (1989: 180-181) 

stel dit soos volg: 1 'Die eiewaarde van sodanige persone word afhanklik 

van ander belangrike persone, met die gevolg dat enige geringe ver

werping deur hulle die hoogs afhanklike persoon se eiewaarde in sy wese 

afkraak - en tot depressie lei.'' 

In die lig van bogenoemde kan 'n mens vra in hoeverre die adolessente 

kinderhuisdogter se verlies van haar prirnere ouerhuis rnoontlik 

gevoelens van verwerping deur haar ouers (en dikwels ook deur pleeg

ouers) gewek het, en in watter mate dit tot depressie aanleiding kan 

gee. 

b Na-binne-gerigte woede 

Volgens hierdie teorie het 'n persoon 'n fiksasie ontwikkel na aan-
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leiding van gemengde gevoelens van haat of woede en liefde teenoor 'n 

liefdesobjek. Indien die persoon hierdie objek verloor, of in sy 

afhanklikheidsgevoelens gedwarsboom word in 'n stadium waar die woede 

nog nie ontlaai is nie, word dit na binne gerig en hierdie toestand lei 

tot depressie (Clarizio 1989: 124-125). 

Louw en Van Jaarsveld (1989: 181) maak melding van Goldstein et al. 

(1986) se mening dat hierdie teorie moontlik geldig is wat die ligter 

vorme van depressie betref. 

3.5. 1.2 Kritiek teen die psigo-analitiese teorie vanuit die ekosis

temiese benadering 

Die psigo-analitiese benadering beklemtoon die oorsake van depressie. 

Verliese as oorsaak van depressie fokus op een onderdeel van 'n 

sisteem, naamlik 1 n persoon se reaksie op 1 n verlies. Die klem in 

hierdie benadering val op die 1 1 toestand 1 1 van depressie as intra

psigiese proses die eenrigtingproses wat plaasvind wanneer een 

persoon deur 'n ander verwerp word (simboliese verlies). Die benadering 

hou nie rekening met die wyse waarop die depressie in stand gehou word 

deur die interpersoonlike verhoudinge in 'n sisteem nie. 

Die wederkerige of sirkulere proses van verhoudinge wat patroonmatig 

van aard is en depressie in stand hou, soos in die ekosistemiese teorie 

uiteengesit, figureer nie in die psigo-analitiese teorie nie. Depressie 

word dus n6g in die konteks van verhoudinge, n6g in wyer sosiale 

kontekste geplaas. Die kritiek op hierdie benadering is dat dit lineer 

is, en by die eerste kritieke jare van die kind vassteek. Latere 

probleme in 'n persoon se lewe word dus altyd teruggevoer na onopge

loste konflikte in die kinderjare, wat sy latere psigologiese ontwik

keling belemmer. 

3.5.2 Die leerteoretiese model 

3. 5.2. 1 Verklaring van die leerteoretiese model 

Die leerteoretici het die oorsake en die aard van menslike gedrag 

probeer beskryf in die konteks van verwantskappe tussen gedrag en die 

omgewing waarin dit voorkom. Hulle was nie soseer ge@oeid met die 
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inhoud van menslike gedrag nie, maar het eerder die struktuur en proses 

daarvan probeer beskryf. 

Volgens hierdie model is die kernsimptoom van depressie kognitief; dit 

berus dus op die denke, oftewel die gedagtes, van die betrokke persoon 

(Louw & Van Jaarsveld 1989: 181). 

3.5.2.2 Oorsake van depressie volgens die leerteoretiese model 

Die raamwerk van die leerteoretiese model akkommodeer ook die verlies 

van 'n liefdesobjek as onderliggende faktor wat aanleiding gee tot 

depressie. Hierdie model verskaf egter 

verklarings vir depressie. Dit maak 

omgewingsgebeure soos die volgende: 

op meer direkte wyse ook 

byvoorbeeld voorsiening 

ander 

vir 

* 'n hoe mate van blootstelling aan weersinwekkende gebeure en 

'n behoefte om dit te vermy 

* 'n gebrek aan positiewe versterking 

* 'n skielike omgewingsverandering 

* blootstelling aan situasies wat hoe eise stel sander die 

nodige ondersteuning 

* woede-uitbarstings wat ander persone ontstig en die depres

siewe persoon positiewe versterking ontneem {In die verband 

kan 'n mens dink aan die ontoereikende interaksie tussen ouer 

en kind, waar 'n kind byvoorbeeld woede-uitbarstings kry en 

nie deur 'n ander persoon ondersteun word nie, maar negatief 

beoordeel word.) 

Bogenoemde situasies, wat depressie by 'n persoon kan ontlok, word 

hieronder aan die hand van die leerteoretiese model verklaar. 

3.5.2.3 Verklaring van depressie volgens die leerteoretiese model 

Die leerteoretiese verklaring van gemoedsversteurings berus op drie 

belangrike beginsels, naamlik uitwissing, versterking en aangeleerde 

hulpeloosheid (Clarizio 1989: 127; Louw & Van Jaarsveld 1989: 181-182). 
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Hierdie drie beginsels word nou kortliks bespreek. 

a Uitwissing 

Die beginsel van uitwissing of vermindering van versterking vorm die 

kern van hierdie teorie. Volgens Arnold Lazarus (1976: 98) ontstaan 

depressie wanneer positiewe en aktiewe gedrag (gedrag wat van lewens

vreugde getuig) nie meer beloon word nie, met die gevolg dat sulke 

gedrag gestaak word. Die persoon raak onaktief en teruggetrokke, en dus 

depressief. Wanneer 'n kind byvoorbeeld 'n belangrike persoon in sy 

lewe verloor, is daardie persoon nie meer byderhand om hom te versterk 

nie, met die gevolg dat sy aktiwiteitsvlak daal (Nezu et al. 1989: 12). 

Gebrekkige sosiale vaardighede lei tot negatiewe reaksies deur ander, 

of vermyding van kontak met ander. Daar vind dus uitwissing van 

positiewe (lewensvreugdige) gedrag plaas. 

Positiewe terugvoering van ander en die gevolglike gevoel van in

beheer-wees van situasies ("empowerment") kan ook 'n mens se. gemoeds

toestand beinvloed. Die teendeel is ook waar: negatiewe terugvoering 

bring toenemende gevoelens van depressie en passiwiteit mee (Clarizio 

1989: 128; Gotlib en Colby 1987: 18 & 190; Louw & Van Jaarsveld 1989: 

182; Nezu et al. 1989: 12) . 

b Versterking 

Die feit dat ander persone belangstel in en bekommerd is oor die 

depressiewe persoon se toestand, kan sy gedrag versterk. Die depres

siewe persoon tree soms manipulerend op in die sin dat hy ander persone 

skuldig laat voel oor die negatiewe gevoelens wat sy eie negatiewe 

gedrag by hulle wek. Sodoende kry hy ten minste op kort termyn simpatie 

en ondersteuning van hulle. Die verhouding verswak algaande omdat die 

ander uit die verhouding onttrek en die depressiewe persoon beleef dit 

as 'n verlies, met die gevolg dat sy negatiewe gedrag versterk word. 

Dit blyk dus dat depressie enersyds weens ongenoegsame versterking van 

aktiewe gedrag, en andersyds weens oormatige versterking van passiewe 

gedrag kan ontstaan (Carson et al. 1988: 303; Clarizio 1989: 128; Louw 

& Van Jaarsveld 1989: 183). 
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c Aangeleerde hulpeloosheid 

Volgens hierdie teorie van Seligman 

gevoelens van hulpeloosheid aangeleer. 

(1975: 93) word bewustheid 

Wanneer iemand besef dat 

en 

sy 

response slegs 'n minimale uitwerking op die omgewing uitoefen, ont

wikkel hy 'n verwagting van hulpeloosheid. 'n Persoon ervaar byvoor

beeld baie stres, maar kan niks doen om sy situasie te verander nie. 

Wanneer hierdie verwagting van hulpeloosheid in situasies voorkom, kan 

passiwiteit en uiteindelik depressie intree {Nezu et al. 1989: 14; 

Seligman 1981: 124). Die depressiewe persoon stagneer dikwels in die 

passiewe houding en probeer nie eens om die stresfaktore uit te skakel 

nie. Die beginsel van aangeleerde hulpeloosheid is ietwat gewysig nadat 

kritici onder andere beweer het dat dit nie die intensiteit en duur van 

depressie verklaar nie. In 'n nuwe formulering van hierdie beginsel 

word daar onderskei tussen universele en persoonlike hulpeloosheid 

(Clarizio 1989: 46}. 

Wanneer 'n persoon. oortuig is dat niemand in 'n bepaalde stresvolle 

situasie iets aan die saak kan verander nie, is daar sprake van 

universele hulpeloosheid teenoor eksterne gebeure. Onder hierdie 

omstandighede is mense minder geneig om simptome van hulpeloosheid of 

depressie te ontwikkel (Clarizio 1989: 47). 

Indien die individu egter glo dat hy, in teenstelling met ander mense, 

nie die probleem kan oplos nie, is daar sprake van persoonlike hulpe

loosheid teenoor eksterne gebeure. In hierdie geval voel die persoon 

wanhopig; sy gevoel van eiewaarde word ondermyn en hy raak depressief. 

3.5.2.4 Kritiek op hierdie benadering vanuit die ekosistemiese 

benadering 

Daar is elemente van die leerteoretiese model wat aansluiting vind by 

die ekosistemiese perspektief. So maak die leerteoretiese beginsels van 

uitwissing en versterking wel voorsiening vir die rekursiewe proses. In 

hierdie model val die klem egter nie soseer op die ''toestand'' van 

depressie nie, maar eerder op die proses wat plaasvind tussen die 

omgewing en 'n persoon se gedrag. Soos die mens alles aanleer, het hy 

ook implisiet aangeleer om depressief te wees. Die mens het dus nooit 

aangepaste gedrag aangeleer nie. Anders as in die psigodinamiese 
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teorie, word daar nie dieper gesoek na 'n verklaring vir gedrag nie; 

daar word na die gedrag op sigself gekyk. As die meganismes wat gedrag 

onderhou, ge1dentifiseer kan word, sal die probleem opgelos word. 

Hierdie verklaring sluit egter nie die spiraalvormige ontwikkeling van 

gedragspatrone in nie. 

Die teorie van persoonlike hulpeloosheid sluit aan by die ekosistemiese 

benadering in die opsig dat die subjektiewe persepsie van 'n persoon 

(m.a.w. sy bepaalde punktuasie) in ag geneem moet word as beskrywend 

van dit wat hy beleef. 

In die teorie van aangeleerde hulpeloosheid word die reaksie van 'n 

persoon op die omgewing as 'n eenrigtingproses beskryf. Hierdie teorie 

bestudeer die individu in sekere mate buite die konteks waarin hy 

funksioneer en depressie word as 'n intra-psigiese proses verklaar 

sender dat die onderlinge verbintenisse tussen persone in ag geneem 

word. 

In die geheel skiet die leerteoretiese model tekort in die opsig dat 

dit nie uitgebreid genoeg is om 'n hele sisteem, soos die gesin of 

selfs grater geheelsisteme, in die uiteensetting van gedragspatrone te 

betrek nie. 

3.5.3 Die kognitiewe teoriee 

3.5.3.1 Algemene bespreking 

Die uitgangspunt van die teoriee is dat kognisies (gedagtes en voor

stellings) 'n persoon se gedrag beinvloed (Clarizio 1989: 135; Mahendra 

1987: 156; Me Keon 1987: 48). Hierdie benadering is gegrond op die 

fenomenologiese beskouing dat gedrag die gevolg is van 'n individu se 

persepsie van homself en die wereld (Wilkinson 1989: 70). verdraaide 

kognisies (of denkdistorsies) skyn dus die belangrikste oorsaaklike 

faktor van depressie te wees (Jarrett & Rush 1988: 115). 

'n Persoon se bui ten tye van sy herinnering aan gebeure uit die 

verlede sal die tipe kognisie wat hy uitkies, be1nvloed. 'n Depressiewe 

bui verhoog die oproeping van onaangename herinneringe en verminder die 

aangename herinneringe. Die negatiewe herinneringe versterk die persoon 
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se negatiewe bui, en dit bring mee dat sy huidige en toekomstige 

ervaringe ook 'n negatiewe kleur kry. 

Hierdie denkpatroon, wat deur Beck geidentifiseer is, staan bekend as 

Beck se kognitiewe triade (Clarizio 1989: 135). Die triade is saamge

stel uit die negatiewe opvattinge wat die depressiewe persoon oor 

homself, die wereld en die toekoms het (Beck 1983: 268; Clarizio 1989: 

35; Matson 1989: 64; Nezu et al. 1989: 18). 

Hierdie wisselwerking kan soos volg voorgestel word (Beck 1983: 267): 

Die toekoms 
(geen hoop) 

Die Self 
(hulpeloosheid) 

Die w~reld en ervoring 
( onmoontlike hindernisse en struikelblokke) 

Beck (1983: 267) 

FIGUUR 3.1 DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN BECK SE TRIADE VAN 

DEPRESS IE 
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De Jonghe {1988: 118) noem die volgende voorbeelde van irrasionele 

gedagtes {verdraaide kognisies of denkdistorsies) by die depressiewe 

persoon: 

''Ik moet perfect zijn, anders ben ik waardeloos; 

Jij moet perfect zijn, anders deug je niet; 

De wereld moet perfect zijn, anders is het leven niet te 

harden. 1 1 

Jarrett en Rush (1988: 117-118) brei soos volg hierop uit: 

* Dit voel asof ek teen die hele wereld te staan kom. 

* Ek is niks werd nie. 

* Waarom kan ek nooit sukses behaal nie? 

* Niemand verstaan my nie. 

* Ek het mense teleurgestel. 

* Ek dink nie ek kan voortgaan nie. 

* Ek wens ek was .'n beter mens. 

* Ek is so swak. 

* My lewe verloop nie soos ek dit wil he nie. 

* Ek is so teleurgesteld in myself. 

* Niks voel vir my meer lekker nie. 

* Ek kan dit nie meer uithou nie. 

* Ek kan nie aan die gang kom nie. 
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Volgens Louw en Van Jaarsveld (1989: 184) en Nezu et al. (1989: 20-21) 

oorheers die volgende kognitiewe distorsies die depressiewe persoon se 

negatiewe denke: arbitrere afleiding; selektiewe afleiding; oorveral

gemening; en vergroting en verkleining. Hierdie kognitiewe distorsies 

word vervolgens kortliks bespreek. 

a Arbitrere afleiding 

'n Gevolgtrekking word sender grondige bewyse gemaak. 'n vrou se kind 

kern byvoorbeeld laat vir skool omdat haar motor se battery pap was, en 

daarom glo sy dat sy 'n swak moeder is. Daar is geen logiese verband 

tussen die momente van hierdie denkverloop nie; die afleiding word dus 

as arbitrer getipeer. 

b Selektiewe afleiding 

'n Gevolgtrekking word gemaak op grond van slegs een van 'n verskei

denheid elemente in 'n situasie. 1 n Persoon blameer byvoorbeeld net 

homself as iets by die werk skeefloop, ondanks die feit dat talle ander 

persone ook 1 n aandeel in die saak gehad het. 

c Oorveralgemening 

'n Gevolgtrekking word 

Persoon glo byvoorbeeld 

gemaak op grond 

dat hy onbevoeg 

van 1 n enkele voorval. 

is vir sy werk omdat hy 

'n 

een 

fout begaan het. Een insident knou sy selfrespek dermate dat hy veral

gemeen en terme soos ''nooit' 1
, 

1 1 altyd 1
' of 1 'almal' 1 in 'n negatiewe 

sin gebruik. 

d Vergroting en verkleining 

'n Persoon wat in hierdie tipe denkdistorsie verval, is geneig om sy 

swakhede of foute te vergroot en om sy verdienstelikhede of prestasies 

te verkleineer. Hy begaan op die manier growwe foute in die evaluering 

van situasies. Hy glo byvoorbeeld dat hy nutteloos is ten spyte van 

noemenswaardige prestasies (Louw & Van Jaarsveld 1989: 184; Nezu et al. 

1989: 20-21). 
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3.5.3.2 Kritiek teen die kognitiewe teorie vanuit die ekosistemiese

benadering 

volgens die kognitiewe teorie is depressie 'n persepsie wat 'n persoon 

van homself en die wereld het. In hierdie opsig stem dit ooreen met die 

ekosistemiese benadering, wat 'n persoon se persepsies beskou as 'n 

belangrike ''meetinstrument'' van hoe hy sy wereld beleef. Die kogni

tiewe teorie beskryf 'n depressiewe persoon se gedagtes oor homself, 

die wereld en die toekoms as negatief. Dit impliseer 'n eenrigting

proses, waar verskynsels in die persoon self dus depressie skyn te 

veroorsaak. In teenstelling hiermee fokus die ekosistemiese benadering 

op sirkulariteit in plaas van oorsaaklikheid; depressie, as 'n bepaalde 

wyse van betekenisgewing, word dus in 'n sisteem in wederkerige 

prosesse in stand gehou. 

Daar is wel sprake van wederkerigheid in die kognitiewe teorie - wat 

die intensivering van depressie as gevolg van die toeganklikheid vir 

herinneringe uit die verlede - beskryf word. Dit word egter weer eens 

geinterpreteer as 'n intra-psigiese proses, en daar word geen lig 

gewerp op interpersoonlike prosesse nie. 

Hierdie teorie verklaar depressie as 'n kognitiewe ''denkfout''. Die 

kognitiewe aspek geniet dus voorrang bo die affektiewe en sosiale 

aspekte van die mens, en daarmee word die totaliteit van die mens buite 

rekening gelaat. Die interpersoonlike prosesse wat tussen mense plaas

vind, word nie in die kognitiewe teorie omskryf nie. verder word die 

proses wat plaasvind tussen die omgewing en die mens nie beskou as 'n 

wederkerige en patroonmatige proses wat tot die instandhouding van die 

negatiewe denkproses van die persoon lei nie (die sirkulere bena

dering). Hierdie benadering negeer dus die konteks ( sisteem) waarbinne 

die mens funksioneer. 

Die bostaande kritiek word as geldig beskou omdat die mens nie buite sy 

konteks bestudeer kan word nie. Die mens is in sy totaliteit teen

woordig in bepaalde situasies in sisteme. Hy is 'n verhoudingswese wat 

op 'n bepaalde wyse reageer op ander se gedrag. Depressie raak die mens 

in sy geheel, in sy verhoudingstigting, in sy selfkonsep en in sy 

identiteitsvorming. 
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Hierdie navorser vereenselwig haar met die ekosistemiese benadering tot 

depressie, aangesien dit die totale mens in sy gesitueerdheid as 

verhoudingstigtende in ag neem. Interaksie met ander sluit reaksie op 

ander se gedrag in, sodat daar mettertyd kenmerkende gedragspatrone 

tussen mense ontstaan. Hierdie benadering sluit aan by die sielkundig

opvoedkundige benadering wat die kind as gesitueerde in 'n opvoeding

situasie bestudeer. 

Die drie kognitiewe teoriee beskryf depressie dus almal as 'n lineere 

proses en nie 'n sirkulere proses nie. 

Daar word volstaan met die bespreking van hierdie drie teoriee. 

In die navorsing word beoog om 'n groep adolessente kinderhuisdogters 

in terapie te neem, en daarom word belangrike aspekte van die depres

siewe adolessent wat in die literatuur genoem word, vervolgens kortliks 

bespreek. 

3.6 DEPRESSIE BY DIE ADOLESSENT 

3.6.1 Inleiding 

Sommige navorsers beskou depressie soos dit by die adolessent voorkom, 

as sinoniem met die van die volwassene (Clarizio 1989: 35 & 53). 

Carlson en Kashani (1988: 1225), aanhangers van die lineere benadering, 

noem 'n aantal simptome wat by depressiewe persone in enige ouderdoms

groep manifesteer, naamlik 'n depressiewe bui, veminderde konsentra

sievermoe, slaapversteurings en selfmoordgedagtes. 

Ander navorsers is weer van mening dat depressie by die adolessent tog 

anders manifesteer as by die volwassene of by die jong kind. Meer 

voorskoolse kinders en volwassenes toon byvoorbeeld simptome soos 

uitputting, swak eetlus en opgewondenheid as ouer kinders en adoles

sente. Dit is natuurlik moontlik dat ouderdom en ontwikkeling sommige 

van die manifestasies van depressie verander, en sekere aanduidings en 

simptome meer of minder prominent maak (Carlson & Kashani 1988: 1225). 

Depressie by die adolessent kan egter ook om ander redes (oorsaaklike 

faktore) ontstaan, en soms op ander wyses (simptome) by die adolessent 
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as by die volwassene manifesteer. 

Die volgende redes is in die literatuur opgespoor om aan te toon dat 

depressie, soos dit by die adolessent voorkom, nie sonder meer as 

sinoniem met die van die volwassene beskou kan word nie. 

3.6.2 Die uniekheid van depressie by die adolessent 

McCoy (1982: 26-29) noem die volgende verskille met betrekking tot 

depressie by die volwassene en die adolessent (die vroulike vorm word 

gebruik in die lig van die feit dat die proefpersone in die onderhawige 

navorsing almal adolessente dogters is): 

(1) Die adolessent probeer dikwels by wyse van ''acting out' '-gedrag 

die boodskap oordra dat sy hulp nodig het. Die rede hiervoor is dat sy 

kognitief nog nie daartoe in staat is om haar gevoelens verbaal mee te 

deel nie. Om die rede probeer sy deur middel van haar optrede, byvoor-

beeld seksuele losbandigheid, dwelmmisbruik, swak skoolprestasie 

(luiheid), skoolversuim, anorexia nervosa, selfmoordpogings, leer

probleme, of enige ander wangedrag ''kommunikeer'' hoe sy voel (Mondi-

more 1990: 114-115). 

(2) Die adolessent ervaar dikwels gevoelens van ambivalensie ten 

opsigte van haar afhanklikheidsbehoeftes versus haar toenemende 

behoefte aan onafhanklikheid. Dit is dalk vir haar vernederend om te 

erken dat sy hulp nodig het, aangesien sy dit kan beleef as regressie 

na haar kinderjare. 

(3) Die adolessent worstel met persoonlike probleme, byvoorbeeld haar 

verhoudings met maats, wat tydens hierdie fase vir haar van die 

uiterste belang is. Sy het ook te kampe met haar behoefte aan onaf

hanklikheid, haar gevoelens van verlies oor haar verlore kinderjare en 

die meegaande veranderinge in haar verhouding met haar ouers. Haar 

behoefte aan onafhanklikheid, wat strydig is met die realiteit (wat 

onafhanklikheid nog 'n geruime tyd lank buite haar bereik plaas), wek 

gevoelens van hopeloosheid by die adolessent. Hierdie gevoelens verdiep 

geleidelik as sy van 'n relatief ligte neerslagtigheid na 'n gevoel van 

totale hulpeloosheid, wanhoop en eensaamheid (Louw & Van Jaarsveld 

1989: 168) beweeg. 
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Die stelling word gemaak dat simptome van depressie nie direk deur 

kinders uitgedruk kan word nie, maar dat dit gemasker word (Gotlib & 

Colby 1987: 8). Kinders steek onbewus hul gedrag weg agter simptome 

/soos verveeldheid, rusteloosheid, uitputting, konsentrasieprobleme, 

klagtes ocr siekte, en so meer. So gesien is baie van die kind se 

gedragsprobleme of selfs wangedrag soms tekens van depressie. Vanuit 'n 

ekosistemiese perspektief word hierdie gedrag deur die reagerende 

optrede van ander lede in 'n sisteem ge1ntensiveer. Dit kan lei tot 'n 

dieper depressie en die instandhouding daarvan. 

Hierdie studie is toegespits op depressie by adolessente, en die 

adolessent is neg in baie gevalle skoolgaande.Daarom is dit.van belang 

om hier melding te maak van die simptome van depressie wat die adoles

sent in die klaskamersituasie kan openbaar. Hierdie simptome word aan 

die hand van die lineere benadering beskryf. 

3.6.3 Depressie in die klaskamer 

3.6.3. 1 Inleiding 

Kendall et al. (1989: 138) meen dat die skoolsisteem 'n unieke geleent

heid bied vir die evaluering en behandeling van depressie by die kind. 

Verskeie navorsers, onder andere De 

(1988: 74), noem simptome wat in 

Jonghe (1988: 20-41) en Ketterman 

die besonder by die depressiewe 

adolessent voorkom. In hierdie studie word daar, soos reeds aangedui, 

beoog om 'n aantal skoolgaande depressiewe adolessente in terapie te 

neem. Kennis van die wyses waarop depressie in die skoolsisteem by die 

adolessent manifesteer is dus noodsaaklik; sodanige kennis kan ook tot 

beter insig van die leefwereld van die depressiewe adolessent lei. 

Daar word vervolgens kortliks, aan die hand van Patros en Shamoo (1989: 

81-89) se uiteensetting, 'n beskrywing van die simptome gegee. Bree 

simptome word genoem, gevolg deur moontlike manifesteringsvorme daarvan 

in die klaskamer. Verskillende bree onderliggende simptome vind soms 

analoe gedragsmanifesterende vergestalting. Daarna word enkele by

komende simptome, soos deur die DSM-III-R uiteengesit, bespreek. 
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3.6.3.2 Simptome van depressie in die klaskamer 

a Patros en Shamoo se uiteensetting 

i Verlies van belangstelling 

Die depressiewe adolessent het geen behae in alledaagse aktiwiteite wat 

vroeer genotvol was nie. Sy verloor belangstelling in en motivering ten 

opsigte van akademiese en nie-akademiese aktiwiteite. Die skolier is 

verveeld en kla dikwels (Patros & Shamoo 1989: 81). Sy toon wissel

vallige gedrag, in die sin dat sy soms betrokkenheid by haar omgewing 

openbaar, en ander kere onbetrokke by die omgewing skyn te wees. Louw 

en Van Jaarsveld (1989: 168) voeg hieraan toe dat sy nie meer haar 

stokperdjies geniet nie, nie meer sosiaal met haar gesin verkeer nie en 

dat daar 'n sogenaamde wilsverlamming plaasvind.Die adolessent openbaar 

dus 'n relatiewe onvermoe om haar ten opsigte van enige aktiwiteit te 

mobiliseer. 

Wat die klaskamergedrag in die besonder betref, is dit opvallend dat 

die leerling soms dagdroom, haar werk aframmel of !anger as gewoonlik 

neem om dit af te handel. Selfs dan is dit nog steeds onvoltooid of 

inkorrek. Omdat die leerling haarself psigies isoleer, volg sy dikwels 

nie die instruksies of verduidelikings in die klas nie. Sy kom luste

loos voor, verspil dikwels tyd en bied nooit aan om take te verrig nie. 

Die leerling skenk nie aandag in die klas nie, en haar aandag is maklik 

afleibaar (Patros & Shamoo 1989: 82). 

ii Eetversteurings 

Die depressiewe adolessent is soms geneig om 6f te vee! 6f te min te 

eet. Hierdie neiging gaan dan dikwels gepaard met 'n toename of afname 

in gewig (Louw & Van Jaarsveld 1989: 168). Die leerling wat te vee! 

eet, sal soms by die skool haar eie en ander se kos opeet of selfs kos 

steel of geld te leen om meer kos te koop. 

iii Slaapversteurings 

Die adolessent wat aan slaapversteurings ly, se normale slaappatroon is 

versteur. Sy het met ander woorde 6f 'n geweldige behoefte aan slaap, 
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6f sy is te wakker. In laasgenoemde geval vind sy dit moeilik om snags 

aan die slaap te raak, en skrik dikwels baie vroeg soggens wakker. Sy 

voel moeg, ge~rriteerd, rusteloos, sien op teen die dag se aktiwiteite 

en toon dan ook gedurende die dag tekens van moegheid (Patros & Shamoo 

1989: 83). 

Louw en Van Jaarsveld (1989: 168) beskryf die ander uiterste van die 

versteuring, naamlik die van die persoon wat uitermatig baie slaap om 

skynbaar uit haar situasie of van haar gevoelens te ontsnap. Ten spyte 

van die baie slaap, voel sy steeds moeg en uitgeput. Depressiewe 

persone voel gewoonlik vroeg-oggend op hul slegste. 

In die klaskamer kan die onderwyser hierdie kind identifiseer indien sy 

baie lusteloos voorkom en byvoorbeeld dikwels gaap. Dit is duidelik dat 

die kind nie in haar werk belangstel nie; as sy laat by die skool 

aankom of glad nie opdaag nie, is die verskoning dikwels dat sy 

verslaap het. So 'n leerling drentel dikwels agter die res van haar 

groep maats aan en is traag om aan enige aktiwiteit deel te nee~. Daar 

is dus verminderde aktiwiteit by die kind te bespeur weens opvallende 

moegheid of tamheid (Patros & Shamoo 1989: 83). 

iv 'n Verlies van energie 

Sekere kinders en adolessente wat voorheen aktief is, toon skielik 

tekens van lusteloosheid en moegheid. Soms verbaliseer hulle dan ook 

hierdie gevoelens deur te kla dat hulle moeg, onge1nteresseerd of 

verveeld is (Patros & Shamoo 1989: 83). 

Die onderwyser sien hierdie gedrag in die klassituasie, waar die leer

ling moeg en/of rusteloos voorkom. Werk word afgerammel of afgeskeep. 

Die leerling kom dikwels slaperig voor, en raak selfs aan die slaap. 

Weens 'n verlies van energie stel sy take uit, en raak ongeorganiseerd 

weens die opeenhoping daarvan. As gevolg van swak konsentrasievermoe is 

die leerling dikwels die laaste met alles die laaste om take in 

te dien, die laaste in die tou om boeke te ontvang, en so meer (Patros 

& Shamoo 1989: 84). 
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v Selfblamering 

Soos vroeer aangetoon, blameer die depressiewe persoon haarself dikwels 

vir alles wat verkeerd gaan, selfs al hou dit nie verband met haar eie 

optrede nie. Die persoon kraak haarself gedurig af, is krities teenoor 

haar gedrag en teenoor haarself. Hierdie tipe optrede weerspieel 'n 

negatiewe selfkonsep (Patros & Shamoo 1989: 84). 

In die klaskamer onttrek so 1 n leerling haar sosiaal en sy kom gevolg

lik soms nors voor. Sy slaan 'n verdedigende houding in, is self

krities, en glo dat sy anders as haar medeleerlinge is. Dit kom ook 

voor asof die kind die wereld op haar skouers dra. Weens 'n gebrek aan 

selfvertroue word sy dikwels 'n 

of word sy deur hulle verneder. 

verkeer, bars sy dikwels in trane 

en bekommer haar gou. Selfs 'n 

teiken vir ander leerlinge se geterg, 

Wanneer so 'n leerling onder druk 

uit; sy is dus uitermatig sensitief 

geringe afwyking van haar normale 

roetine krap haar om. Sy is ook oortuig dat die onderwyser haar nie 

aanvaar nie en neem enige kritiek persoonlik op, asof daar met haarself 

iets verkeerd is. Die leerling praat ook dikwels onderlangs met 

haarself. Ook in hierdie geval gaan die simptome gepaard met swak 

aandagspan en konsentrasie (Patros & Shamoo 1989: 84). 

v Negatiewe (swak) selfkonsep 

Negatiwiteit ten opsigte van eiewaarde word dikwels by kinders en 

adolessente gereflekteer in gevoelens van waardeloosheid. Hulle voel 

asof niemand vir hulle lief is of vir hulle omgee nie. Hul verhoudings 

met ander misluk gewoonlik omdat hulle voel ander persone misbruik 

hulle. Omdat hulle waardeloos in enige verhouding voel en seker is dat 

hulle nie 'n langtermynverhouding sal kan volhou nie, misluk hul 

verhoudings met ander gewoonlik (Patros & Shamoo 1989: 84). Hulle 

ervaar dus 1 n algemene onvermoe om aanvaar te voel. Louw en Van 

Jaarsveld (1989: 169) merk op dat so 'n leerling 'n onrealistiese 

negatiewe selfkonsep het. Sy maak as 't ware berge van molshope en soek 

bewyse uit haar omgewing om haar negatiewe selfevaluering te bevestig. 

Hierdie bose kringloop word voltooi deur die feit dat sy dan skuld

gevoelens ontwikkel cor haar 1 1 rol' 1 in die een of ander tragedie of 

teespoed, en dit versterk die negatiewe selfkonsep weer verder (Patros 

& Shamoo 1989: 84). 
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In die skoal kan die passiewe leerling haarself nie laat geld nie, of 

is selfs bang om I 'nee'' te se. As gevolg hiervan terg haar maats haar 

dikwels en sy handhaaf duidelik swak verhoudings met medeleerlinge. Sy 

is dikwels krities, en gou om ander se foute raak te sien en uit te 

wys. Oak in hierdie geval is die leerling se swak konsentrasievermoens 

en swak akademiese prestasie opvallend (Patros & Shamoo 1989: 85). 

vii Gevoelens van hulpeloosheid en hopeloosheid 

Hierdie tema is reeds in afdeling 3.5.2.3 bespreek. Kinders en adoles

sente wat hulpeloos en hopeloos voel, lyk· ongelukkig. Hulle voel 

verwerp en magteloos om hul omstandighede te hanteer. Hierdie gevoelens 

manifesteer in onttrekking en ge1nhibeerde en angstige gedrag. Die 

leerlinge bekommer hulle oar hulself en selfs oar dinge waaroor bulle 

geen beheer kan he nie (Patros & Shamoo 1989: 85). 

In die klaskamer lyk en voel die adolessent ongelukkig en treurig. Sy 

gooi gou tau op en meet voortdurend aangemoedig word om werkstukke aan 

te pak en te voltooi. So 'n leerling is dikwels gedisorganiseerd weens 

'n onvermoe om te konsentreer of aandag te gee aan die gebeure in die 

klaskamer. Wanneer foute uitgewys word, lyk dit asof die leerling 

oorweldig voel oar die korreksies wat sy meet aanbring. Sy glo dat sy 

niks reg kan doen nie, en skyn oortuig te wees dat haar werk en/of 

syself nooit aanvaarbaar sal wees nie. Sy voel in haar depressiewe 

toestand selfs nie daartoe in staat om 'n taak aan te pak wat sy vroeer 

suksesvol kon uitvoer nie. 'n Gevoel van verslaenheid en/of mislukking 

heers by die leerling voordat sy nag probeer het; daarom het sy die 

ondersteuning van die onderwyser nodig. Die kind se verhoudinge met 

haar maats ly hieronder en sy kom selfs bang voor (Patros & Shamoo 

1989: 85). 

viii Onvermoe om te konsentreer en aandag te gee 

Die depressiewe adolessent se konsentrasievermoe is dikwels swak, en 

dit blyk uit die wyse waarop sy haar daaglikse take verrig en uit die 

daling van haar skoolpunte. Dit wil voorkom asof sy op niks kan kon

sentreer nie, want haar gedagtes word voortdurend onderbreek deur vrese 

en bekommernisse (Patros & Shamoo 1989: 86). 
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Die depressiewe adolessent neem lank om klaskameropdragte en skooltake 

te klaar te maak, of kry nooit daarmee klaar nie. Haar aandag is maklik 

afleibaar. Take en boeke word vergeet of kan nie gevind word nie. Haar 

aandagspan is baie kort en sy is verstrooid. Dit is duidelik dat die 

persoon dit moeilik vind om onafhanklik te werk of instruksies te volg 

en dit lyk asof sy nie luister nie. Sy onderbreek met 'n vraag, of vra 

die vraag wat die onderwyser besig is om te beantwoord (Patros & Shamoo 

1989: 86). Direk nadat instruksies gegee is, se die kind dikwels dat sy 

dit nie verstaan het nie, of vra dat dit herhaal moet word. Soms hou 

die vrae nie eens verband met die 

depressiewe leerling gedisorganiseerd 

konstant onkonstruktief besig, en dit 

organiseerde optrede. 

ix Morbiede gedagtes 

onderwerp nie. Aangesien die 

is en angs beleef, is sy soms 

weerspieel op sigselr gedis-

Waar kinders en adolessente nie normaalweg behep met die dood is nie, 

is die depressiewe jong persoon dit wel (Patros & Shamoo 1989: 86). 

In die klas kom so 'n leerling bang voor en oorreaggeer soms op 'n 

ander persoon se dood. Doodstemas oorheers in die persoon se skryf- en 

kunswerk. Die leerling blyk ook buitengewoon geinteresseerd te wees in 

dade van terreur of oorlogsgebeure (Patros & Shamoo 1989: 86). 

b Addisionele simptome soos beskryf in die DSM-III-R 

Sommige van die simptome wat hierbo bespreek is, word ook ingesluit in 

die lys van simptome van depressie wat deur die DSM-III-R gepubliseer 

is. Dit is tog hier belangrik om samevattend te verwys na die simptome 

wat die DSM-III-R as die belangrikste simptome van depressie beskou, 

soos uiteengesit word deur Louw en Van Jaarsveld (1989: 168-170). 

'n Hele aantal van hierdie simptome is reeds vroeer in die hoofstuk 

bespreek, te wete eet- en gewigsversteurings, slaapversteurings, 

verlies aan energie, lae eiewaarde en skuldgevoelens, probleme met 

denke en konsentrasie, en herhalende gedagtes oor die dood of self

moord. 
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a Psigomotoriese versteurings 

Hierdie soort versteurings as simptoom van depressie neem twee vorme 

aan, naamlik psigomotoriese vertraging en psigomotoriese agitasie. In 

die geval van die psigomotoriese vertraging, wat ook die heel alge

meenste is, skep die leerling 'n beeld van moegheid. Sy neem lank om te 

reageer, loop en praat stadig, en reageer in sekere gevalle glad nie 

(Louw & Van Jaarsveld 1989: 168). 

In die geval van psigomotoriese agitasie is die leerling rusteloos, en 

kan sy nie ontspan nie. Sy kan nie stilsit nie, wring byvoorbeeld haar 

hande en kla aanmekaar. 

Depressie manifesteer egter dikwels nie in simptome waardeur die 

adolessent direk as depressief getipeer kan word nie. Soms is daar 

sprake van sogenaamde gemaskerde depressie. 

3.6.3.3 Gemaskerde depressie 

Soos reeds in afdeling 3.6.2 vermeld, is talle navorsers van mening dat 

depressie by kinders en adolessente anders manifesteer as depressie by 

volwassenes. Die redes wat vir hierdie opvatting aangegee word, is dat 

depressie by die adolessent soms gemaskerd verskyn en vervang word deur 

ander gedragsprobleme. Patros en Shamoo (1989: 87) is van mening dat 

aggressiewe of negatiewe gedrag, toenemende opgewondenheid, toenemende 

psigosomatiese klagtes, 'n afname in akademiese prestasie, en swak 

aandag en konsentrasie moontlik as gemaskerde depressie beskou kan 

word. 

Patros en Shamoo (1989: 87-89) noem agt gedragswyses by die adolessent 

wat moontlik op gemaskerde depressie kan dui. Hierdie gedragswyses, wat 

vervolgens vlugtig bespreek word, toon heelwat oorvleueling met die 

algemene simptome van adolessente depressie. 

a Aggressiewe of negatiewe gedrag 

Hierdie tipe gedrag word binne en buite die klassituasie geopenbaar 

(Patros & Shamoo 1989: 87). Die kind wat aan gemaskerde depressie ly, 

pik op ander en het ontoereikende verhoudings met haar maats. Sy toon 
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aggressiewe gedrag, skree, gooi soms selfs voorwerpe rond, en reageer 

vinnig op die geringste aanduidings van moeilikheid. Haar gedrag word 

gekenmerk deur negatiwiteit en sy raak fisies en verbaal aggressief. 

Haar gedrag binne en buite die klaskamer is ontwrigtend. Dit kom voor 

asof sy elke moontlike oomblik gebruik om uitdagend of konfronterend op 

te tree. Dikwels verset sy haar teen straf en hou nie rekening met die 

gevolge van haar dade nie. Dit lyk asof sy die stryd gewonne gee 

voordat sy dit eens probeer om haar skooltake aan te pak - dis asof sy 

bang is daarvoor. Die algemene indruk wat so 'n kind skep, is dat sy 'n 

lae frustrasiedrumpel het (Patros & Shamoo 1989: 87). 

b Toenemende opgewondenheid 

Die depressiewe adolessent wat haar depressie op hierdie wyse onbewus 

masker, se fisiese aktiwiteit neem toe. Sy vind dit moeilik om stil te 

sit en haar bewegings is gejaagd. Verder blyk sy oorgretig te wees en 

vind dit moeilik om take te voltooi (Patros & Shamoo 1989: 87-88). 

In die klas is hierdie adolessent se aandagspan kort en sy is geweldig 

rusteloos. Haar frustrasietoleransie is laag, en sy reageer verbaal en 

fisies vinnig. Sy het dikwels meer as een projek aan die gang, maar 

voltooi selde selfs een van hierdie projekte. Die leerling luister nie 

na instruksies nie, vra onnodige vrae en maak onnodige opmerkings. Sy 

staan dikwels uit haar sitplek op en se die verkeerde ding op die 

verkeerde tyd, weens 'n gebrek aan aandag. Die leerling maak dikwels 

geluide of praat saggies met haarself (Patros & Shamoo 1989: 88). 

c Toenemende psigosomatiese klagtes 

Hierdie tipe leerling se dikwels dat sy nie lekker voel nie (Patros & 

Shamoo 1989: 88). Sy kla dikwels selfs by die skool van hoofpyne, 

maagpyne en seer spiere, en lug ander vae klagtes dat sy nie lekker 

voel nie, of le met haar kop op haar arms selfs nog voordat 'n klas

periode begin het. Die leerling soek dikwels aandag op 'n subtiele 

wyse. Sy toon ook 'n patroon van gereelde maar kort afwesighede weens 

psigosomatiese klagtes (Patros & Shamoo 1989: 88). 
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d Afname in akademiese prestasie 

Die leerling se prestasie neem af en sy begin onderpresteer (Patros & 

Shamoo 1989: 88). Klaswerk en huiswerk word afgeskeep. Haar toets

resultate is swak omdat sy nie in die klas oplet nie, of omdat haar 

voorbereiding swak is {Patros & Shamoo 1989: 88-89). 

Die leerling se akademiese prestasie daal: soms van 'n A of B na 'n C 

of D (Garrison et al. 1989: 350; Patros & Shamoo 1989: 88-89; Worchel, 

Nolan & Wilson 1987: 411). 

e Swak aandagspan en konsentrasie 

Die leerling kan nie aan haar take aandag gee nie, en vind dit moeilik 

om haar aandag behoorlik aan een taak te wy (Patros & Shamoo 1989: 89). 

Sy neem uitsonderlik lank om take af te handel, of slaan items oor 

indien sy wel die taak afhandel. Haar gedrag is steurend omdat sy haar 

nie by een taak bepaal nie. Die feit dat sy nie instruksies volg nie en 

voortdurend aandag seek, onderbreek dikwels die klasgebeure en mors die 

klas se tyd (Patros & Shamoo 1989: 89). 

f Dwelmmisbruik 

Volgens Ketterman (1988: 66) kan dwelmmisbruik 'n poging van sommige 

depressiewe adolessente wees om van hul gevoelens van depressie ontslae 

te raak. 

g Veranderinge in die sosiale lewe van die adolessent 

Vriende speel 'n belangrike rol in die lewe van die adolessent. Tydens 

hierdie fase van haar lewe maak sy byvoorbeeld baie gebruik van die 

telefoon om haar maats te kontak en ontvang ook baie oproepe (Ketterman 

1988: 68). 

Die opvoeder behoort kennis te neem indien die sosiale lewe van die 

adolessent opmerklik verander; sy verloor byvoorbeeld kontak met baie 

van haar vriende. Dikwels verloor die depressiewe persoon haar vriende 

omdat sy weens haar terugtrekking en swaarmoedigheid nie meer aangename 

geselskap is nie (Ketterman 1988: 68). 
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So 'n leerling ontvang minder telefoonoproepe en maak self minder 

oproepe. Die paar hegte vriende wat sy behou, staan onder diepe geheim

houding ocr hul vriendin se gevoelens, wat in baie gevalle op self

moord-idees sentreer (Ketterman 1988: 68). 

Die depressiewe leerling wie se sosialisering verswak, raak afgesonderd 

in die skoolsituasie. Sy word gewoonlik in groepsituasies in die klas

kamer deur die groep verwerp. Sy bring skoolpouses alleen deur, of kern 

selfs nie op die speelterrein nie. Sy maak haarself ook opvallend deur 

haar afsydige en stroewe optrede teenoor haar medeleerlinge en die 

onderwysers. Wanneer die leerlinge byvoorbeeld uit 'n klaskamer beweeg, 

is hierdie leerling die laaste om die klas te verlaat - sy drentel 

agter die ander leerlinge aan. 

h Gemoedskommelinge by die adolessent 

Tydens die adolessente fase is die kind se emosies wisselvallig. Sy 

onttrek haar soms, of raak uitermatig opgewonde. Indien haar buie egter 

opmerklik verander as 'n ernstige persoon byvoorbeeld oormatig 

ligsinnig of opgewek word, of as 'n opgewekte persoon baie stil en 

ge~rriteerd raak - behoort die opvoeder dit as waarskuwingstekens te 

sien. 

Genoemde simptome kan in geringe mate by enige leerling voorkom. Dit is 

egter die wisselende verandering van een emosie (byvoorbeeld opgewekt

heid) na die teenoorgestelde emosie (onttrekking, treurigheid) binne 'n 

kort tydsbestek wat 'n aanduiding van siklotimiese depressie kan wees. 

Uit die bespreking van die wyses waarop depressie in die skoolsisteem 

opgemerk kan word, kan die aanname gemaak word dat die depressiewe 

adolessent (soos sy hier beskryf is) uit die aard van haar negatiewe 

selfkonsep swak of geen interpersoonlike verhoudinge aanknoop nie. Haar 

houding het - uit die aard van die dialogiese verhouding tussen mens en 

wereld ( wat ook die medemens insluit) -· 'n invloed op die wyse waarop 

haar klasmaats haar behandel. Daar kan ook aanvaar word dat haar gedrag 

in ander sisteme (soos in die gesinsisteem, of in die geval van die 

adolessente kinderhuisdogter, die kinderhuissisteem) op dieselfde wyse 

sal manifesteer. Die depressie van die adolessent sal op hierdie wyse 

in verskillende sisteme onderhou word, aangesien sistem~ interafhanklik 
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is. Die gedrag van die depressiewe adolessent wat in groepterapie

verband waargeneem sal word, sal dus 'n weerspieeling van haar gedrag 

in ander sisteme (soos die skoolsisteem en die kinderhuissisteem) wees. 

3.7 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is depressie vanuit die ekosistemiese benadering en 

'n lineere benadering, soos dit in die literatuur beskryf is, bespreek. 

Die kategorisering van depressie en die simptome wat depressie kenmerk, 

is oak uiteengesit. Verder is die simptome, soos hulle in die klas

kamergedrag van die adolessent waargeneem kan word, toegelig. Hierdie 

simptome behoort in sisteemverband by adolessente wat in groepterapie 

geneem sal word, waarneembaar te wees. In hoofstuk ses, wat die groep

terapieproses tussen adolessente dogters van 'n kinderhuis beskryf, 

word 'n paging aangewend om die relevante simptome te identifiseer. 
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HOOFSTUK VIER 

DIE ADOLESSENTE DOGTER EN DIE SIELKUNDIG-OPVOEDKUNDIGE KATEGORIEe IN 

AANSLUITING BY DIE EKOSISTEMIESE BENADERING 

4.1 INLEIDING 

In hierdie studie word 'n aantal adolessente dogters in terapie 

geneem. Om die rede is dit belangrik dat daar kennis geneem word van 

die psigiese lewensaktualisering van die adolessent en meer spesifiek 

van die adolessente dogter. 

Die adolessent is steeds op opvoeding aangewese en daarom word die 

strukture van die opvoedingsverhouding ook bespreek, telkens met 

verwysing na die rol van die terapeut as die opvoeder in die terapie

situasie. Die sielkundig-opvoedkundige kategoriee word vervolgens belig 

in terme van die wyse waarop dit die psigiese lewensaktualisering van 

die adolessente dogter en die depressiewe adolessente kinderhuisdogter 

in die besonder bepaal. Laastens word die ekosistemiese benadering in 

terapie vanuit 'n sielkundig-opvoedkundige perspektief bekyk. 

Adolessensie is 'n tydperk waarin sowel fisiese as psigies-geestelike 

veranderinge plaasvind. In hierdie studie is die psigiese lewe van die 

adolessent van belang en dit word in die hieropvolgende afdeling 

bespreek; daarna word die kognitiewe, affektiewe, normatiewe en sosiale 

fasette van haar psigiese lewe, soos uiteengesit in die teoriee van 

Erikson, Piaget en Kohlberg, in oenskou geneem. Die vroulike vorm word 

weer eens gebruik in die lig van die feit dat die navorsingsgroep uit 

adolessente dogters bestaan het, maar die uitsprake is goedskiks ook 

van toepassing op seuns. 

4.2 DIE ADOLESSENTE DOGTER 

4.2.1 Inleiding 

Elke persoon is 'n unieke wese. Die feit dat die adolessent se tipiese 

wordingsaspekte bespreek word, beteken nie dat die uniekheid van die 

adolessente met wie daar in hierdie studie bemoeienis gemaak word, 
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misken sal word nie. Dit is oak belangrik dat die terapeut die depres

siewe adolessente kinderhuisdogter met wie sy werk, geed meet ken en 

dit vereis dat sy kennis van die adolessente fase in die algemeen meet 

dra. Dit verseker oak dat die gedrag van die dogter as klient ge1nter

preteer sal word in die konteks van die fase waarin sy haar bevind. 

Die woord "adolessent" is afgelei van die Latynse ad, wat na of heen 

beteken, en olescere, wat (alhoewel dit nie as 'n afsonderlike woord 

bestaan nie) om te groei beteken (Simpson 1966 s.v. "ad", s.v. 

"olescere"). Die adolessent is dus iemand wat na iets heen, in hierdie 

geval na volwassenheid, ontwikkel. 

Adolessensie kan gesien word as 'n oorgangsfase tussen die kinderlike 

synswyse en die van die volwassene. Hierdie oorgang vind op beide 

die fisiologiese en psigologiese vlak plaas. 

Soos in afdeling 1 .4.3 aangetoon, is di~ sestienjarige dogters wat in 

die onderhawige studie in terapie geneem is volgens Vrey (1979: 175) se 

indeling in hul middel-adolessente jare. 

Enkele fasette van die middel-adolessente dogter se ontwikkeling word 

vervolgens bespreek. Dit sluit kognitiewe wording, affektiewe wording, 

normatiewe wording en sosiale wording in. 

4.2.2 Die verskillende fasette van die adolessent 

4.2.2. 1 Die kognitiewe wording van die adolessente dogter 

Piaget (1969) onderskei die volgende stadia in die kognitiewe ont

wikkeling van die kind: 

(1) Die senso-motoriese stadium:van geboorte tot agtien maande. 

(2) Die voor-operasionele stadium: van agtien maande tot sewe jaar. 

(3) Die konkreet-operasionele stadium: van sewe tot twaalf jaar. 

(4) Die formeel-operasionele stadium: twaalf jaar en ouer. 
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Die proefpersone in hierdie studie is sestienjarige dogters; hulle is 

dus in die formeel-operasionele denkfase, en daarom word hierdie fase 

hieronder bespreek. 

Die adolessent se kognitiewe struktuur is in hierdie wordingstadium op 

'n hoer denkniveau as die van die puber; sy kan in hierdie stadium 

reeds oor abstrakte begrippe en selfs oor haar eie gedagtes dink en 

redeneer (metakognitiewe funksionering). Haar denke is meer soepel en 

dus oop vir meer moontlikhede as die van die jonger kind. Adolessente 

is ook daartoe in staat om hipoteses te formuleer, hierdie hipoteses te 

toets en te aanvaar of te verwerp en tot 'n sintese van die moontlike 

en die noodsaaklike te kom (Piaget 1957: 19). Die formeel-operasionele 

denke van die adolessent kry beslag in wisselwerking met ander. Inlig

ting word gesistematiseer, georden en uiteindelik verinnerlik. 

In hierdie studie word in die groepterapie-situasie gebruik gemaak van 

sirkulere vraagstelling, wat die dogters sal prikkel om aan moontlik

hede oor ander se denke te dink en hipoteses te formuleer. Hierdie 

sirkulere vrae kan lei tot hoeniveau-antwoorde by die kind wat reeds 

kognitief op die formeel-operasionele denkvlak funksioneer. Die gebruik 

van hierdie tipe vraagstelling behoort dus betreding van die belewenis

en betekeniswereld van die adolessent te fasiliteer. Kognitiewe wording 

is nie net gelee in die rypingskenmerke van die adolessent of in die 

vormende invloed van eksterne omgewingsfaktore nie, maar ook in die 

gestruktureerde wisselwerking tussen die adolessent en haar omgewing 

(Smith 1990: 47). 

Volgens Piaget se teorie oor kognitiewe ontwikkeling (Kasselman 1983: 

65) is adolessente op die formeel-operasionele vlak ook in staat om: 

(1) die moontlike in vooruitsig te stel 

(2) onderskeid tussen die reele en die moontlike te maak 

Omdat die adolessente dogter oor hierdie vermoens beskik, is die 

waarskynlikheid groot dat die gebruik van metafore tydens terapie as 

abstrakte wyse om in die toekoms te projekteer, sal slaag. 
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Vrey (1979: 164) voeg hieraan toe dat die adolessent induktief kan dink 

en veralgemenings kan maak. 

Samevattend kan die volgende dus ten opsigte van die kognitiewe funk

sionering van die middel-adolessent gese word: 

( 1 ) Sy verkeer in die formele operasionele denkfase. 

(2) Sy kan reeds abstrak dink. 

( 3) Sy kan induktief dink en veralgemenings maak. 

( 4) Sy kan moontlikhede in die vooruitsig stel. 

( 5) Sy kan onderskei tussen die moontlike en die re(He. 

(6) Sy kan hipoteses stel en hulle aan die werklikheid toets. 

( 7) Sy is in staat tot metakognitiewe denke. 

4.2.2.2 Die affektiewe wording van die adolessente dogter 

Erikson (1968) het agt psigososiale wordingstadia, waartydens daar 

telkens 'n "ontwikkelingskrisis" te bowe gekom meet word, onderskei. 

Die verskillende stadia en die "krisisse" wat tydens elke stadium te 

bowe gekom meet word, word vervolgens uiteengesit ten einde die 

adolessensie in konteks te sien. Die positiewe uitkoms van die ont

wikkelingskrisis sal telkens versus die negatiewe of ongunstige uitkoms 

gestel word. 

' 
( 1) Babastadium 

(0 - 1 1/2jr) basiese vertroue versus basiese wantroue 

(2) Vroee kinderjare 

(1 1/2 - 3 jr) : outonomie versus twyfel 

( 3) Speelstadium 

(3 - 5 jr) inisiatief versus skuld 

( 4) Skooljare 

(5 - 12 jr) arbeidsaamheid versus minderjarigheid 

(5) Adolessensie 

( 12 - 18 jr) identiteitsvorming versus identiteitsverwarring 
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(6) vroee volwassenheid 

(18 - 25 jr) intimiteit versus isolasie 

( 7) Volwassenheid 

(25 - 65 jr) generatiwiteit versus stagnasie 

(8) Bejaardheid 

(65 - jr) integriteit versus wanhoop 

Die adolessensiekrisis gaan dus om identiteitsverwerwing versus 

identiteitsverwarring. Erikson (1965: 253) voer aan dat die adolessent 

wat die voorafgaande ontwikkelingstadia suksesvol deurloop het, reeds 

'n kern van identiteitsgevoel daaruit verkry het. Volgens Erikson 

(1963: 262) is die vorming van 'n eie identiteit so 'n moeilike taak 

dat die adolessent weens oor-angstigheid kan oor-identifiseer en 

sodoende haar eie identiteit kan verloor. Dit lei verder tot gevoelens 

van isolasie en vereensaming. 

Die adolessent vra tydens hierdie fase vrae oor haarself om uit te vind 

wie sy is en kennis oor haarself te verwerf. Dit behels nie slegs 

kennis op kognitiewe vlak nie, maar ook kennis oor haar emosies. Kennis 

van die wyse waarop ander haar beleef, sal haar in haar identiteitsoeke 

help. 

Die moontlikheid bestaan dus dat sy haarself in hierdie psigososiale 

fase binne groepverband beter sal leer ken - enersyds ten opsigte van 

haar gevoelens, en andersyds ten opsigte van haar funksionering in 'n 

sis teem. 

Sensitiwiteit is 'n belangrike aspek van die adolessent se gevoelslewe. 

Die adolessent is tydens hierdie fase krities teenoor haarself en 

teenoor ander. Sy is ook sensitief vir die kritiek wat ander oor haar 

lewer. Daar is 'n moontlikheid dat die adolessent wat hierdie aspek van 

haar lewe betref, gehelp kan word om haarself te vind. Rogers (1977: 

108) noem sensitiewe omgang met die medemens as een van die kriteria 

vir emosionele volwassenheid. 

Die depressiewe adolessent isoleer haar en beleef gevoelens van een

saamheid en terneergedruktheid. Omdat sy in haarself gekeer is en haar 
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affektiewe wording geblokkeer is, sal sy nie net van haar eie gevoelens 

nie, maar moontlik van ander se gevoelens gedistansieer wees. As gevolg 

hiervan sal sy nie in staat wees om sosiaal toereikend te funksioneer 

nie. 

Dit is dus noodsaaklik dat die depressiewe adolessent in staat meet 

wees om haar eie gevoelens te verken, want dit is 'n aanduiding van 

toereikende affektiewe wording. 

In die onderhawige navorsing word die volgende vrae ocr die affektiewe 

wording van die depressiewe adolessente dogter gestel: 

(1) Sal bevestiging van haar gedrag of emosies deur ander adoles

sente, soos moontlik in groepsessies sal gebeur, die depres

siewe adolessente kinderhuisdogter help om haarself beter te 

leer ken? 

(2) Kan daar deur middel van die sirkulere vraagstelling in ekosis

temiese terapie sensitiwiteit vir ander se gevoelens by die 

depressiewe adolessente kinderhuisdogter ontwikkel word? 

4.2.2.3 Die normatiewe wording van die adolessente dogter 

Kohlberg (1976: 232-236) het drie vlakke van morele denke onderskei 

naamlik die voorkonvensionele, die konvensionele en die na-konvensio

nele vlak: 

(1) Die voorkonvensionele vlak. Die norm waarvolgens 'n kind in 

hierdie fase handel, word deur straf en beloning bepaal. 

(2) Die konvensionele vlak. Gesag op die vlak word gekenmerk deur die 

aanvaarding van die gesag van die opvoeders aan die hand van reels 

en wette. 

(3) Die na-konvensionele vlak. Die mens kan. op hierdie vlak handel 

volgens keuses wat gemaak word ooreenkomstig 'n eie ideologie en 

persoonlike normstruktuur. Elke individu erken konflik tussen 

verskillende sosiaal-aanvaarde waardes en kies tussen die moont

likhede. Ongelukkig is daar adolessente (en volwassenes!) wat 



105 

normatief nooit verder as die konvensionele of "good boy-good 

girl"-vlak ontwikkel nie. 

Tydens die adolessente fase is die adolessent, soos reeds gese, op soek 

na sekerheid op morele vlak. Sy kan reeds op abstrakte vlak oor morele 

sake redeneer. Die adolessent wat normatief toereikend volwasse word, 

glo nie sender meer wat aan haar voorgese word nie. Dit moet voort

durend tydens die groepterapie-sessies met adolessente in gedagte gehou 

word. In die wedersydse verhouding tussen terapeut en groeplede moet 

die adolessent se sienings gerespekteer word. 

Die adolessent beleef tydens hierdie tydperk ook 'n verdieping in 

geestelike waardes. Sy soek na die sin van die lewe en 

abstrakte denkvermoe stel haar in staat om meer abstrak en 

te dink, ook oor godsdienstige sake. 

haar meer 

persoonlik 

4.2.2.4 Die interpersoonlike interaksie (sosiale wording) van die 

adolessente dogter 

Die psigiese lewe van die adolessent ontplooi teen die agtergrond van 

verhoudings met ander persone. Die adolessent is binne groepverband, in 

haar omgang met ander mense, besig om 'n sosiale identiteit te vorm. 

Aanvaarding deur haar portuurgroep is vir haar belangrik, want sy is 

nie meer so afhanklik van haar ouers as in haar vorige wordingfases 

nie. In die portuurgroep kry die adolessent die geleentheid om verskil

lende rolle te speel en so kry sy terugvoering oor haar sosiale funk

sionering (Hamachek 1975: 158). 

Dit gee haar die geleentheid om haar toekomstige gedrag te wysig. Binne 

die sosiale sisteem is daar dan die moontlikheid van 'n niveauverhef

fing ten opsigte van sosiale vaardighede en sosiale interaksie, juis 

omdat sy in die formeel-operasionele fase verkeer en dus alternatiewe 

optredes kan bedink. Om hierdie rede is dit ook vir haar moontlik om 

haarself beter te leer ken en 'n eie algemene en sosiale selfkonsep en 

identiteit (ook binne groepverband) te vorm. 

Die portuurgroep neem 'n negatiewe houding in teenoor die adolessent 

wat haarself nie in die groep kan handhaaf nie. Indien sy dus buierig 
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is en dikwels bedroef en bekommerd of onveilig voel, sal sy haarself 

nie toereikend op sosiale gebied kan handhaaf nie, en gevolglik nie 

deur die portuurgroep aanvaar word nie (Vrey 1979: 182). Hierdie 

verwerping, wat 'n swak selfkonsep tot gevolg kan he, sal uitkring na 

ander sisteme. In die geval van die kinderhuiskind sal dit byvoorbeeld 

uitkring na die kinderhuis, die skoal, en so meer. 

As die adolessent daarin kan slaag om deur die portuurgroep aanvaar te 

word (wat behels dat sy op aanvaarde wyse met haar portuurgroep in 

wisselwerking moet tree) kan sy binne hierdie groep uit haar eie 

eensaamheid en die gevangenisskap wat sy haarself ople, breek. 

Heteroseksuele verhoudings is vir die adolessente dogter van kardinale 

belang, nie net om haarself te bevestig as volwassewordende vrou nie, 

maar ook om aanvaarding op sosiale gebied te verkry. 'n Onvermoe om 

betrokke te raak en te kommunikeer, sal ook heteroseksuele verhoudinge 

in die wiele ry. Navorsing toon dat depressiewe adolessente ontoe

reikende verhoudinge aanknoop, aangesien hulle nie in staat is om 

betrokke te raak by ander persone nie (Smith 1990: 139), want hulle 

onttrek en isoleer hulself. 

Die adolessent se fluktuerende emosies oar heteroseksuele aangeleent

hede wissel dikwels van intense vreugde tot gevoelens van onsekerheid, 

twyfel en angs (Smith 1990: 60). Vrey (1979: 183) wys daarop dat die 

bevestiging van geslagsidentiteit 'n voorwaarde vir die stigting van 

heteroseksuele verhoudinge is. 

Die onderhawige studie is toegespits op die beantwoording van die 

volgende vrae oor die sosiale faset van die adolessente dogter: 

(1) Sal die depressiewe adolessente kinderhuisdogter in staat wees om 

aan die gebeure binne die terapiegroep deel te neem? 

(2) Sal hierdie deelname oorgedra kan word na ander sisteme, sodat sy 

byvoorbeeld verhoudinge op heteroseksuele vlak sal kan stig? 

4.2.2.5 Samevatting 

Piaget het aangetoon dat die dogter in die middel-adolessente fase die 
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vermoe besit om kognitief op 'n abstrakte vlak te beweeg. Hierdie 

vermoe behoort haar te help om tydens die terapiegebeure onder andere 

hipoteses te vorm en toekomsmoontlikhede te voorsien. 

Erikson het weer klem gele op die identiteitsvorming van die adolessent 

en haar affektiewe wording. Die ontplooiing van die adolessente dogter 

se sensitiwiteit kan haar help.om haarself in die proses te leer ken. 

Volgens Kohlberg het die opvoeder 'n groot taak wat die morele en 

normatiewe wording van die middel-adolessent betref, aangesien sy nog 

afhanklik is van die opvoeder se leiding in die verband. Sy moet gehelp 

word om na die na-konvensionele normatiewe vlak te beweeg, waar sy in 

staat sal wees om uit eie oortuiging besluite te neem. 

Die adolessente kinderhuisdogter se sosiale wording is van belang omdat 

isolasie, wat die teenoorgestelde van sosiale verkeer is, op gevoelens 

van terneergedruktheid kan dui. Die vermoe om verhoudings met lede van 

beide geslagte te stig, dui daarop dat die adolessent selfaktualisering 

op sosiale gebied bereik het. 

Daar word vervolgens aandag geskenk aan die adolessente dogter in 

opvoedingsverband. 

4.3 DIE ADOLESSENTE DOGTER IN OPVOEDING 

4.3.1 · Inleiding 

Dit is in die eerste plek belangrik om te weet hoe die adolessente 

dogter haarself in die wereld sien, en om te weet ten opsigte van 

watter essensiele opvoedingsaangeleenthede die kinderhuisdogter in 

gebreke bly. In aansluiting hierby 

kategoriee kortliks bespreek word, 

moet die sielkundig-opvoedkundige 

want dit sal aandui hoe die 

depressiewe adolessente kinderhuisdogter verhoudinge met objekte en 

ander persone stig. 

Die sentrale tema van hierdie proefskrif is die effek van ekosistemiese 

terapie op die adolessente kinderhuisdogter, en die depressiewe kinder

huisdogter. Terapie met 'n kind is wesenlik niks anders nie as 
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opvoeding. Uit hierdie stelling kan afgelei word dat dit wat fundamen

teel is ten opsigte van die primere opvoedingsituasie, ook standhoudend 

behoort te wees ten opsigte van die terapiesituasie waarby kinders 

betrokke is. 

Die opvoedingsgebeure impliseer die betrokkenheid van 'n kind en 'n 

volwassene in 'n opvoedingsituasie. Dit is die taak van die volwassene 

om die kind na volwassenheid te begelei, net soos die terapeut kliente 

na verandering en selfaktualisering (ook met die oog op toereikende 

volwassenheidl begelei. 

Hierdie taak van die ouer - en implisiet ook die van die terapeut 

berus op die basiese fundamentele pedagogiese strukture, naamlik die 

verhoudingstrukture (kennis of 

verloopstrukture (pedagogiese 

begrip, vertroue 

omgang; pedagogiese 

en gesag), 

ontmoeting; 

die 

a an-

spreeklikheid vir opvoedingsbemoeienis; die terugkeer na pedagogiese 

omgang; periodieke verlating) en die doelstrukture (Landman et al. 

1971: 13). 

Opvoeding is gerig op die bereiking van outentieke volwassenheid. 

Enkele wesenstrekke van die begrip "volwassenheid" is die volgende: 

(1) 'n begrip van die sin van die lewe 

(2) selfbeoordeling en selfbegrip 

(3) menswaardigheid 

(4) sedelik selfstandige besluitneming en handeling 

(5) verantwoordelikheid 

(6) normidentifikasie 

(7) lewensopvatting 

In hierdie studie sal daar onder andere gekyk word na die wyse waarop 

adolessente kinderhuisdogters (ook enkele depressiewe dogters) in 'n 

groepsisteem optree. Die verhoudinge van die groeplede met mekaar en 

met die terapeut is dus 'n belangrike aspek van die groepterapie

situasie. Die riglyne wat vir die opvoeder in die opvoedingsituasie 

geld, geld immers ook vir die terapeut in die terapiesituasie. 

Aangesien verhoudings die fokuspunt van hierdie studie is, word daar 

vervolgens 'n beskrywing van elk van die verhoudingstrukture verskaf. 
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4.3.2 Die verhoudingstrukture 

4. 3. 2. 1 Die begrypingsverhouding ( kenverhouding) 

Die begrypingsverhouding impliseer dat volwassene en kind mekaar 

wedersyds verstaan. Die opvoeder (terapeut) moet kennis dra van die 

wese van die kind en die kind moet weet dat sy as adolessent begryp 

word. Opvoeders moet hulle dus oopstel sodat die opvoedeling hulle kan 

leer ken. Weens die oop vertrouensverhouding, sal die kind dan weer 

begrip he vir opvoeders in die uitvoering van hul opvoedingstaak, of 

vir terapeute as opvoeders in hul taak. Opvoeders behoort met ander 

woorde te weet hoe daar met die opvoedeling bemoeienis gemaak moet word 

(Landman & Kilian 1973: 9). Goeie begryping van mekaar sal lei tot die 

versterking van die vertrouensverhouding tussen opvoeder en opvoe

deling; dieselfde geld vir terapeut en kliente. 

Die begrypingsverhouding impliseer verder dat die andersheid van die 

kind gerespekteer moet word. Die kind het dus die reg om individu te 

wees. Hierdie erkenning in die opvoedingsituasie en in terapie sal die 

kind laat voel dat iemand haar in haar andersheid, ook as kinderhuis

kind, verstaan. 

Opvoeders moet verder weet waarheen hulle op pad is met die kind, net 

soos terapeute moet weet dat hulle op pad is om verandering by die kind 

teweeg te bring. Beide opvoeder en opvoedeling wat in 'n begrypende 

verhouding staan, besef dat hulle 'n verantwoordelikheid het ten 

opsigte van behoorlikheidseise en dat hulle 'n verpligting het om 

dienooreenkomstig te kies en te handel. In hierdie verhouding is dit 

die opvoeder (terapeut) se taak om die kind te help om haar moontlik

hede te ontdek en te begryp (Landman, Kilian, Swanepoel & Bodenstein 

1982: 9). 

Hierdie beginsels geld vir ook die verhouding tussen die terapeut en 

die adolessente kinderhuisdogters in die onderhawige studie. 

4.3.2.2 Die vertrouensverhouding 

Wedersydse aanvaarding is die basis van 'n vertrouensverhouding. 

Volgens Landman, Mentz, Roos & Moller (1982a: 16) word 'n intieme band 
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tussen opvoeder en opvoedeling gesmee. Die kind meet beleef dat daar 

met haar bemoeienis gemaak word uit welwillendheid en dat die opvoeder 

geen bybedoelings het nie. Die kind meet vertrou dat die opvoeder haar 

kan help met die dra van verantwoordelikheid, veral met die oog op die 

toekoms. (Landman et al. 1982a: 16). Terapie (veral met depressiewe 

adolessente) kan nie slaag as hierdie voorwaarde nie nagekom word nie. 

Die volwassene (terapeut) kan slegs in hierdie doel slaag deur aan

vaarding van die kind soos sy is. Sy meet aanvaar word vir wat sy kan, 

wil, meet en behoort te word, en daar meet eerbied vir haar menswaar

digheid betoon word (Landman et al. 1972: 12). 

Indien die opvoeder (terapeut) se houding spreek van 'n gebrek aan 

warmte en miskenning van die opvoedeling se waardigheid, word die 

adolessent die vrymoedigheid ontneem om in dialoog met die opvoeder 

(terapeut) te tree. 'n Plek waar die kind tuis en gelukkig voel, die 

persoonlike nabyheid van iemand wat spesiaal op haar gerig is en die 

opname in 'n plek waar daar van "ons" gepraat word, is voorwaardes vir 

dialoog tussen opvoeder en opvoedeling (Landman et al. 1982a: 17). 

Vir die suksesvolle verloop van terapie geld hierdie beginsels ook vir 

die terapeut en die kinderhuisdogters in groepterapie, veral omdat die 

groeplede in die onderhawige studie nie toereikende verhoudings met hul 

biologiese ouers het of gehad het nie. 

4.3.2.3 Die gesagsverhouding 

'n Gesagsverhouding impliseer dat die ouers (en in die groepterapie

situasie, die terapeut) as normatiewe voorbeeld vir die kind dien. 

Indien daar 'n toereikende begrypings- en vertrouensverhouding tussen 

ouers en kind bestaan, sal die kind in staat wees om met die norme van 

haar ouers te identifiseer en dit uit te leef (Landman et al. 1982b: 

7) . 

Die adolessente kinders wat in groepterapie geneem sal word, woon nie 

meer by hul ouers nie. Hulle is in 'n kinderhuis opgeneem. Die basiese 

verhoudingstrukture wat so pas bespreek is, is nie in hul geval nie 

toereikend voltrek nie. Talle kinderhuiskinders stig ook nie toe

reikende verhoudings met hul huisouers nie. Daarom vind die pedagogiese 
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verloop- en doelstrukture ook nie beslag in die verhoudings tussen die 

depressiewe kinderhuiskind en haar huisouers of biologiese ouers nie. 

Die terapeut kan egter tydens terapie die genoemde essensies probeer 

verwerklik, en sodoende die agterstand op hierdie gebied inhaal. 

Hier volg nou 'n kort oorsig van die sielkundig-opvoedkundige katego

riee soos hulle interaktief vergestalt word. 

4.4 'N BESKRYHING VAN DIE SIELKUNDIG-OPVOEDKUNDIGE KATEGORIEe 

4.4.1 Inleiding 

Volgens Landman (1971: 9). is pedagogiese kategoriee "beligtende denk

middels ten opsigte van die opvoeding". Hy definieer hierdie kategoriee 

as begrippe wat die essensies van die opvoedende handeling na vore 

bring. 

Die kernkategoriee in die Sielkundige Opvoedkunde is betekenisgewing, 

betrokkenheid, belewing, selfkonsepvorming en selfaktualisering. 

Hierdie kategoriee en hulle samehang word vervolgens beskryf. 

4.4.2 Betrokkenheid 

Betrokkenheid dui op die nadertrek of betrekking van 'n mens (Vrey 

1979: 37). Dit het te make met handeling wat psigies of motories kan 

wees (Vrey 1979: 41). Betrokkenheid sal dus manifesteer by mense omdat 

hulle tot mekaar aangetrokke voel. So kan 'n mens by enigiets waarmee 

daar 'n verhouding gestig word, betrokke raak. 

Psigiese vitaliteit is 'n voorvereiste vir betrokkenheid by 'n saak. 

Betrokkenheid vereis ook 'n wilshouding en handeling wat 'n doel voor 

oe stel; dit dui dus ook op intensie of gerigtheid (Vrey 1979: 37). 

Niemand raak betrokke by 'n saak waarin hy nie belang stel nie. 

Volgens vrey (1979: 38) word die wilslewe deur die volgende gekenmerk: 

(1) Kennis. Dit het te make met die kognitiewe faktor wat altyd in die 

wilslewe van die kind teenwoordig is. 
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(2) Doelstelling. 'n Kind sal, na gelang van die betekenis wat sy 

byvoorbeeld aan verhoudings of kennis heg, betrokke raak en haar 

doel probeer bereik. 

(3) Reuse. Nadat kennis ingewin en moontlike doelwitte oorweeg is, 

word 'n besluit geneem om 'n.doel na te streef. Die adolessente 

dogter maak dus 'n keuse uit die verskillende beskikbare moont

likhede, afhangende van die waarde wat sy aan die moontlikhede 

heg. Na hierdie proses afgehandel is, kan sy 'n wilsbesluit neem. 

Die feit dat die adolessent op 'n bepaalde wyse in 'n sisteem 

optree (maw simptome in die sisteem toon as intervensie in die 

sisteem), dui op die keuse wat sy ten aansien van haar optrede 

het. 

(4) Wilshandeling. 'n Wilshandeling kan uiterlik of innerlik wees. Die 

uiterlike het te make met die fisiese handeling en die innerlike 

met die psigiese aspek van die kind. Volharding en deursettings

vermoe is nodig om die wilshandeling te voltooi (Vrey 1979: 39). 

Die wil motiveer 'n mens tot handeling. Vrey (1979: 245) verwys na 

motivering as intensiteit en betrokkenheid. Hoe meer gemotiveerd 

'n mens is om betrokke te raak by 'n handeling, hoe meer intens 

sal jy daarby betrokke raak. Indien die kinderhuiskind betrokke 

genoeg is, sal sy in staat te wees om deur middel van 'n wils

handeling op toereikende wyse aan die sisteem deel te neem. 

Die volgende vrae ontstaan met betrekking tot die depressiewe adoles

sente kinderhuisdogter: 

(1) Kan sy toereikend betekenis gee as sy nie betrokke is nie? 

(2) Word sy nie onbetrokke gehou deur die wyse waarop die sisteem op 

haar negatiewe betekenisgewing reageer nie? 

(3) Sou 'n ekosistemiese groepterapie-situasie (waar die klem op die 

interaksie in 'n sisteem val) kon meehelp om die gevoelens van 

neerslagtigheid wat sy beleef, te oorkom? Sou dit dan daartoe lei 

dat sy op veranderde wyse in 'n sisteem betrokke raak? 
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4.4.3 Betekenisgewing 

Volgens vrey (1979: 30) kan die kind nie volwasse word indien sy nie 

herken, ken, verstaan, weet en dinge kan doen nie. 

Alle mense orienteer hulself in die wereld deur middel van betekenis

gewing. Sodra die adolessent 'n patroon en sisteem in die omringende 

wereld, en haar plek in die funksionering van die sisteem raaksien, 

voel sy veilig, rustig en tevrede. Sinvolle betekenisgewing is dus 'n 

voorvereiste vir orientering in 'n sisteem. 

Mense vind hulself voortdurend in nuwe situasies, wat nuwe orientasie 

vereis (Viljoen 1977: 20). Indien die kind nie in staat is om haar 

telkens in nuwe situasies te orienteer nie, sal haar volwassewording 

nie na wense verloop nie (Vrey 1979: 35). 

Betekenisgewing bestaan onder andere uit twee dimensies, naamlik 'n 

denotatiewe en 'n konnotatiewe dimensie. 

(1) Denotatiewe betekenis. Dit dui op die logiese betekenisdimensie 

wat gemeenskaplik deur mense verstaan word (Vrey 1979: 34). Dit 

behels dat inhoude wat deel gemaak word van die kind, objektief 

almal 

dit 

betekenisvol moet wees; dit moet logies, sinvol en vir 

dieselfde wees. Inligting kan slegs betekenisvol wees indien 

aansluit by die kognitiewe struktuur van die adolessent wat 

groepterapie geneem word. 

Betekenisgewing vind 

koepelende idees, in 

(Ausubel et al. 1978: 

plaas wanneer nuwe 

die kognitiewe 

40). As gevolg 

inligting, onder meer 

struktuur ge1nkorporeer 

van betekenisvolle leer 

in 

oar

word 

word 

konsepte, idees, en so meer op unieke wyse in die kognitiewe struktuur 

van die mens ineengeskakel. Dit dien dan as verwysingsraamwerk vir nuwe 

inligting waarmee die mens in aanraking kom. Koppeling vind plaas 

wanneer nuwe potensiele betekenisse met bestaande verwante idees binne 

die kognitiewe struktuur in aanraking kom en onder 'n oorkoepelende 

begrip geassimileer word. Die kognitiewe struktuur is dus 'n piramidale 

hierargie van betekenisse waarin sentrale koppelingsidees as ankerpunte 

vir nuwe betekenisse dien. 
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Indien die metafore en ander inligting wat in die terapieproses gebruik 

word, aansluit by die kognitiewe struktuur van die adolessente, sal 

hulle makliker betekenis daaraan kan toeken. Hierdie betekenis moet 

egter self deur die adolessente gegee word. Betekenisse kan nooit 

passief oorgeneem word nie; hulle moet dit self vertolk en hul eie maak 

(Viljoen 1977: 18). 

Vrey (1979: 33) merk op dat begrip dui op 'n verhouding tussen 'n mens 

se gedagtes en simbole. Die terapeut kan slegs deurdring tot die 

simboliese ervaringswereld van die depressiewe adolessent as laasge

noemde persoonlike betekenis heg aan die terapieproses. 

(2) Konnotatiewe betekenis.Hierdie betekenis is die persoonlike 

betekenis wat aan 'n saak geheg word (Vrey 1979: 34). Dit is dus 

die idiosinkratiese en unieke betekenisgewing van elke individu 

aan 'n saak; dit is gelaai met sy persoonlike, subjektiewe gevoel 

en waardes ('n eie epistemologie). 

Die ekosistemiese terapeut wil 

klient betree en verandering 

teweegbring. 

hierdie persoonlike leefwereld van die 

in die betekenisgewing van die klient 

Die kind is 

leerstof. Sy 

waarnemend, intensioneel en denkend ingestel op nuwe 

neem inisiatief vanuit 'n eie situasionele gerelasio-

neerdheid en skep gedurig betekenisse wat ook idiosinkraties en 

persoonlik van aard is. Die adolessent kan bo die konkrete transendeer 

en dink aan dit wat kan wees. As gevolg van haar vermoe om moontlikhede 

te bedink, dit wil se vanuit haar hipoteties-deduktiewe denke, kan sy 

alternatiewe oorweeg (Inhelder & Piaget 1958: 18). 

Indien die depressiewe adolessent met probleme worstel wat sy subjek

tief as onoplosbaar beleef, sal haar effektiewe leer aan bande gele 

word. Dit is te betwyfel of sy "oop" sal wees vir die omgewing en 

eksplorasie daarvan. Sy sal dus sukkel om nuwe betekenisse te verper

soonlik, en sin-gewende, betekenisvolle leer sal moeilik plaasvind. 

Na aanleiding van bogenoemde uiteensetting en met die fokuspunt van 

hierdie studie in gedagte, kan die volgende vrae gestel word: 
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(1) Is die depressiewe adolessente kinderhuisdogter in staat om sinvol 

betekenis te gee aan haar situasie? 

(2) Sal die ekosistemiese benadering in groepterapie, waar daar van 

metafore gebruik gemaak word, deur die depressiewe kinderhuis

dogters as sinvol ervaar word? 

(3) Sal daar deur middel van ekosistemiese terapie deurgedring kan 

word tot die persoonlike betekeniswereld van die depressiewe 

kinderhuisdogter? 

(4) Is dit moontlik om die betekenisgewing van die depressiewe 

kinderhuisdogter aan die hand van ekosistemiese groepterapie te 

wysig? 

In die interpretasie van die terapieproses sal sowel die denotatiewe 

as die konnotatiewe betekenisgewing van die terapeut in ag geneem 

word. 

4.4.4 Bel ewing 

Belewing het te.make met emosie, gevoel of die wyse waarop 'n persoon 

'n situasie ervaar en evalueer (Vrey 1979: 45). 'n Gevoelsbelewing dui 

daarop dat 'n persoon deur 'n situasie geraak is. Belewing is 'n 

affektiewe uitvloeisel van betekenisgewing. 'n Bepaalde situasie rig 'n 

appel tot die mens sodat sy daarby betrokke raak en daaraan betekenis 

gee. 'n Persoon moet by 'n situasie betrokke wees om betekenis daaraan 

te kan gee. Die kwaliteit van die betekenisgewing het weer 'n effek op 

die belewing binne die situasie. Hierdie belewing of gevoel kan dan 

weer toekomstige betrokkenheid en betekenisgewing be1nvloed. 

'n Situasie kan as aangenaam of onaangenaam - die twee uiterste pole 

van belewing - ervaar word. Evaluering maak dus deel van die belewing 

uit (Vrey 1979: 45). Vrey (1979: 42) meen ook dat intensiteit van 

belewing aantoon in hoeverre 'n persoon deur 'n situasie geraak en 

ontroer word. 

Volgens Van Niekerk (1982: 25) moet die kind in staat wees om aktief 

oor te gaan tot appellerende inhoud en hom verstandelik daarmee te 
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bemoei tydens 'n onderrigsituasie. Die kind wat nie kan leer nie, 

beleef gevoelens van angs, onveiligheid en onkundigheid. Die mate 

waartoe die depressiewe kind toereikend sal kan leer, word bevraag

teken. Die depressiewe kind sal haar waarskynlik uit die leersituasie 

onttrek en haar beveilig deur 'n passiewe houding in te neem. 

Die wyse waarop die 

terapeut as deel van 

daarby betrokke sal 

kinderhuisadolessente in die groep rnekaar en die 

die groepsisteem beleef, sal bepaal of hulle 

raak. Die mate waartoe die groep by die groep-

sisteem betrokke raak, sal deels die betekenis wat hulle daaraan heg, 

bepaal. 

Die vrae wat in hierdie studie vanuit die belewingsaspek van die 

adolessente kinderhuisdogter (insluitend die depressiewe kinderhuis

dogter) beantwoord wil word, is die volgende: 

(1) Hoe lyk haar belewingswereld? 

(2) Is dit moontlik om haar belewingswereld aan die hand van 'n 

ekosistemiese benadering in groepverband te leer ken? 

(3) Is dit moontlik om haar belewingsmatig deur middel van ekosis

temiese terapie te verander? 

4.4.5 Selfkonsepvorrning 

Die drie komponente van die selfkonsep is volgens Vrey (1979: 51) 

identiteit, handeling en selfagting. 

'n Persoon evalueer self haar identiteit op grond van die reaksie wat 

haar handeling van ander persone ontlok. Haar persoonlike norme en 

standaarde speel ook 'n rol in hierdie evaluering. Sodanige norme en 

standaarde word ook deur ander persone in die omgewing (byvoorbeeld in 

die opvoedingskonteks) gevorm, terwyl elke kultuur bepaalde standaarde 

en norme handhaaf. 

'n Mens kan dus jou eie identiteit aan subjektiewe standaarde meet en 

hierdie evaluering kan positief of negatief, gunstig of ongunstig wees. 
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Volgens vrey (1979: 52) is die selfkonsep die dinarniese kern van ver

houdinge in die leefwereld. 

Die depressiewe adolessente kinderhuisdogter se selfkonsep is rnoontlik 

swak en sy evalueer dit dan ook as sodanig. In hierdie studie word die 

volgende vrae in hierdie verband gestel: 

(1) Hoe sien die selfkonsep van die depressiewe adolessente kinder

huisdogter daar uit? 

(2) Kan ekosisterniese groepterapie die depressiewe adolessente 

kinderhuisdogter deur rniddel van terugvoering 'n geleentheid bied 

om haar selfkonsep te verbeter? 

4.4.6 Selfaktualisering 

Volgens Vrey (1979: 46) behels selfaktualisering die persoon se doel

bewuste pogings om al die latente potensiele rnoontlikhede van haar 

selfheid te realiseer. 

Selfaktualisering kan op alle terreine van menswees plaasvind. Dit 

sluit die fisiese, psigiese (waaronder die kognitiewe, affektiewe, 

konatiewe en norrnatiewe aspekte), sosiale en religieuse vlak in. Die 

rol van die opvoeder is ook om die opvoedeling te begelei tot toe

reikende selfaktualisering. 

Verhoudings speel volgens Jacobs (1981: 85) 'n kernrol in die uitein

delike selfaktualisering van die kind. Hierbenewens is 'n realistiese 

selfkonsep en 'n positiewe selfkonsep belangrik met die oog op valle 

selfaktualisering. Verder is die selfaktualiseerder intens betrokke by 

'n taak buite haarself, en sy beleef haar sinvolle aktiwiteite intens 

(Vrey 1979: 48). 

Wat die selfaktualisering van die adolessente kinderhuisdogter (veral 

die wat depressief is) betref, ontstaan die volgende vraag in die lig 

van die navorsing wat onderneern word: 

Kan groepterapie vanuit 'n ekosistemiese benadering daartoe bydra dat 
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sy haarself beter aktualiseer? Sal sy met ander woorde in groepsis

temiese verband toon dat sy betekenis aan die situasie en aktiwiteite 

toeken, intens daarby betrokke raak en dit as sinvol beleef? 

4.4.7 Samehang tussen die sielkundig-opvoedkundige kategoriee 

Die vyf basiese sielkundig-opvoedkundige kategoriee, naamlik betrok

kenheid, betekenisgewing, belewing, selfkonsepvorming en selfaktuali

sering kan onderskei, maar nooit geskei word nie. Die kind is betrokke 

by die wordingsgebeure. Daar is deurentyd byvoorbeeld tydens selfkon

sepvorming en selfaktualisering sprake van 'n wisselwerking tussen al 

die sielkundig-opvoedkundige kategoriee (Vrey 1979: 53). 

Die volgende diagram stel die samehang tussen die sielkundig-opvoed

kundige kategoriee voor: 

I MOTIVER!NG 

PSIGIESE VITALITEI1 
1 

(wH om te leer) 

BETROKKENHEID I 
SELFKONSEP GAPING ADEKWATE SELF 

BETEKENISGEWlNG 

( geevalueerde self) (behoort te wees) • t 

FIGUUR 4.1 

t 

POLARITEITSEFFEK 
(positief of negat1ef) 

BELEWING 

I 

SKEMATIESE VOORSTELLING VAN DIE SAMEHANG TUSSEN DIE 

SIELKUNDIG-OPVOEDKUNDIGE TEORIEe 

(Wiechers in: Kasselman (1983: 34) 

Depressie word vervolgens kortliks bespreek aan die hand van die 

sielkundig-opvoedkundige kategoriee. 
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4.5 BESPREKING VAN DEPRESSIE AAN DIE HAND VAN DIE SIELKUNDIG

OPVOEDKUNDIGE KATEGORIEe 

In hierdie afdeling sal 'n hipotetiese beskrywing van die depressiewe 

adolessent gegee word. 

Die wyse waarop die adolessent haarself beleef, bepaal hoe haar self

konsep daar uitsien. Die depressiewe adolessent ervaar haarself as 'n 

mislukking- dit is haar betekenisgewing aan haarself. Hierdie gevoel 

van mislukking lei tot onaangename of disforiese gevoelens en dit 

beinvloed haar gedrag in 'n sisteem. Sulke gedrag word gekenmerk deur 

die wyse waarop sy verhoudinge in 'n sisteem· stig. Sy sal ook op grond 

van haar betekenisgewing dink dat ander nie van haar hou nie, met die 

gevolg dat sy haarself isoleer. Die polariteitseffek is een van 

afstoting, wat manifesteer in isolasie van haarself van ander persone. 

Sulke ongunstige gevoelens vloei weer terug na die selfkonsep wat al 

hoe meer negatief word. Sy le min psigiese vitaliteit aan die dag om 

verhoudinge te stig. Dit ondermyn haar wil om aan die die gebeure (soos 

die leergebeure) deel te neem. Sy raak al hoe minder betrokke by die 
J 

gebeure en die mense om haar en haar betekenisgewing ten opsigte 

hiervan is ontoereikend. Die ander persone in die sisteem reageer weer 

op haar isolasie en negatiewe optrede, met die gevolg dat haar belewing 

van haarself as ontoereikend, geintensiveer word. Die gaping tussen die 

geevalueerde selfidentiteit of selfkonsep en die toereikende self (wat 

sy in die oe van die gemeenskap behoort te wees) word al hoe groter en 

haar identiteitsvorming vind nie na wense plaas nie. 

4.6 DIE SIELKUNDIG-OPVOEDKUNDIGE KATEGORIEe EN DIE EKOSISTEMIESE 

BENADERING IN TERAPIE 

In hierdie studie sal daar aan die hand van ekosistemiese groepterapie 

gepoog word om 'n verandering in die wyse van belewing, betekenisgewing 

en betrokkenheid van 'n aantal adolessente kinderhuisdogters teweeg te 

bring. Hierdie terapiegroep sluit, soos reeds aangedui, ook enkele 

depressiewe dogters in. 

Met behulp van ekosistemiese terapie sal daar eerstens gepoog word om 

'n ingreep in die betekenisgewingsaspek van die kind te maak, sodat sy 

op 'n nuwe wyse tot begryping van haarself en die wereld kan kern. Sy 
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moet dus uiteindelik op sinvolle en meer realistiese wyse betekenis heg 

aan haarself en die omringende werklikheid (Landman, Barnard, Gerber, 

Roos, Vander Westhuizen & Smit 1978: 72). 

Soos reeds in afdeling 2.4 vermeld, word die estetiese aspekte in die 

ekosistemiese benadering beklemtoon. Die gebruik van metafore is een 

van die wyses waarop daar tydens terapie gekommunikeer kan word. Daar 

sal aan die hand van metafore gepoog word om die betekenisgewing van 

die groep adolessente te wysig. 

Verder behoort die kinderhuisadolessent nie net geokkupeerd te wees met 

manifestasies van die werklikheid nie; sy behoort ook in staat te wees 

om dit wat moontlik is te bedink (Mussen et al. 1979: 288). Op 'n hoe 

vlak van kognitiewe denke, naamlik hipoteties-deduktiewe denke, behoort 

die adolessent in staat te wees om alternatiewe optredes wat moontlik 

in die terapie geopper word, in te sien. 

Die wyse waarop die depressiewe adolessent met die metafoor in die 

terapie omgaan, en die metafore wat sy kies en waarmee sy identifiseer, 

sal ook aanduidend wees van haar belewing en van die wyse waarop sy 

betekenis gee. Dit kan ook aandui in hoeverre sy haar betekenisgewing 

en belewing in die loop van die terapie gewysig het. Deur middel van 

die ekosistemiese terapie sal daar verder gepoog word om die belewings

wereld van die adolessente kinderhuisdogter te betree. Sy sal deur 

middel van sirkulere vraagstelling as kommunikasiemedium haar eie 

gevoelens en die van ander in die groepsisteem leer ken. 

Sodra die adolessent se betekenisgewing aan en belewing van haar 

omgewing verander (al is die verandering hoe gering), behoort dit 

daartoe te lei dat sy meer betrokke raak, byvoorbeeld in haar deelname 

aan die groepgebeure in terapie. Moontlik sal dit ook tot 'n gedrags

verandering in ander sisteme lei. Haar psigiese vitaliteit behoort toe 

te neem en sy behoort algaande meer betrokke te raak by die leergebeure 

binne die terapiegroep, asook by ander sisteme. 

4.7 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die adolessente dogter in opvoeding, en in die 

strukture waarbinne sy verhoudings stig, bespreek. Die sielkundig-
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opvoedkundige kategoriee is belig om aan te dui hoe die adolessente 

dogter (en die depressiewe adolessente dogter) haarself aktualiseer. 

Ten slotte is die ekosistemiese benadering tot terapie kortliks 

toegelig ooreenkomstig die sielkundig-opvoedkundige kategoriee. 

In hoofstuk vyf word die navorsingsontwerp bespreek. Daar word veral 

gefokus op die beskrywende ekosistemiese navorsingsmetode. 
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HOOFSTUK VYF 

DIE EMPIRIESE NAVORSINGSONTWERP 

-5.1 INLEIDING 

Die probleem wat in 

hoofstuk een gestel. 

hierdie studie nagevors word, 

Na die voorafgaande verkenning 

is alreeds in 

van die ekosis-

temiese benadering as navorsingsmetode en die teoriee oor depressie, 

kan die navorsingsprobleem saamgevat word in die vorm van 'n vraag, 

naamlik: Ran die funksionering van die adolessent (en die depressiewe 

adolessent) suksesvol binne groepverband geevalueer word en in 

hoeverre kan depressie by die adolessent deur middel van groepterapie 

- en meer spesifiek ekosistemiese groepterapie - opgehef word? 

Die navorser wil die verskynsel 

navorsingsmetode ondersoek, met 

in die belewin9e van 'n aantal 

depressief is, teweeg te bring. 

van depressie vanuit 'n ekosisterniese 

die doel om 'n positiewe verandering 

kinderhuisdogters, waarvan enkeles 

In hierdie studie word gebruik gemaak van 'n idiografiese navorsings

metode, en dit sal kwalitatief en beskrywend van aard wees. Die 

volgende begrippe staan sentraal in hierdie navorsing: kwalitatiewe 

navorsing, beskrywende navorsing en ekosistemiese navorsing. In die 

bespreking van die idiografiese navorsingsmetode word hierdie begrippe 

kortliks toegelig as fasette van die onderhawige navorsing. 

5.2 DIE IDIOGRAFIESE NAVORSINGSMETODE 

In idiografiese navorsing val die klem op 'n enkele, unieke gebeur

tenis of verskynsel en die strukturele samehang daarvan (Mouton & 

Marais 1985: 490). Die idiografiese navorsingsmetode word in hierdie 

studie gebruik aangesien die navorsing op 'n klein getal individue in 

'n groep gerig is. Die uiteindelike resultate van die navorsing sal 

dus nie noodwendig, soos 

geformuleer kan word tot 

nie. 

in die geval van nornotetiese navorsing, 

algemene wette wat vir 'n klas objekte geld 
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5. 2. 1 Kwalitatiewe navorsing 

Idiografiese navorsing is ook kwalitatief van aard, aangesien daar op 

kontekstueel-gebonde beskrywings gefokus word. Die navorser wil dus 

inligting bekom oor die proses wat tydens terapie onderling tussen die 

groeplede en tussen groeplede en terapeut plaasvind. 

Die studie is ook kwalitatief van aard omdat die klem op die proef

persone se persoonlike betekenisgewing en gevolglike belewing geplaas 

word. Dit is dus 'n poging om 'n "binnestaanderbegrip" te verkry van 

die wyse waarop elke persoon sy eie leefwereld konstrueer (Ferreira, 

Mouton, Puth, Schurink & Schurink 1988: 7). Hierdie navorse~ sal die 

blik wat sy op die leefwereld van die adolessente kinderhuisdogters in 

terapie kry, probeer rekonstueer deur die 

interpreteer en op verhalende wyse te beskryf. 

Nog 'n kenmerk van die onderhawige kwalitatiewe 

op die begryping van betekenisse en simboliek 

terapiegebeure te 

navorsing is dat dit 

in menslike handeling 

sal fokus, eerder as om die aandag slegs op waarneembare gedrag te rig 

(Ferreira et al. 1988: 7). 

Die navorser as waarnemer vervul dus 'n bepaalde rol in kwalitatiewe 

navorsing. 

5.2. 1.1 Die navorser se rol as waarnemer 

Waarneming deur die navorser vind op direkte of indirekte wyse plaas, 

en dit word vervolgens kortliks toegelig. 

a Direkte waarneming 

Wanneer die term "direkte waarneming" gebruik word, word daar gewoon

lik verwys na die objektiewe bekyking van 'n saak om tot objektiewe 

gevolgtrekkings te kom. Wanneer 'n ekosistemiese terapeut hierdie term 

gebruik, is dit egter veel meer subjektief gekleur. Die terapeut maak 

deel van die ekosistemiese groep en van die groepdinamiek uit, met die 

gevolg dat subjektiewe waarneming noodwendig plaasvind. Hierdie 

waarneming kan in sekere sin as "toevallig" beskryf word, want die 

terapeut maak geen formele aantekeninge nie. Hierdie "toevallige 
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waarneming" word aanbeveel, enersyds om die terapeut (ook wat nie

verbale handelinge betref) nie as waarnemer uit te sender nie en 

andersyds om die groep nie in hul interaksie te inhibeer omdat hulle 

weet dat hulle doelbewus waargeneem word nie. 

b Indirekte waarneming 

Die terapiegebeure word ook indirek deur die terapeut waargeneem. 

Enersyds kry die terapeut terugvoering van die konsultasiespan se 

waarneming en oorwoe menings ten opsigte van die groepterapiegebeure. 

Andersyds word die hele groepterapiegebeure op 'n videoband opgeneem. 

Dit stel die terapeut in staat om later meer objektief te kyk na die 

prosesse in die groep, waarvan hy 'n integrerende deel uitmaak. 

Die gebeure wat in die onderhawige navorsing op genoemde direkte en 

indirekte wyses waargeneem is, word in hoofstuk ses weergegee. Wanneer 

'n verskynsel s6 beskryf word, word inligting versamel deur gebruik te 

maak van genoemde direkte of indirekte waarneming. Die versamelde 

gegewens word dan onder andere verwerk deur 'n kwalitatiewe inhouds

ontleding te doen. Navorsing vanuit 'n ekosistemiese benadering 

verleen egter nog 'n dimensie aan die waarnemer se rol: die invloed 

van die groeplede of kliente op die terapeut. Dit word in hoofstuk ses 

beskryf. 

Volgens Mouton en Marais (1985: 121), kan idiografiese navorsing 

verklarend, beskrywend en verkennend van aard wees. In hierdie geval 

sal daar by uitstek van die beskrywende metode gebruik gemaak word. 

5.2.3 Beskrywende navorsing 

Beskrywende navorsing is navorsing waartydens die navorser dit wat is, 

op die een of ander wyse akkuraat en noukeurig beskryf (Mouton & 

Marais 1985: 44). Beskrywende navorsing kan dus gedoen word of daar 

nou idiografies of met groot groepe gewerk word. 

In die onderhawige navorsing word 'n poging aangewend om 'n beskrywing 

te gee van die interaksie tussen 'n aantal kinderhuisadolessente, 

waaronder enkeles moontlik depressief is. Die navorsing sal tydens die 

terapiegebeure gedoen word. Ekosistemiese terapie is by uitstek geskik 
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vir die verskaffing van akkurate beskrywings van gebeure. Soos reeds 

aangedui, kan dit toegeskryf word aan die feit dat die terapeut 'n 

konsultasiespan het wat help waarneem, en aan die feit dat die 

navorser later meer objektief na die videobande van die terapiegebeure 

kan kyk. Die navorser sal ook die wederkerige (rekursiewe) effek wat 

groeplede op mekaar het, probeer peil. 

Deur die insig wat die 

binne die groep as 

verander word. So 'n 

adolessente self verkry uit die gedragspatrone 

sisteem, kan negatiewe gedragspatrone moontlik 

verandering in groepterapieverband sal vermoede-

lik ook 'n verandering van 

Gewysigde betekenisgewing 

gedrag buite die terapiesituasie 

lei tot gewysigde belewing, wat 

meebring. 

weer die 

wysiging van gedrag, en selfs 'n wysiging van die groep se gedrags

patroon, moontlik maak. Deur middel van sydelingse en selfs vertikale 

gedrag, kan gedragswysiging in die terapiegroep ook 'n effek op 'n 

persoon se gedrag en gedragspatrone in ander kontekste he. 

Die aard van die studie is sodanig dat die terapiegebeure op ver

halende wyse beskryf sal word. 

5.2.3. 1 Die rol van hipotesevorming in beskrywende navorsing 

Ofskoon die hipotese aan die begin van hierdie studie vanuit die 

makrovlak deduktief na aanleiding van die teorie gestel word, is daar 

ook ander moontlikhede ten opsigte van die mikrovlak. Van sessie tot 

sessie is die presiese verloop van die terapiegebeure nie noodwendig 

beplan nie, en word die vryheid geskep om "hier en nou" in bepaalde 

situasies hipoteses te vorm. Die verloop van die navorsing sal 

gevolglik daardeur beinvloed word. 

Die verloop van die studie word dus nie slegs deur die aanvaarding of 

verwerping van die aanvanklik gestelde hipoteses gelei nie. Die 

hipoteses wat in die verloop van elke terapiesessie gestel word, is 

daarop gemik om die v6lgende hipoteses wat gestel gaan word, te rig. 

Die generering van hipoteses is 'n integrerende deel van die ekosis

temiese benadering, soos in die riglyne vir ekosistemiese navorsing in 

afdeling 5.2.4 (7) beskryf word. Die navorser is betrokke by die 

gebeure en die navorsing geskied in 'n sekere sin spontaan. Navorsing 
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maak deel van die terapieproses uit en geskied ongestruktureerd, "oop" 

en deelnemend ten opsigte van die terapiesessies. Joubert (1987) 

beskryf hierdie navorsing as 'n tipe ontdekkingsreis, aangesien die 

navorser nie weet waarop hy gaan afkom nie. 

Navorsing vanuit die ekosistemiese benadering het unieke kenmerke. 

Hierdie kenmerke vloei voort uit die ekosistemiese epistemologie soos 

neergele deur Joubert (1987). 'n Bondige beskrywing van hierdie grond

beginsels word vervolgens verskaf. 

5.2.4 Ekosistemiese navorsing 

Die volgende riglyne kan as bree basis vir ekosistemiese navorsing 

gestel word: 

(1) 'n Ekologiese siening kan as 'n holistiese benadering beskryf 

word, aangesien dit kontekste beklemtoon en dus nie persone of 

simptome as geisoleerd beskou nie. Dit behels dat alles in die 

natuur op komplekse dog sistematiese wyse aan mekaar verbonde is. 

Die klem in hierdie benadering val dus eerder op sirkulere as 

lineere oorsaaklikheid (Van Leeuwen 1991: 41 ). Dit behels dat nie 

een van die partye in die terapiesituasie die ander op 'n lineere 

wyse sal beinvloed nie. Dit impliseer dat die proses wat tussen 

die kliente en die proses wat tussen die terapeut en die kliente 

plaasvind, in terme van patroonmatigheid beskou sal word. Daar 

word dus eerder gesoek na gedragspatrone as na psigopatologiese 

toestande by individue. Die beginsel van kontekste veronderstel 

verder dat die navorser met sy bepaalde konteks (dus sy verlede, 

hede en toekomsgerigtheid, sy besondere sarnestelling as affek

tiewe, kognitiewe en normatiewe wese en sy unieke betekenis

gewing), en die kliente, met hul besondere betekenisgewings, 

mekaar vanuit sekere kontekste sal ontmoet (Joubert 1987: 148). 

Hierdie kontekste sal in ag geneem word in die navorsing wat in 

hierdie studie beoog word. 

(2) Soos reeds in hoofstuk twee uiteengesit, het 'n mens noodwendig 

'n bepaalde epistemologie. Dit beteken dat die terapeut/navorser 

ook altyd sekere aannames het. Daarom is dit belangrik om 'n 

metaposisie in te neem teenoor eie denkwyses wat die werkwyse 
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beYnvloed. Dit beteken dat die terapeut ook gedistansieerd en 

objektief meer te wete moet kom oor die prosesse wat aan die gang 

is. 'n Metaperspektief (d.w.s. 'n perspektief oor die gebeure wat 

plaasvind) kan verkry word deur enersyds video-opnames te maak 

van die interaksies met kliente en later meer objektief daarna 

kyk, en andersyds gebruik te maak van 'n konsultasiespan agter 'n 

eenrigtingglas wat die interaksie tussen terapeut en kliente 

waarneem. 

(3) Die idee van selfverwysing speel ook 'n rol in ekosistemiese 

navorsing. Dit beteken dat die waarnemer sy eie veld van waar

neming be1nvloed, en sodoende as 't ware deel van sy eie waar

neming uitmaak. Dit kan 'n probleem skep, veral in die lig van 

die feit dat die eie verhouding met die omgewing of persone 

ondersoek word. Die konteks wat deur die navorser ondersoek 

word dus deels deur homself geskep, want hy/sy maak deel 

uit. 

word, 

daarvan 

Die waarnemer se ontmoeting met elke klient is 'n unieke gebeur

tenis wat plaasvind op 'n gegewe moment in die waarnemer se 

epistemologie (verwysingsraamwerk en lewensfilosofie), as daar in 

ag geneem word dat 'n mens se epistemologie voortdurend verander 

namate jy meer ervaring opdoen (Joubert 1987: 150). Die kliente 

en die navorser/terapeut be1nvloed mekaar dus wedersyds, elk 

vanuit sy eie epistemologie. Die gebruik van 'n video-opnames vir 

latere verwysing en die gebruik van 'n konsultasiespan wat die 

terapiegebeure waarneem, is (soos reeds gese) 'n wyse waarop 

erkenning gegee word aan die konsep van selfverwysing. 

(4) In die verlede is 'n pragmatiese benadering tot terapie oorbe

klemtoon. Pragmatiek sonder estetika is onvolledig, en dieselfde 

geld vir 'n suiwer estetiese benadering sander inagneming van die 

pragmatiese aspekte van terapie (Keeney & Sprenkle 1982: 1; Van 

Leeuwen 1991: 42). Die navorser wat die estetiese benadering 

voorstaan, is voortdurend op soek na patrone en verbande wat hom 

in staat stel om prosesse kreatief, feitlik soos 'n kunstenaar, 

in meer beeldende holistiese terme te beskryf. Woorde soos 

"musiek" (Van Leeuwen 1991: 42) "dans" en "choreografie" maak 

dikwels deel uit van die woordeskat van ekosistemiese denkers 
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(Joubert 1987: 154). Die gebruik van metafore in die beskrywing 

van kliente se sosiale interaksies maak deel uit van die ekosis-

temiese denker se werkwyse. Jackson se gebruik van 

konnotasie" oftewel herformulering kan gesien word as 

"positiewe 

poetiese 

metafore wat die interaksies tussen persone op dramatiese en meer 

aanvaarbare wyse uitbeeld (Bodin 1981: 293). 

Ekosistemiese navorsing (soos reeds in afdeling 2.4 bespreek), 

dialekties van aard, met ander woorde dit is daarop gerig 

dualiteite of teenoorgesteldes met mekaar te versoen. 

ekosistemiese benadering etiketteer dus nie slegs 'n persoon 

siek nie, ( 'siek' staan teenoor 'gesond') maar sien gedrag as 

noodsaaklike uitkoms om 'n bepaalde situasie te hanteer. Die 

is 

om 

Die 

as 

'n 

wyse 

waarop 'n persoon sy situasie hanteer, hang oak af van die wyse 

waarop hy die wereld beleef en daaraan betekenis gee. 

(6) Verandering speel 'n belangrike rol in ekosistemiese navorsing en 

daar word deurentyd gepoog om verandering volgens die beginsel 

van konsensus by al die kliente te laat plaasvind. Elke klient 

beskryf byvoorbeeld haar persepsie van 'n aangeleentheid. Die 

terapeut werp lig op hierdie sienings, sodat al die groeplede 

insig kry in 'n bepaalde persoon se persepsie. Die terapeut 

probeer vervolgens om 'n definisie van 'n probleem te formuleer 

wat al die groeplede pas, sodat daar konsensus oar 'n probleem 

verkry word. Langs hierdie weg word nuwe sienings van 'n probleem 

ontwikkel, en nuwe alternatiewe word vir die oplossing daarvan 

ontdek, sodat verandering by die groeplede kan plaasvind (Van 

Leeuwen 1991: 43). Ekosistemiese navorsing behels dus 'n studie 

en beskrywing van die interaksie tussen die lede van die tera

peutiese ekosisteem, met die doel om die veranderde prosesse van 

die betrokkenes in die sisteem te beskryf (Van Leeuwen 1991: 44). 

Hierdie verandering kan dan verandering by grater sisteme, 

waarvan die kleiner sisteem deel uitmaak, teweegbring. (Joubert 

1987: 157). 

(7) Ekosistemiese terapie word gekenmerk deur hipotesevorming of 

voorlopige veronderstellings oar die probleem van die persone wat 

vir terapie aanmeld (soos reeds in afdeling 2.6.3 bespreek). 

Volgens Cecchin (1987: 412) is weetgierigheid 'n houding, en 
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hierdie houding word deur hipotesevorming gehandhaaf. Voortdurende 

hipotesevorming vanuit 'n ekosistemiese benadering veronderstel 

die verbanning van die soeke na een verklaring vir 'n saak. Dit 

word beskou as invalshoeke om 'n probleem te verken. Dit behels 

dat die klient se verhaal voortdurend bevraagteken word en verhoed 

dat die terapeut eie vasgestelde idees oor 'n saak vorm. 

Die prosedure wat by hipotesevorming oor 'n probleem gevolg word, 

behels die volgende: die terapeut en die konsultasiespan (wat saam met 

die terapeut werk) vergader voordat 'n terapiesessie begin. Sa am 

formuleer hulle dan hipoteses, gegrond op inligting wat die terapeut 

oor die persone wat hy by die ekosistemiese groepsessie gaan betrek, 

ingewin het (Selvini et al. 1980b: 4). Hierdie proses dien as 'n 

leidraad vir die versameling van nuwe inligting as beginpunt van 'n 

ondersoek (Van Leeuwen 1991: 43). 

Tydens terapie word die verwysingsraamwerk (gesitueerdheid binne die 

onderskeie kontekste waarbinne die groeplid in haar leefwereld beweeg) 

van elke groeplid aanvaar om haar besondere belewing en betekenis

gewing te verken. 

Enkele kenmerke van die navorsingsmetode wat in hierdie studie gevolg 

sal word, is so pas uiteengesit. voordat die navorsing met die 

bepaalde groep kinderhuisdogters 'n aanvang neem, word die beplanning 

van die wyse waarop dit sal plaasvind, uiteengesit. 

5.3 BEPLANNING VAN DIE EMPIRIESE STUDIE 

5.3.1 Groepterapie 

Relasievorming is een van die voorwaardes vir opvoeding (Jacobs & Vrey 

1982). Die kind staan in verskillende relasies met byvoorbeeld haar 

ouers, self, portuurgroep, onderwysers, objekte en idees. Elke kind 

gee op 'n besondere en unieke wyse betekenis aan hierdie relasies. 

Die doel van ekosistemiese groepterapie is om verhoudings tussen die 

lede van die groep te ondersoek. Die aard van hierdie verhoudings met 

die ander groeplede en met die terapeut kan 'n invloed uitoefen op 'n 

groeplid se verhouding met ander persone in ander sisteme, byvoorbeeld 
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die skool of die kinderhuis. Die oordrag van leerresultate le ten 

grondslag aan hierdie veronderstelling. Met die moontlike verandering 

van die adolessent se verhoudings en die wyse waarop sy in die tera

piesisteem sal funksioneer, kan verwag word dat haar identiteit en 

selfkonsep ook 'n verandering kan ondergaan. Die identiteit en 

gepaardgaande selfkonsep wat in die groep ontwikkel, sal waarskynlik 

'n invloed he op die wyse waarop sy in ander sisteme sal inskakel. Die 

persone in sisteme sal weer bepaalde terugvoering aan die adolessent 

gee aangaande haar nuwe gewysigde optrede. Dit sal die selfkonsep van 

die kind verder be1nvloed, wat weer 'n uitwerking sal he op die wyse 

waarop sy tot aktualisering van haar moontlikhede sal kom (Jacobs 

1981: 1-5). 

Die doel van die groepterapie sal eerstens wees om die proses tussen 

die groeplede te ondersoek en patrone van interaksie te verander. 

Hierbenewens sal daar gepoog word om deur middel van Rogeriaanse 

terapeutiese klimaatstigting (waarin empatie, warmte en kongruente 

optrede'n belangrike rol speel), 'n veilige klimaat te skep. Die doel 

hiervan is om 

5.3.2 

groeplede die geleentheid te gee om hul gevoelens te lug 

groeplede die geleentheid te gee om hul eie betekenisse bekend te 

maak 

groeplede sensitief vir die invloed van hul optrede op ander, en 

dus sensitief vir mekaar se gevoelens te maak 

groeplede bewus te maak van gedragspatrone wat uit hul verlede 

spruit 

groeplede bewus te maak van verandering in hulself 

die groeplede die geleentheid te gee om aanvaarding deur ander 

lede van 'n sisteem te ervaar 

groeplede tot die insig te laat kom dat enige optrede binne die 

konteks van bepaalde gebeure geskied 

Die samestelling van 'n terapiegroep 

5.3.2. 7 Inleiding 

In hierdie studie word 'n aantal adolessente kinderhuisdogters in 

terapie geneem. Na aanleiding van die loodsstudie wat onderneem is 1 
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soos in hoofstuk een uiteengesit, is bevind dat 80% van die adoles

sente in 'n kinderhuis gevoelens van depressie ervaar. Dit blyk oak 

uit 'n agtergrondstudie oar kinderhuisadolessente dat ervarings van 

verlies en die belewing van verwerping en traumas 'n integrerende deel 

van hul lewens uitmaak (kyk afdeling 1.1 .1). Die doelstelling van 

hierdie studie is om die verskynsel van depressie in groepsistemiese 

verband te ondersoek aan die hand van 'n ekosistemiese benadering tot 

terapie, soos uiteengesit in hoofstuk twee. Enkele probleme met die 

samestelling van 'n proefgroep is voorsien, en hierdie probleme word 

hieronder uiteengesit. 

5.3.2.2 Probleme wat met die samestelling van 'n proefgroep ondervind 

is 

Daar is aanvaar dat depressiewe adolessente hulself moontlik nie 

vrywillig vir terapie beskikbaar sou stel nie. 

Terapie moes in die lokale by Unisa plaasvind, en vervoer moes tussen 

die kinderhuis en Unisa gereel word. Die kinderhuispersoneel was 

uiters tegemoetkomend in die verband en het aangebied om die groep 

kinders na die universiteit te vervoer. 

Daar is voorsien dat die naskoolse bedrywighede van die adolessente 

wat vir terapie kom, op verskillende tye sou plaasvind en dat dit sou 

kon inmeng met die reel van 'n geskikte tyd vir die terapie wat alma! 

sou pas. Adolessente wat nie graag in terapie betrek wou word nie, sou 

dit oak as 'n verskoning kon gebruik. Ten einde hierdie probleme die 

hoof te bied, is besluit om 'n proefgroep op 'n bepaalde wyse, wat 

vervolgens uiteengesit word, te verkry. 

5.3.2.3 Verkryging van 'n proefgroep 

Al die hoerskoolkinders in 'n betrokke kinderhuis is byeengeroep. Die 

navorser het aan die kinders verduidelik dat sy 'n navorsingsprojek 

onderneem. Sy het verder aan hulle verduidelik dat sy vrywilligers op 

'n weeklikse basis vir ongeveer een en 'n half uur per sessie in 

groepverband sou spreek en dat die groep van die kinderhuis na Unisa 

vervoer sou moes word. Sy het daarop gewys dat die vervoer en die 

terapiesessies tyd in beslag sou neem. 
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Een van die adolessente wou weet waaroor daar in die groepe gesels sou 

word. Daar is aan haar verduidelik dat die adolessente se behoeftes 

wat in die sessie openbaar sou word, as gids vir gesprekke sou dien. 

Hierna is die adolessente uitgenooi om hulle vir die navorsingsprojek 

aan te meld. 

Vyf dogters het hulle vir terapie aangemeld. Die dogters was dus nie 

noodwendig almal depressief nie. Die navorser het beplan om deur 

middel van toetsing vas te stel watter adolessente in die groep 

simptome van depressie openbaar. Inligting wat tydens die terapie

sessies bekend sou word, sou ook daarop dui tot watter mate die 

adolessente in die proefgroep depressief was. 

Die volgende groep dogters het hulle aangemeld vir terapie: 

Beatrix, standerd sewe: 16 jaar 

Alta, standerd nege: 16 jaar 

Yvette, standerd nege: 16 jaar 

Nola, standerd nege: 16 jaar 

Delia, standerd sewe: 16 jaar 

5.4 TOETSING AS DEEL VAN EKOSISTEMIESE NAVORSING 

5.4.1 Inleiding 

Daar sal gepoog word om deur middel van die ekosistemiese diagnosties

terapeutiese gebeure tot 'n begrip van die adolessent se betrokken

heid, betekenisgewing en belewing te kom. Verder sal twee evaluerings

media (die Beck Depression Inventory of BDI en die Sacks Sentence 

Completion Test of SSCT) voor en na afloop van die volledige terapie 

ingeskakel word. Dit sal gedoen word met die doel om te bepaal in 

watter mate daar by die proefgroep sprake van depressie is. 

Ooreenkomstig die ekosistemiese benadering sal die veranderinge 

die kinderhuisadolessente tydens groepterapie openbaar, as 

gebruik word om vas te stel of daar aanduidings van depressie by 

adolessente in terapie voorgekom het of steeds voorkom. 

wat 

gids 

die 
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Inligting vir die beskrywing van die sisteem wat in die groepterapie 

funksioneer, sal egter uitsluitlik verkry word uit die eie verwysings

raamwerk van die groeplede. Hierdie verwysingsraamwerk sal vir die 

navorser as gids dien om na te speur hoe elke adolessent haarself en 

haar rol in die sisteem beleef. 

5.4.2 Inskakeling van evalueringsmedia 

Die navorser het, soos reeds in afdeling 5.4.1 genoem, besluit om, 

afgesien van die ekosistemiese sessies, ook die volgende twee evalue

ringsmedia in te skakel: 

Die Beck Depression Inventory (BDI) 

Sacks Sentence Completion Test (SSCT) 

Die doel hiervan is om die lineere oorsaak-gevolg werkwyse te illus

treer en daarmee aan te dui in watter mate depressie by die verskil

lende groeplede aanwesig is. By die analise van die toetse sal daar 

dus gefokus word op aanduidings van depressie. 

Hieronder volg 'n kort beskrywing van die twee media gegee, waarin 

daar aangedui word wat die waarde daarvan vir hierdie navorsing is. 

5.4.3 Die Beck Depression Inventory (BDI) 

5.4.3. 1 Agtergrond van die BDI 

Beck (1967: 318) se kognitiewe benadering tot terapie dui daarop dat 

die depressiewe persoon 'n onvermoe het om insig in die werklikheid te 

verkry. Daar is dus probleme ten opsigte van betekenisgewing, en dus 

ook ten opsigte van betrokkenheid en belewing by die depressiewe 

persoon. Die depressiewe persoon heg gevolglik by implikasie negatiewe 

betekenisse aan homself, die wereld en die toekoms (Beck 1967: 264). 

Dit het dan weer 'n effek op die persoon se belewing of emosies. 

Die Beck depressievraelys of BDI (Beck Depression Inventory) is daarop 

gerig om die huidige emosionele toestand van 'n persoon te bepaal in 

terme van hoe sy beleef dat sy op 'n spesifieke oomblik voel. Hierdie 

vraelys is in 1961 deur Beck, Ward, Mendelson en Erbauch opgestel en 
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ontwikkel (Mayer 1978: 363). 

5.4.3.2 Samestelling van die vraelys 

Die vraelys bestaan uit 21 stellings, waarvolgens die persoon haarself 

meet beoordeel. Elke vraag is in vier kategoriee van ernstigheid van 

simptome ingedeel (sien bylaag i). Elke kategorie bestaan weer uit 

vier stellings. 

Die indeling van die vrae is daarop gerig om al die algemene simptome 

van depressie in te sluit. Die stellings is van 0 tot 3 genommer en 

die persoon wat die vraelys invul, omkring die nommer by die stelling 

wat op haar van toepassing is. 

By die bepaling van die punte waarvolgens 'n persoon as depressief al 

dan nie beoordeel word, word die omkringde nommersbymekaargetel. Die 

hoogste telling wat 'n persoon dus kan behaal, is 63. 

Die afsnypunte vir die vlakke van depressie is soos volg: 

0- 9 

10-18 

19-29 

30-63 

normaal 

lig depressief 

matig depressief 

ernstig depressief 

(Bumberry en Oliver 1978: 150). 

5.4.3.3 Die kategoriee van die BDI 

Die volgende kategoriee word in die vraelys aangetref: 

Kategorie 

2 

3 

4 

5 

6 

Simptome-beskrywing 

Gemoedstemming 

Pessimisme 

Gevoel van mislukking 

Gebrek aan tevredenheid 

Skuldgevoelens 

Strafgevoelens 



7 

8 

9 

1 0 

11 

12 

1 3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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Selfhaat 

Selfbeskuldiging 

Selfstrafwense 

Huilbuie 

Irriteerbaarheid 

Sosiale ontttrekking 

Besluiteloosheid 

Liggaamsbeeld 

Werkinhibisie 

Slaapstoornisse 

Vermoeienis 

Verlies van aptyt 

Gewigsverlies 

Somatiese preokkupasie 

Afname in seksuele belangstelling 

Die BDI-vraelys is verteenwoordigend van al die simptome van depres

sie, soos uit die bovermelde itembeskrywing afgelei kan word. Dit word 

daarom as 'n geskikte medium beskou om die vlak van depressie van die 

adolessente wat in terapie geneem gaan word, te bepaal. 

Die BDI-vraelys word vervat in bylae (i) 

5.4.4 Die Sacks Sentence Completion Test (SSCT) 

5.4.4. 1 Agtergrond van die SSCT 

Die SSCT is reeds in 1959 deur J.M. Sacks en ander sielkundiges in New 

York (Abt & Bellak 1959: 374-397) ontwikkel. Die interpretasie van 

hierdie toets is nie gestandaardiseerd nie; dit is kwalitatief van 

aard. 

5.4.4.2 Samestelling van die SSCT 

Die toets bestaan uit sestig sinne wat daarop toegespits is om onder 

andere lig te werp op die gesin, heteroseksuele verhoudinge, interper

soonlike verhoudinge en die selfkonsep as die belangrikste fasette van 

die mens. Daar is vier sinne oor elke faset. 
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Die verskillende fasette van die toets is soos volg ingedeel: 

(1) Die gesin. Hier, word die houdings teenoor die persoon se moeder, 

vader en die res van die gesin verken. 

(2) Heteroseksuele verhoudinge. Hier word gepoog om die proefpersoon 

se houding teenoor verhoudinge met die teenoorgestelde geslag te 

verken 

(3) Interpersoonlike verhoudinge. Hier word gepoog om die proef

persoon se houdings teenoor vriende, meerderes en ondergeskiktes 

te peil. Dit sluit dus horisontale en vertikale verhoudinge in. 

(4) Die selfkonsep. Hier word die proefpersoon se selfkonsep deur 

middel van items oor vrese, skuldgevoelens, houdings teenoor eie 

vermoens, doelstellings en houdings teenoor die toekoms en die 

verlede gepeil. 

Daar is vier onvoltooide sinne vir elke houding en houdingsverander

like opgestel. Slegs die eerste paar woorde van 'n sin word gegee en 

die persoon wat die toets afle, moet dit voltooi. Die opdrag word 

gegee dat die eerste woorde wat in die gedagte opkom, neergeskryf moet 

word. Die kind behoort dan haar eie betekenis te gee aan dit wat die 

woorde vir hom voorstel. 

5.4.4.3 Interpretasie van die toets 

Die toets word volgens 'n driepuntskaal (0, 1 & 2) beoordeel; twee dui 

op 'n ernstige versteuring, een op 'n matige versteuring, en nul op 

geen beduidende versteuring nie. 'n X word gebruik om aan te dui dat 

die gegewens onvoldoende is om 'n evaluering te maak. 

By die interpretasie van die toets lees die terapeut die sinne in 

geheel deur om 'n globale indruk te verkry. Daarna word telkens 

aantekeninge gemaak van die vier sinne wat ten opsigte van 'n bepaalde 

houdings- of houdingsveranderlike met mekaar verband kan hou. Die tema 

van die sinne sal dus 'n belangrkie rol speel. Die sinne word dan 

'n derde keer deurgelees en afsonderlik bestudeer (Rabin & Zlotogorski 

1981: 131). Omdat 'n globale evalueringstelling van al vier sinne wat 

betrekking het op 'n bepaalde houdings- of houdingsveranderlike 'n 
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redelik onsensitiewe evaluering van daardie bepaalde veranderlike 

bied, is daar besluit om die evalueringsbepunting ietwat te verander. 

Daar word steeds punte toegeken, net nie aan al vier sinne tesaam nie, 

maar wel aan elke individuele sin. Die hoogste telling wat so 'n 

houdings- of verhoudingsveranderlike (bestaande uit vier sinne) kan 

behaal, is dus 12, en die laagste telling is nul. 

'n Afrikaanse weergawe van die SSCT-sinne is in hierdie navorsing 

gebruik, en is vervat in bylae ii. 

5.4.4.4 Redes vir die inskakeling van hierdie .medium 

Hierdie medium is ingeskakel om 

wingswereld van die kind oop te 

die persoonlike betekenis- en bele

dek. Die houdings- en verhoudings-

veranderlikes kan aandui in watter mate die verskynsel van depressie 

by die proefpersone voorkom. Negatiewe gevoelens oar die persoon se 

verhoudinge (met ander persone, die verlede en die toekoms, asook 

aanduidings van 'n negatiewe selfkonsep) kan aantoon dat hulle 

gevoelens van depressie ervaar. 

5.5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is 'n uiteensetting gegee van die navorsings

ontwerp vir die studie. Die ekosistemiese navorsingsmetode, wat 

gebruik sal word om die verskynsel van depressie by 'n groep adoles

sente van 'n kinderhuis te bestudeer, is beskryf. Die beginsels van 

die metodologie is uiteengesit. Die verskeie media wat ingeskakel sal 

word, is genoem en is kortliks bespreek. 

In hoofstuk ses word 'n groep adolessente kinderhuisdogters in terapie 

vanuit die ekosistemiese benadering geneem, onder andere ter 

illustrasie van die verskynsel van depressie. 
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HOOFSTUK SES 

EMPIRIESE NAVORSING: EKOSISTEMIESE GROEPTERAPIE 

6.1 INLEIDING 

In hoofstuk vyf is 'n beskrywing van die navorsingsontwerp vir hierdie 

studie verskaf. 

In hierdie hoofstuk word die empiriese navorsing in die vorm van agt 

groepterapiesessies met 'n aantal adolessente kinderhuisdogters vanuit 

'n ekosistemiese benadering onderneem. 'n Persoonsbeeld van elke 

groeplid word voor die aanvang van die terapiesessies bespreek, en 'n 

genogram word saam met die agtergrondinligting van die groeplede 

verskaf. Na die sewende groepterapiesessie bespreek elke groeplid 

hierdie genogramme in individuele terapiesessies met die terapeut. Die 

bekendstelling van die persoonsbeeld-inligting voor die aanvang van die 

terapiesessies sal lig werp op die gedragspatrone wat die groeplede in 

die terapiesessies openbaar. 

Die BDI (Beck Depression Inventory) en SSCT (Sacks Sentence Completion 

Test) sal aan die begin en die einde van die ekosistemiese groep

terapiesessies ingeskakel word. Omdat die proefpersone eers ontmoet en 

op hul gemak gestel meet word, sal die voortoetsing aan die hand van 

bogenoemde media tussen die eerste en die tweede. groepterapiesessies 

gedoen word. Aan die einde van elke terapiesessie sal 'n kwalitatiewe 

beskrywing verskaf word om die vordering wat tydens terapie gemaak is, 

aan te dui. Daar sal ook onderhoude met die huisouers van die proef

persone gevoer word ten einde te bepaal wat hul persepsie van die 

invloed van die groepterapiesessies op die kind(ers) in hul sorg is. Bo 

en behalwe hierdie kwalitatiewe beskrywing, sal 'n kwantitatiewe 

analise van die effek van die terapie verskaf word aan die hand van die 

genoemde meetmiddels (BDI en die SSCT) wat in die voor- en na-toetsing 

ingeskakel is. 

Die gebeure tydens groepterapie word as illustrasie van die verskynsel 

van depressie in 'n beskrywende vorm weergegee. Die gebeure in die 

terapiesessies word prosesmatig beskryf, dit wil se in die konteks van 

die interaksie tussen die groeplede onderling en tussen die groep en 
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die terapeut. 

Nadat 'n aantal doelstellings wat met die beskrywing van die terapie

proses nagestreef word, gestel is, word sekere beginsels wat in die 

beskrywing van die terapeutiese gebeure gehandhaaf word, bespreek. 

6.2 DOELSTELLINGS WAT MET DIE BESKRYWING VAN DIE TERAPIEPROSES 

NAGESTREEF WORD 

Die volgende word met die beskrywing van die groepterapieproses beoog: 

(1) om vas te stel of elke persoon binne die sisteem 'n kenmerkende 

patroon van gedrag openbaar 

(2) om vas te stel of 'n sekere patroon van optrede binne die 

groepsisteem gevorm en waargeneem kan word 

(3) om vas te stel of 'n gedragspatroon binne een sisteem (in 

hierdie geval die terapeutiese groepsisteem) ook in ander 

sisteme, soos die van die kinderhuis, herhaal word (Bevestiging 

hiervan al dan nie sal verkry word van die betrokke kinderhuis

ouers.) 

( 4 ) om sekerheid te kry of die 

hydra tot die instandhouding 

depressie 

interaksie binne 'n sisteem kan 

van sekere gedrag, byvoorbeeld 

(5) om te bepaal of die verskynsel van depressie by een of meer van 

die groeplede in die groepsisteem waargeneem kan word 

(6) om te bepaal of die verskynsel van depressie by een of meer van 

die groeplede deur groepinteraksie in terapeutiese verband 

verander en moontlik verlig kan word. 

Hierdie doelstellings word in die hieropvolgende beskrywing van die 

terapiesessies beklemtoon. Die beskrywing van die groepterapieproses 

berus op sekere beginsels, wat vervolgens kortliks aan die orde gestel 

word. 
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6.3 BEGINSELS WAT TYDENS DIE TERAPIEPROSES GEHANDHAAF SAL WORD 

Daar is besluit om onderhoude met die huisouers van die groeplede, 

asook ander kinderhuispersoneel te veer indien dit in die loop van die 

terapieproses nodig sou word. Die onderhoude is nie voor die aanvang 

van die terapie gevoer nie, want die terapeut as navorser wou die 

groeplede leer ken sander 'n voorkennis van hul funKsioneringswyse 

binne die kinderhuissisteem. Die navorser wou haar eie en die konsul

tasiespan se onbevooroordeelde waarneming van die groeplede se gedrag 

. en interaksie eers later vergelyk met hul gedrag en interaksie in die 

kinderhuissisteem. Sodra inligting oar die groeplede se gedrag en 

interaksie in die kinderhuissisteem ingewin is, kon die navorser/ 

terapeut bevindinge wat in die terapeutiese konteks gemaak is, bevestig 

of verwerp. 

Die beskrywing van die groepsessies sal soos volg gedoen word: 

(1) Die teenwoordige tyd sal gebruik word omdat dit vloeiender 

lees. 

(2) Die wedersydse interaksie tussen groeplede onderling en tussen 

groeplede en terapeut staan bekend as 'n proses. Daar sal dus 

saver moontlik gepoog word om hierdie proses akkuraat weer te 

gee. 

{3) Gedrag en gedragspatrone sal deurgaans in die konteks van die 

groepproses beskryf word. 

(4) Twee benaderings sal geakkommodeer word, naamlik die ekosis

temiese benadering (wat die proses tussen die groeplede onder

ling en tussen die groeplede en die terapeut beskryf) enersyds, 

en 'n lineere benadering (wat die simptome van depressie soos 

dit by die groeplede manifesteer, aandui) andersyds. 

(5) Elke sessie sal nie noodwendig met die oog op 'n voorafbepaalde 

doelstelling verloop nie, aangesien die terapeut die behoeftes 

wat tydens interaksie blootgele word, as gids sal aanwend vir 

die wyse waarop die proses ontplooi. 

(6) Die opskrif wat by die latere beskrywing van elke terapiesessie 

gebruik word, sal die kern van die gebeure in daardie sessie 

saamvat. 
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Die navorser het, soos reeds aangedui, nie voor die aanvang van die 

terapie inligting ingewin oor die agtergrond van elke groeplid nie. Vir 

die gerief van die leser word agtergrondinligting oor en 'n genogram 

van elke groeplid egter in hierdie studie v66r die beskrywing van die 

groepsessies gegee. Die genogramme sluit nie inligting oor die dogters 

se grootouers in nie. Al die inligting op die genogramme word ook nie 

noodwendig in die beskrywende gedeelte oor die dogters se agtergrond 

weergegee nie. Daar kan egter by bestudering van die genogramme eie 

hipoteses gevorm word oor die funksionering van 'n gesin. 

'n Sleutel vir die ontleding van die simbole in die genogram word 

hieronder verskaf. 

l 
I 

I APART D MAN UK 0 VROULIK 

II GESKE! C2J OORLEDE (2) OORLEDE 

__.__ 
AANGENEEM [[] GEiDENTIFISEERDE 0 GEfOENTIFISEERDE -,--

KUeNT Kli~NT 

<) MISKRAAM 

FIGUUR 6.1 SLEUTEL TOT SIMBOLE TEN OPSIGTE VAN GENOGRAHME 
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* Die name van die proefpersone in hierdie navorsing, is skuilname wat 

sender die medewete van die proefpersone deur die navorser aan hulle 

toegeken is. 

6.4 AGTERGRONDINLIGTING OOR DIE.GROEPLEDE 

6. 4. 1 Agtergrondinligting oor Beatrix 

I 
' i I i • 

15; BBBB 
FIGUUR 6.2 GENOGRAM VAN BEATRIX SE GESIN VAN HERKOMS 

Beatrix is sestien jaar oud en in standerd sewe. Sy is in 1991 saam met 

haar broer en vier halfbroers in die kinderhuis opgeneem. Beatrix se 

ouers is geskei toe sy 'n baba was, en sy het by haar vader grootge

word. Dit blyk uit verslae dat hy haar seksueel gemolesteer het. Hy is 

oorlede toe sy veertien jaar oud was en sy en moes by haar moeder wat 

sy toe vir die eerste keer sedert die egskeiding gesien het - gaan 

woon. Haar moeder is intussen getroud met 'n alkoholis en hulle het 

ernstige huweliksproblerne. Daar is vier seuns uit hierdie huwelik 

gebore. 

Die gesinslede gesels selde met rnekaar. Tydens woede-uitbarstings se 

Beatrix se moeder soms hoe sy voel. Sy vind dit egter makliker om onder 

die invloed van drank te gesels, en daarom gaan sy na partytjies, waar 

sy kan drink, pret kan he en die lewe kan geniet. Die elemente van 

betrokkenheid ontbreek in hierdie gesinsverhouding. Dis moontlik dat 

die gesinslede nog nie hul belewinge met mekaar gedeel het nie en 

daarorn is die betekenis wat hulle aan verhoudings heg, nie diepgaande 



143 

van aard nie. Hulle beleef hulself as minder as ander en isoleer hulle 

daarom van ander persone. 

Beatrix meld haar self by die navorser se terapiegroep aan. 

6.4.2 Agtergrondinligting oor Alta 

. I 
~ 
~ 00000 

FIGUUR 6.3 GENOGRAM VAN ALTA SE GESIN VAN HERKOMS 

Alta is sestien jaar oud en in standerd nege. Sy het haar vader nooit 

geken nie, want hy is oorlede toe sy nag klein was. Sy weet egter dat 

haar vader 'n strawwe drinker was en haar moeder aangerand het. Sy 

skryf haar vader se gedrag toe aan haar moeder se onttrekking van hom 

en dink dat hy alkohol gebruik het om uit die situasie te ontsnap. Hy 

het 'n verhouding met haar moeder aangeknoop terwyl hy getroud was met 

'n ander vrou, by wie hy vyf kinders gehad het. Na sy egskeiding is hy 

met Alta se moeder getroud, en Alta was hul enigste kind. Sy dink dat 

haar vader 'n baie sensitiewe persoon moes gewees het. Na sy dood het 

Alta se moeder haar dermate onttrek dat sy as 'n skisofreen gediag

noseer en telkens gehospitaliseer moes word. Volgens Alta het sy en 

haar moeder omgekeerde rolle vervul voordat sy in die kinderhuis 

opgeneem is; haar moeder was die kind en sy was die moeder. 

Alta woon reeds sedert 1988 in die kinderhuis, want haar moeder is nie 

in staat om haar normatief toereikend op te voed nie. Hoewel moeder en 

dogter swak kommunikeer, steun Alta se moeder baie swaar op haar. Alta 

het 'n jaar voor die aanvang van die navorsingsterapie 'n verhouding 

met 'n getroude man aangeknoop en drank begin misbruik. Sy het die 
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verhouding later op aandrang van die betrokke kinderhuispersoneel 

verbreek. Die kinderhuispersoneel beskryf haar as 'n 1 1 klein 

oumensie 1 1 
• Die '"yse waarop sy by haar omgewing betrokke raak, kan dus 

1 n herhaling van haar verhouding van haar moeder wees, naamlik dat sy 

verantwoordelikheid op haar neem, maar dat sy nie in staat is om haar 

belewinge met iemand anders te deel nie. Moontlik beleef sy haarself as 
1 n volwasse persoon wat ni~ spontaan sal optree nie. Haar rol in die 

gesin is dus die van 'n moeder. 

Die kinderhuispersoneel is verbaas dat Alta haar vir terapie aangemeld 

het, want sedert haar plasing in die kinderhuis het sy nog nooit met 

iemand oor haar probleme gesels nie. Dit dui daarop dat Alta r.ie 

interpersoonlik werklik betrokke raak by haar omgewing nie. 

6.4.3 

G .;.;..:::r 

Agtergrondinligting oor Yvette 

1/ I f! tV I !;I I 

I 
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FIGUUR 6.4 GENOGRAM VAN YVETTE SE GESIN VAN HERKOMS 

Yvette, wat sedert 1989 in die kinderhuis woon, is sestien jaar oud en 

in standerd nege. Haar moeder het op die ouderdom van 21 jaar 'n 

senuwee-ineenstorting gehad, en is 'n alkoholis wat by tye selfmoord

neigings toon. Yvette se laaste stiefvader (haar moeder se vyfde man, 

van wie sy ook geskei is) is tans in die gevangenis weens 'n dwelm

oortreding. As gevolg van huweliksgeweld tussen haar moeder en stief

vader is Yvette in 1989 as sorgbehoewend verklaar en uit haar moeder se 

sorg verwyder. Sy het haar biologiese vader nog nooit gesien nie. 

Volgens Yvette is sy en haar moeder albei sensitief, en sy beskryf haar 

I 
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moeder as 'n oorafhanklike persoon wat nooit alleen wil wees nie. 

Yvette het egter weinig kontak met haar gesin en die navorser/terapeut 

kon geen gedragspatroon ten opsigte van die gesinsfunksionering vasstel 

nie. Dit is dus nie moontlik om 'n rol-identiteit aan Yvette toe te ken 

nie. Sy se dat sy onseker is oor die toekoms en dat sy mense om haar 

nodig het. Die terapeut kry die indruk dat Yvette nie op 'n 

en spontane wyse op haar omgewing reageer nie. Die enigste 

wat gemaak kan word, is dat sy gevoelsmatig nie maklik 

lewendige 

afleiding 

by mense 

betrokke raak nie, en dat sy 'n lae selfkonsep het omdat sy onseker is 

oor die toekoms. 

Yvette meld haar vir terapie aan. 

6.4.4 Agtergrondinligting oor Nola 

FIGUUR 6.5 GENOGRAM VAN NOLA SE GESIN VAN HERKOMS 

Nola, wat sedert 1986 in die kinderhuis woon, is sestien jaar oud en in 

standerd nege. Haar moeder was ook in 'n kinderhuis en is later na 'n 

nywerheidskool oorgeplaas. Inligting uit verslae toon dat haar moeder, 

'n psigies onstabiele alkoholis, nie in staat is om 'n werk te behou 

nie en ten tye van die aanvang van die terapiesessies was sy weer eens 

werkloos. Beide Nola se ouers word as verstandelik swak begaafd beskou. 

Nadat Nola se moeder van haar vader (ook 'n alkoholis) geskei is, is sy 

met Paul getroud. Hy is ook werkloos en is ·verskeie kere tronkstraf 

opgele. Hy is onder andere gevonnis omdat hy Nola op die ouderdom van 

sewe jaar onsedelik aangerand het. 

Volgens kinderhuisverslae was Nola 'n tyd lank seksueel betrokke by 
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verskillende mans. Sy is in 1990 vir psigoterapie verwys omdat sy nie 

meer wou lewe nie. 

Volgens Nola identifiseer sy sterker met haar biologiese vader as met 

haar moeder, met die gevolg dat sy meer betrokke by haar vader is as by 

haar moeder. Sy vertel dat sy en haar vader beide sensitief is; hulle 

kan niemand iets weier nie, met die gevolg dat hulle maklik deur mense 

uitgebuit word. Voordat sy in die kinderhuis geplaas is, was sy 

verantwoordelik vir die huishouding in haar ouerhuis; sy moes huis 

skoonmaak en voedsel voorberei. Sy se dat sy en haar vader albei 

probleme met die kommunikasie van hul gevoelens ondervind. 

Nola beskou haar vader se alkoholisme as 'n ontvlugtingsmeganisme, 

omdat mense veral haar moeder - hom seergemaak het. Sy beskryf haar 

moeder as baie humeurig en aanvallend teenoor mense. Volgens Nola 

misbruik haar moeder haar vader en ander mense deur toenadering te soek 

wanneer sy finansiele behoeftes het. Nola identifiseer 'n gedrags

patroon by haarself wat ooreenstem met die van haar vader; sy beskou 

haarself as 'n slagoffer van ander persone omdat sy moeilik ''nee'' se. 

In haar soeke na goedkeuring stel sy dus graag ander mense tevrede, en 

in die proses kan hulle van haar misbruik maak. 

Nola se betekenisgewing aan die moederfiguur en haar belewing van die 

huweliksverhouding is negatief. Uit haar positiewe opmerkings oor haar 

vader blyk dit dat dit tog vir haar moontlik is om by ander betrokke te 

raak. Sy is gevoelig vir haar vader se probleme en haar betekenisgewing 

aan sy onvermoe om uit sy situasie te ontsnap, is positief. Haar 

uiteensetting van haar gesinsfunksionering toon dat sy insig in haar 

vader se situasie het. Hoewel sy dus op 'n hoe kognitiewe vlak funk

sioneer, kan dit ook op 'n neiging tot rasionalisering dui. 

Nola meld haar self aan om in die onderhawige navorsingsgroep vir 

terapie opgeneem te word. 
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6.4.5 Agtergrondinligting oor Delia 

441 

12i 71 

FIGUUR 6.6 GENOGRAM VAN DELIA SE GESIN VAN HERKOMS 

Delia is sestien jaar oud en in standerd sewe. Haar biologiese vader 

het verdwyn en is onlangs eers opgespoor. Haar moeder en stiefvader 

drink albei en Delia, haar suster en tweelingbroers moes dikwels 

lyfstraf verduur. Hierbenewens het Delia se stiefvader haar seksueel 

gemolesteer. Daar was baie konflik en geweld in die huwelik tussen haar 

moeder en haar stiefvader, en hulle is later geskei. Na die egskeiding 

is Delia na haar moeder uitgeplaas, maar dit het misluk omdat die 

moeder nie in staat was om Delia te beheer nie. Maeder en dogter het 

ten tye van die terapie geen kontak met mekaar gehad nie. 

In haar ouerhuis moes Delia baie van die laste van die huishouding op 

haar neem, en sy is in die opsig deur haar moeder misbruik (sy is dus 

deur haar moeder in beheer van die huishouding geplaas). Haar broers, 

wat ook in die kinderhuis is, misbruik haar ook. In 'n onderhoud 

bevestig Delia dat haar moeder haar ook deur ander mense laat misbruik; 

sy doen byvoorbeeld altyd gunsies vir ander. Delia wys daarop dat sy 

van 'n netjiese omgewing hou. Sy pak gedurig kaste en laaie reg, ook 

die van die ander kinders in die kinderhuis. 
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Delia veklaar haar gewillig om die groepterapiesessies by te woon. Sy 

kom uitermate vrolik en spraaksaam voor. 

Hieronder volg 'n beskrywing van die groepterapiesessies, en daarna 

word die terapeut se bevindinge in verband gebring met bevindinge uit 

die Beck Depression Inventory (BDI) en die Sacks Sentence Completion 

Test (SSCT). 

6.5 'N BESKRYWING VAN DIE GROEPTERAPIEPROSES 

6.5.1 Die eerste groepsessie: Wedersydse akkommodasie 

6.5. 1.1 Beplanning van die sessie: hipotesevorming 

Voor die aanvang van die sessie is die hipotese gestel dat sommige van 

die groeplede wat vir terapie aangemeld het, weens depressie uit die 

terapiesituasie sou wou onttrek. 

Die terapiesituasie sal vir al die groeplede vreemd wees, en hulle sal 

aanvanklik moontlik moeilik oor hulself en hul gevoelens praat. Tog sal 

die wyse waarop hulle in 'n vreemde situasie optree aanduidend wees van 

hul gedragspatroon in ander omstandighede waar druk op hulle geplaas 

sal word, soos situasies in ander sisteme wat nie na wense verloop nie. 

As bevestiging van hierdie hipotese sal die gedrag van bepaalde 

groeplede wat moontlik op 'n hoer vlak betekenis gee, vergelyk word met 

die van ander groeplede ten einde vas te stel hoe hul punktuasie van 'n 

vreemde situasies daar uitsien. 
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6.5. 1.2 Die terapiesessie 

8 
8 8 

FIGUUR 6.7 SITPLEKKEUSE 

Hierdie sessie is ingelei deur naametikette vir elke groeplid te skryf 

en aan te plak, ten einde die konsultasiespan te help met die identifi

sering van groeplede. Dit het die terapeut terselfdertyd die geleent

heid gebied om die idee van kohesie tussen al die persone in die groep 

te bevorder. 

Hierna het die terapeut verduidelik dat die terapiegroep ter wille van 

navorsing saamgestel is. Sy het die groep ook meegedeel dat sy haar vir 

hulle oopstel en inligting oor haarself met hulle sal deel, net soos 

hulle inligting oor hulself met haar sal deel. Die doel hiervan was om 

die groep te laat besef dat die proses tussen hulle en die terapeut 

wederkerig van aard is. Die terapeut het hulle ook verseker dat dit wat 

hulle raak, haar oak sal raak. 

Yvette, Nola en Delia skyn 'n subgraep te verteenwaordig. Yvette en 
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Nola deel 'n kamer in een huis en Delia kom haal hulle soggens om saam 

met haar skool toe te stap. Die groep is ook besonder spraaksaam. Die 

ander subgroep, bestaande uit Beatrix en Alta, neem selde verbaal aan 

die groepgebeure deel. Die twee bly in dieselfde huis en het dieselfde 

huisouers. 

Tydens die sessie begin Beatrix kort-kort huil en sy kan beswaarlik 

antwoord op vrae wat aan haar gestel word. Haar antwoorde op vrae oor 

haarself of ander is aanvanklik ''ek weet nie' ', of ''seker maar''. Op 

hierdie wyse hou sy haar gevoelens (en die ander groeplede) op 'n 

afstand, en deel dus geen inligting oor haarself met die groep nie. 

Beatrix se gedrag (die feit dat sy so gou ontsteld raak en die ander 

groeplede op 'n afstand hou), kan dalk aanduidend van depressie wees 

(Gotlib & Colby 1987: 3). 

Die terapeut gebruik sirkulere vraagstelling om Beatrix of Alta uit te 

vra oor Delia, Nola of Yvette, ten einde albei genoemde subgroepe sover 

te kry om aan die groepgebeure deel te neem. Die rekursiewe effek 

hiervan is dat die aktiewe, meer spraaksame groep noodgedwonge ook 

aktief moet luister, en dat die passiewe groep noodgedwonge meer aktief 

aan die groepgebeure moet deelneem. 

Die rekursiewe effek van die passiewe en meer aktiewe subgroepe op die 

terapeut is dat sy baie aktief moet bly om die passiwiteit van die 

subgroep bestaande uit Beatrix en Alta te akkommodeer. 

Aanvanklik is al die lede van die subgroep (bestaande uit Nola, Yvette 

en Delia) aktief, maar namate Nola meer aktief raak, neem Yvette en 

Delia langsamerhand al minder deel. 

Tydens die sessie maak Yvette nooit oogkontak met die terapeut nie, wat 

daarop kan dui dat sy onttrek wanneer sy in 'n vreemde situasie geplaas 

word. Haar gedrag kan ook 'n teken wees van 'n lae selfkonsep, wat, 

soos Vrey (1979: 52) se, die weerspieeling van 'n persoon se persoon

likheid is. Tydens die onderhoud se Yvette; na aanleiding van 'n 

sirkulere vraag aan Alta oor haar (Yvette) dat sy soms sukkel om ''kop 

bo water te hou' '. Sy vertel dat sy tydens 'n kerkfunksie die veel

eisende taak toegewys is om na klein kindertjies om te sien en dit was 

asof dit vir haar te veel geword het; sy het begin sukkel om kop bo 
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water te hou. Die keuse van die uitdrukking 1 1 kop bo water hou 1 1 dui 

rnoontlik op die belewing van depressie, want dit verteenwoordig haar 

punktuasie van die lewe as 1 n stryj om staande te bly. Sy verklaar ook 

dat sy ondanks alles van die werk gehou het, orndat sy graag na rnense 
1 1 uitreik 11

• Dit dui rnoontlik op eensaarnheid en 1 n behoefte aan 

toenadering. Die stigting van verhoudinge is dus vir haar belangrik. Sy 

vind die rol van 1 1 rnoeder' 1 speel vir klein kindertjies veeleisend 

orndat sy nie in staat is om 1 n bepaalde rol in haar gesin aan haarself 

toe te ken nie. 

Soos Yvette, word Delia rnettertyd baie stiller, maar later betrek Nola 

haar by die gesprek deur oogkontak met haar te rnaak en haar te vra na 

haar rnening oor sake. Na aanleiding van sirkulere vrae word dit bekend 

dat Nola en Yvette sorns baklei en dat Delia die vredernaker tussen hulle 

is. Hierdie rol as die draer van verantwoordelikheid stern ooreen met 

die rol wat sy in haar ouerhuis vervul het; daar was sy die een wat 

rnoes toesien dat alles vlot verloop. Dit blyk dus dat sy betrokke kan 

raak by ander persone wanneer sy hierdie bekende rol vervul. 

Die gesprek wentel verder om die gedagte van vrede rnaak. Delia deel die 

groep rnee dat Yvette ook 'n vredernaker is en op 'n vraag in hierdie 

verband, antwoord Beatrix dat sy ook al vredernaker gespeel het. Daar 

word gepraat oor die verskillende rnaniere waarop 1 n mens kan vrede rnaak 

en Delia rneen dat dit die rnaklikste gedoen kan word deur 1 n briefie te 

skryf. Hierdie oprnerking dui daarop dat sy dit rnoontlik rnoeilik vind om 

te praat oor dinge wat haar ongelukkig rnaak. 

Die groep begin praat oor foute wat hulle sorns begaan en Delia se: 
1 'Partykeer is ek hartseer, kwaad of alrnal irriteer my en alrnal rnoet 

uit my pad bly.'' Hierdie wisseling van ernosies kan aanduidend wees van 

die wyse waarop Delia haar orngewing punktueer, en dus ook van die wyse 

waarop sy binne 'n sisteern optree. 

Nola se dat sy en Yvette Delia uitlos wanneer sy so buierig raak en met 

rnekaar praat, en dit dien ter illustrasie van die effek van Delia se 

geirriteerde optrede op ander. Dit kan dus wees dat die ander persone 

in die sisteern toelaat dat sy haar isoleer en sodoende onbetrokke bly 

as sy buierig is, wat die vorming van 'n eie identiteit sal inhibeer 

(Vrey 1979: 50). 
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Beatrix beskryf Nola as ''saggeaard' '; sowel Nola as Delia stem hiermee 

saam. Nola verklaar dat dit vir haar moeilik is om ''nee'' te se, 

byvoorbeeld wanneer Yvette geld by haar wil leen. Hierdie eienskap kan 

aandui dat Nola haar maklik deur ander kan laat misbruik, moontlik om 

hul goedkeuring te verkry, want dit sal haar meer aanvaarbaar in haar 

eie oe maak. Die selfkonsep van 'n persoon hang tog grootliks af van 

ander se beoordeling (Vrey 1979: 51). Hierdie rol stem ooreen met die 

rol wat haar vader teenoor haar moeder inneem; sy identifiseer klaar

blyklik sterk met haar vader. 

Alta se hande is tydens hierdie sessie deurgaans om die stoelleunings 

vasgeklem, wat kan aandui dat sy bedreig voel deur die situasie. Sy 

ontduik die sirkulere vrae oar gevoelens deur te antwoord dat elke 

persoon immers sy eie opinie oar aangeleenthede het. Op hierdie wyse 

hou sy die gesprek oar gevoelens op 'n afstand en vermy sy mededelings 

oar haarself. Hierdie optrede van haar is kenmerkend van die rol wat sy 

moontlik by haar moeder, wat haar isoleer, aangeleer het. Wanneer 

emosies op 'n afstand gehou word, vind daar geen outentieke kommuni

kasie plaas nie. Dit is juis kenmerkend van haar verhouding met haar 

moeder. Die hele groep beskryf Alta as 'n sensitiewe persoon. 

Nola bly aktief betrokke deur gretig op sirkulere vrae te antwoord. Die 

terapeut stel die volgende sirkulere vraag aan Alta ten opsigte van 

Nola: ''Alta, dink jy dat dit soms oak met 

kere gaan?'' Alta antwoord dat sy dink 

Nola minder goed as 

dat dinge by tye vir 

ander 

Nola 

skeefgeloop het en dat sy baie hartseer beleef het. Die wyse waarop sy 

hierdie vraag beantwoord, toon aan dat sy met deernis en interpersoon

like insig kan optree, net soos 'n rnoeder teenoor haar kind. Sy neern 

dus oak hier haar bekende moederrol in, net soos in die verhouding met 

haar moeder. Alta word deur die wyse van vraagstelling gedwing om 

betrokke te raak by 'n groeplid. Die groep kry dus oak die geleentheid 

om haar beter te leer ken aan die wyse waarop sy die vraag beantwoord. 

Nola deel die groep mee dat dit in die verlede nie goed met haar gegaan 

het nie, maar dat haar lewe drasties verander het na haar godsdienstige 

bekering. Dit is duidelik dat sy oar die openheid beskik om oar 

haarself te gesels en sy se dat sy baie graag aan die groepgebeure wil 

deelneem. Sy antwoord dus sterk intensioneel gerig op die appel van die 
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omgewing. Dit is moontlik kenmerkend van die wyse waarop sy haar 

omgewing belewingsmatig en handelend punktueer. 

Die passiewe en aktiewe subgroepe komplementeer mekaar in die sessie. 

Die geheelindruk wat die groep in hierdie stadium by die terapeut skep, 

is dat hulle mekaar ondersteun deur positiewe dinge van mekaar te se, 

soos dat elkeen 'n mate van sensitiwiteit besit. 

Daar is mettertyd tekens van kohesie by die twee subgroepe waarneem

baar. Lede van albei subgroepe maak melding van die ooreenkomste tussen 

hulle en bevestig dit wedersyds, byvoorbeeld dat hulle almal vreemd 

voel in nuwe situasies en dat hulle almal uit gebroke huise kom. 

Aan die einde van die sessie tree Delia baie aktief op. Sy versoek dat 

die inhoud vir die volgende sessie beplan word. Die moontlike rede 

hiervoor is dat sy gewoond is daaraan om binne sterk gestruktureerde 

situasies te funksioneer. Dit gee haar moontlik 'n gevoel van veilig

heid en 'n gevoel dat sy in beheer van 'n situasie is, net soos sy in 

haar ouerhuis was. Sy spreek verder die begeerte uit om in die volgende 

sessie oar gevoelens soos ongelukkigheid te gesels. Die feit dat sy 

ongelukkigheid as 'n moontlike onderwerp van bespreking noem, dui 

moontlik daarop dat sy self ongelukkig of selfs depressief voel. Dit 

dui verder daarop dat sy die groepsessies as 'n forum beskou waar sy 

oar haar gevoelens kan praat. Dit kan vertolk word as 'n teken dat sy 

vertroue in die groep begin ontwikkel en dus positiewe belewinge ten 

opsigte van die groepsessie het. Daar word besluit om hierdie onderwerp 

aan te spreek indien die groep dit tydens die volgende sessie opper. 

Aan die einde van die sessie reik Delia uit na Beatrix, wat deurgaans 

baie stil was, deur die hoop uit te spreek dat hulle mekaar beter sal 

leer ken. Hiermee oorbrug Delia die grens tussen die twee subgroepe, en 

dit dui daarop dat kohesie in sekere mate in die groep in die geheel 

bewerkstellig is. 

In hierdie stadium konsulteer die terapeut met die konsultasiespan, 

onder andere oar 'n toepaslike beknopte vergelyking of metafoor waarmee 

die groep beskryf kan word. Na konsultasie deel die terapeut die 

groeplede mee dat hulle soos ''waterlelies in 'n poel water'' is; 

sommige van die blomme is reeds oop en ander is nag toe. Die konsulta

siespan het die groeplede deur die terapeut laat weet dat hulle baie 
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graag sou wou sien of die blomme mettertyd oopvou. Die ''water'' waarin 

die waterlelies staan, dui volgens die metafoor, op die ''gebrek aan 

vaste aarde onder hulle voete'' en op hul belewing vanaf hul ouerhuise 

na die kinderhuis. Hierdie water is soms helder en soms troebel; dit 

hang af of hulle die situasie as aangenaam of problematies beleef. Dit 

kern voor of die groeplede met hierdie vergelyking identifiseer; hulle 

het dit dus ''gekoop''. 

6.5. 1.3 Bespreking van die terapiegebeure 

a Geheelindruk van die terapiegebeure 

Die sessie het sodanig verloop dat 'n verhouding van wedersydse 

openheid, aanvaarding en vertroue tussen die terapeut en die groeplede 

gestig is. Hierdie doel is bereik omdat die terapeut bereid was om oor 

haarself en haar eie gevoelens te praat. In antwoord hierop het die 

groep adolessente weer 'n bereidwilligheid getoon om die terapeut se 

vrae te beantwoord en hulself bloat te stel(dus betrokke te raak) in 

soverre dit vir hulle in 'n vreemde situasie moontlik was. Die groep-

lede het persoonseienskappe van elke groeplid beskryf en in die 

ook heelwat inligting oor hulself verstrek. Hulle het mekaar 

proses 

reeds 

tydens hierdie sessie beter leer ken en inligting is ingewin wat 

aanduidend kan wees van depressie en van kenmerkende gedragspatrone. 

Daar word in die hieropvolgende sessies na bevestiging al dan nie van 

hierdie gedragspatrone gesoek. 

b Verandering in die groepoptrede 

Aan die begin van die sessie is daar twee duidelike subgroepe wat 

· hulself opvallend maak deur hul optrede. Die een subgroep (bestaande 

uit Delia, Yvette en Nola) is aktief betrokke by die groepgebeure en 

die ander subgroep (bestaande uit Beatrix en Alta) is meer passief. Die 

eerste teken van 'n samesmelting van die twee groepe, is die groep se 

eenstemmigheid oor die feit dat Alta sensitief is. Aan die einde van 

die sessie sneer Nola die hele groep saam deur op hul gemeenskaplike 

kenmerke te wys. 
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c verandering ten opsigte van elke individuele groeplid 

Beatrix toon aan die begin van die sessie dat sy ontsteld is. Haar oe 

is vol trane, haar stem slaan vas as sy moet antwoord en sy hou elke 

persoon se aksie onrustig dop. Aan die einde van die sessie het 

nie-verbale tekens van angs verdwyn en is sy daartoe in staat om vrae 

te beantwoord. Teen die einde van die sessie is haar aandag pertinent 

op die terapeut gevestig en sy kom rustiger voor. Daar is dus tekens 

van 'n intensionele gerigtheid na buite, wat as voorloper van self

aktualisering gesien kan word. 

Alta klou aan die begin van die sessie eers aan haar stoel se leunings 

vas en klem dan haar hande op haar skoot vas. Sy giggel soms senuwee

agtig en is aanvanklik passief in die groep. Later raak sy egter meer 

aktief betrokke toe daar vrae oor haar gevra word. Haar geleidelike 

meer aktiewe deelname het tot gevolg dat sy toenemend deel word van die 

grater subgroep (bestaande uit Yvette, Nola en Delia). Aan die einde 

van die sessie lyk sy meer ontspanne en hou sy haar hande gemaklik op 

haar skoot. 

Yvette is aan die begin van die sessie meer aktief as die ander 

groeplede; sy giggel onnatuurlik en glimlag aanhoudend, moontlik in 'n 

onsekere paging om goedkeuring te verwerf. Sy vermy aanvanklik oog

kontak met die terapeut, maar tydens die verloop van die sessie 

begin sy tog oogkontak maak. Eers is sy baie stil, dan raak sy meer 

betrokke by die groep en later praat sy selfs vrylik oor haarself. Dit 

is moeilik om die rol wat sy in die groep inneem, te identifiseer. 

Nola neem die leiding in hierdie sessie. Sy vertolk as 't ware die rol 

van ko-terapeut deur byvoorbeeld inligting oor Yvette te openbaar en 

die terapeut se aandag daarop te vestig en Yvette die geleentheid te 

bied om aan die gesprek deel te neem. Aan die einde van die sessie 

luister sy meer aktief as aan die begin van die sessie, toe sy as meer 

aktiewe spreker opgeval het. 

Delia neem aan die begin van die sessie redelik aktief aan die terapie

gebeure deel en sy giggel baie. Namate die sessie vorder, word haar 

deelname aan die gebeure eers minder aktief en later weer aktief, maar 

tog op 'n meer ontspanne wyse. Teen die einde van die sessie probeer sy 
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beheer verkry oar die terapiegebeure deur daarop aan te dring dat die 

verloop van die volgende sessie beplan meet word. Aan die einde van die 

sessie reik sy oak uit na die ander subgroep. Dit is 'n teke~ dat sy 

vryheid in die groep ervaar, wat haar in staat stel om die inisiatief 

te neem. 

d Aanduidings van depressie of terneergedruktheid by die groeplede 

Beatrix se oe skiet telkens val trane. Sy antwoord feitlik mono

sillabies en hou emosies op 1 n afstand deur telkens ''ek weet nie'' of 
1 'seker maar' 1 op vrae te antwoord. Sy sit baie stil en kom passief 

voor tydens die sessie (Patros & Shamoo 1989: 83). Dis duidelik dat sy 

die terapiesessie as bedreigend beleef en dit weerhou haar van betrok

kenheid. Haar negatiewe betekenisgewing aan vreemde situasies is 

moontlik gegrond op negatiewe ervaringe uit haar ouerhuis. 

Alta se optrede is meestal passief. Sy bly oak onbetrokke en vermy 

blootlegging van haar gevoelens deur antwoorde soos 1 'enige mens voel 

seker ... 11 op vrae te verstrek. Dis moontlik dat sy haarself nie wil 

toelaat om intense belewinge te ervaar nie. Sy gee waarskynlik op 

dieselde wyse betekenis aan haar situasie by haar ouerhuis, waar sy 

noodgedwonge die rol van moeder moes vervul. 

Yvette se woordgebruik dui op moontlike depressie. Die uitdrukking 
1 1 kap bo water hou'' kan dui op gevoelens dat sy met moeite voortgaan, 

of dat haar situasie dreig om haar te verswelg. Die woorde' 1 uitreik na 

ander' 1 kan dui op gevoelens van eensaamheid en isolasie. Sodra daar 'n 

gaping is, onttrek sy haar uit die groep. Nola hou haar egter groten

deels by die groep betrokke, en ken op hierdie wyse 'n rol aan haar 

toe. Haar belewing van 'n vreernde situasie is moontlik oak negatief en 

sy hanteer dit deur onbetrokke te raak. 

Nola speel die rol van ko-terapeut deur Yvette te betrek en inligting 

oar haar bekend te maak. Dit kan wees dat sy by tye veiliger voel in 

hierdie rol as om inligting oar haarself bekend te maak. Sy se dat sy 

eintlik bang en skaam is en moeilik vriende maak. Hier is dus oak 

sprake van gevoelens van eensaamheid. Tog blyk dit dat sy maklik 

betrokke raak in 'n situasie en positiewe belewinge van situasies het. 

Hierdie momente dra in 'n positiewe opsig by tot haar konsepvorming. 
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Delia is buitengewoon uitbundig aan die begin van die sessie, maar kom 

later tot bedaring. Sy verklaar dat sy eerder 'n brief sal skryf as om 

verbaal te kommunikeer; dit dui moontlik daarop dat sy dit moeilik vind 

om van aangesig tot aangesig te kommunikeer. Oak hier is daar dus 

sprake van 'n eensaamheidsgevoel en onbetrokkenheid. Haar voorstel oar 

die verloop van die volgende sessie word op uitdagende wyse gedoen, en 

hierdie gedrag is lynreg in stryd met haar stelling dat sy liewer per 

brief as persoonlik kommunikeer. Sy erken self dat sy nie elke dag 

dieselfde voel nie - soms voel sy baie hartseer, soms kwaad en soms 

baie opgewonde. Sy ervaar duidelik hewige gemoedskommelings (Patros & 

Shamoo 1989: 81 & 89). Sy beleef moontlik die wereld as verwarrend en 

reageer daarop deur oak konflikterend op te tree. Sy het moontlik 'n 

gedragspatroon van teenstrydige optrede by haar moeder, wat soms met 

selfmoord dreig, aangeleer. Sy moes immers tuis soms moeder speel en 

situasies beheer, en soms moes sy kind wees. 

In hierdie stadium, tussen die eerste en die tweede sessie, is daar 

besluit om die toetse vir die evaluering van die vlak van depressie, 

soos met die groeplede bespreek, in te skakel. Die effek wat die 

toetsing op die groeplede gehad het, kom in die loop van die volgende 

sessie duidelik na vore. 

6.5.2 Die tweede groepsessie: Die storm 

6.5.2. 1 Beplanning van die sessie: hipotesevorming 

Die terapeut en die konsultasiespan besluit om, indien die groeplede 

daarvoor te vinde is, 'n aktiwiteit vir die volgende sessie te beplan, 

naamlik dat die groeplede deur middel van metafore oar hul belewinge 

kommunikeer. Hierdie aktiwiteit behels dat elke persoon die naam van 'n 

dier waarmee sy haarself wil voorstel, op 'n papiertjie neerskryf. Die 

papiertjie word toegevou, in 'n houer geplaas, deurmekaar geskommel en 

een vir een uitgehaal. Die dierename op die papiertjies word vervolgens 

hardop gelees en die groep bespreek die eienskappe van elke dier. Hulle 

mag ook raai watter groeplid die dier kan wees. 

Die doel van hierdie aktiwiteit is eerstens dat elke dogter oar 

haarself sal projekteer wanneer sy op 'n diere-metafoor besluit; met 

ander woorde, dat sy sekere eienskappe van haarself aan die dier 
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toedig. Dit sal dan aanduidend wees van hoe die persoon haarself op 

daardie tydstip beleef. Verder bied dit groeplede die geleentheid om 

mekaar beter binne sisteemverband te leer ken, aangesien hulle mag raai 

watter groeplid watter dier voorstel. Elke lid verneem ook op die wyse 

wat ander van haar dink. 

Hierdie werkwyse sluit aan by die metaforiese werkwyse wat in ekosis

temiese terapie gevolg word as 'n veilige medium van blootstelling. Die 

hipotese word gestel dat die groeplede hul gedragspatrone wat in die 

eerste sessie na vore gekom het, sal bevestig. Dit is dus 'n minder 

bedreigende wyse om met die terapeut ocr hul~elf te kommunikeer en 

hulself bloot te stel. 

Die terapeut kan ook by wyse van sirkulere vraagstelling by die ander 

lede uitvind watter eienskappe hulle aan die dier wat bespreek word, 

koppel. 

6.5.2.2 Die terapiesessie 

8 
8 

G 
8 

FIGUUR 6.8 SITPLEKKEUSE 
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Beatrix kan weens die dood van 'n familielid nie hierdie sessie bywoon 

nie. Haar huisouers het bevestig dat sy na die begrafnis van die 

familielid, aan wie sy nou verbonde was, moes gaan. 

Dit is reeds by die aanvang van die sessie opvallend dat die groep geen 

spontane1teit van enige aard toon nie. Die atmosfeer in die groep is 

besonder stil en broeiend. Die terapeut voel dat sy uit die groep 

uitgesluit is. Yvette beweeg voortdurend in haar stoel en haar een been 

ruk aanhoudend, wat 'n aanduiding van onrustigheid en ontsteltenis kan 

wees. 

Op 'n sirkulere vraag aan Alta se Delia dat sy die stilte van die groep 

toeskryf aan die toetse wat dat hulle die vorige dag afgele het. Almal 

stem saam dat die toetse hulle laat dink het aan dinge wat hulle eerder 

sou wou vergeet. Die wedersydse invloed van persone kan·moontlik in 

hierdie eenstemmigheid van Delia en Alta gesien word. Hulle heg beide 

'n negatiewe betekenis aan die toetsgebeure. 

Nola vul Delia se Stelling aan deur te se dat 'n mens die vorige dag se 

gebeure kan vergelyk met 'n storm wat hulle getref het. Sy praat 

hakkelend en vroetel met die leunings van die stoel. Sy meen dat hulle 

nie besef het wat die toetse impliseer nie, en dat hulle nie geweet het 

hulle sou dit as s6 blootstellend beleef nie. Die groep se punktuasie 

van die toetsing en veral die herinneringe wat dit na vore gebring het, 

kan as bedreigend beskryf word. Hulle heg dus negatiewe betekenis aan 

herinneringe uit die verlede. Dit dui daarop dat hulle emosioneel 

betrokke is by hul verlede; hulle is dus affektief geblokkeer en kan 

nie 'n hoe kognitiewe vlak ten aansien van hul verlede handhaaf nie. 

Alta kom treurig en passief voor, maar die gespanne houding wat so 

opvallend in die vorige sessie was, het verdwyn. Sy het haar liggaam in 

die rigting van die subgroep bestaande uit Nola, Yvette en Delia 

gedraai; sy hou hulle dop en glimlag effens na hulle kant toe, asof sy 

hulle aandag wil trek en hul 

indruk dat Alta met haar 

goedkeuring wil he. Die terapeut kry 

nie-verbale gedrag toon dat sy deel 

die 

van 

hierdie groep wil word, en uit die subgroep met Beatrix wil wegkom. 

Wanneer Alta gevra word of sy dink dat Yvette oak ongemak beleef oar 

die toetsing, antwoord sy dat dit ''van elke persoon self sal 

afhang' ', en hierdie antwoord dui daarop dat sy steeds haar emosies op 
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'n afstand hou. So bly sy onbetrokke by die situasie. Tydens die 

vraagstelling klem sy weer gespanne aan die stoelleunings vas, vermoe

delik omdat sy hier met gevoelens gekonfronteer word. Haar neutrale 

antwoord bevestig hierdie vermoede. Yvette beaam Alta se uitspraak, en 

die terapeut kry die indruk dat Yvette gerieflikheidshalwe met Alta 

saamstem omdat sy nie haar eie gevoelens wil uitspreek nie. Die gesprek 

wat om gevoelens wentel, laat Delia meer onttrek. Sy vermy oogkontak 

asof sy wil keer dat sy by die gesprek betrek word. Sy bly dus onbe

trokke waar dit by gevoelens kom. 

Hierteenoor is dit opvallend dat sowel Alta as Delia en Yvette meer 

betrokke raak wanneer Nola praat. Indien 'n sisteem dus persone uitlok 

om deel te neem (te ''dans''), ten spyte van die feit dat hul algemene 

gedrag op onttrekking dui, kan dit daartoe lei dat persone die uit

nodiging om by die sisteem in te pas, aanneem. So kan die onttrekkings

gedrag verdwyn en vervang word deur gedrag wat getuig van betrokken

heid. Dit kan weer positiewe belewinge en betekenisgewing teweegbring. 

Hierdie gebeure illustreer die wedersydse be1nvloeding van persone in 

'n sisteem. 

Die groep se hulle is agterdogtig, want die terapeut beskik nou oor 

inligting aangaande hulle wat nie in 'n gesprek deur hulle verstrek is 

nie. Al die groeplede, maar veral Delia, neem skielik 'n opvallend 

onbetrokke houding in. 

Delia openbaar haar wantroue deur te vra of enigiemand anders die 

toetse gaan sien. Hierop antwoord Nola dat die mense agter die eenrig

tingglas dit dalk mag sien, maar dat hulle nie sal weet hoe die 

groeplede voel nie. Haar punktuasie van die situasie waartydens sy aan 

die waarneming van die konsultasiespan blootgestel is, is dat die 

spanlede nie by die groeplede betrokke is nie. 

In hierdie stadium wil die terapeut met die bogenoemde aktiwiteit 

(waartydens elke groeplid aan 'n dier dink om haarself voor te stel) 

begin. Nola verklaar op 'n redelik aggressiewe wyse dat sy te kwaad 

voel om mee te doen aan die aktiwiteit wat die terapeut voorstel; dit 

is dus vir haar moontlik om haar eerlike gevoelens te opper. Delia se 

sy is nie in staat om dit te doen nie, want daar is nie 'n dier wat 

tegelykertyd kwaad, hartseer en moedeloos voel nie. 
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In 'n poging om weg te doen met die toetse as 'n bedreigende 11 Wapen' 1 

in die hand van die terapeut, probeer sy die idee aan die groeplede 

oordra dat die toetse simbolies gesien, nie meer bestaan nie. 

Op 'n vraag aan die groep 

geraak kan word, antwoord 

oor hoe daar van die toetse ' 1 0ntslae 1 1 

Nola dat dit verbrand kan word. Hierdie 

woordkeuse dui op haar woede, moontlik oor die feit dat sekere toetse 

haar gevoelens blootgestel het. Delia stel voor dat die terapeut die 

toetse begrawe. Die feit dat Delia die terapeut opdrag gee om die 

toetse te begrawe en die taak aan haar toevertrou, dui daarop dat die 

terapeut weer as deel van die groep beskou word. Die feit dat Delia 

hierdie besluit neem, getuig daarvan dat sy 'n kontrolerende rol in 

hierdie situasie vervul. 

Die terapeut se belewing is dat die verhouding tussen haar en die 

groeplede 'n ongunstige wending geneem het sedert die eerste groep

sessie. Die verklaring hiervoor kan wees dat die terapeut die groeplede 

tydens die eerste terapiesessie op 'n horisontale of simmetriese vlak 

ontmoet het. Na die toetsgebeure plaas die groeplede die terapeut op 

die vlak waarop hulle opvoeders gewoonlik plaas, naamlik op 1 n 

vertikale of outoritere vlak. So 'n outoritere situasie bou spanning op 

en blokkeer die blootlegging van gevoelens. Die optrede van die 

groeplede dui daarop dat hulle negatief betekenis gee aan outoriteits

figure. 

Aan die einde van die sessie verklaar Nola opeens dat alles sal regkom, 

en dat die gebeure sal verloop soos dit tydens die eerste sessie 

verloop het. Yvette stel voor dat die groep moet besluit of hulle met 

die terapie wil voortgaan as dinge nie regkom nie. Delia, Alta en 

Beatrix stem met Yvette saam. Delia gee toestemming dat die terapeut 

haar toetse mag nagaan, en die res van die groep volg haar voorbeeld. 

Dit blyk dat die terapeut se voorstel om op 'n simboliese wyse van die 

toetse ontslae te raak, die groeplede verseker het dat die terapeut 

hulle nie kwaad wou aandoen of die verkree inligting teen hulle wou 

gebruik nie. 

In hierdie stadium verlaat die terapeut die groep om idees met die 

konsultasiespan te wissel. Na samesprekings met die konsultasiespan oor 

die interaksie tussen die terapeut en die groep en die beskrywing van 
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die gebeure in terme van metafore, deel die terapeut die groep mee dat 

waterblomme (die metafoor wat vroeer gebruik is) soms toevou en selfs 

verlep of doodgaan. Hiermee gee sy te kenne dat die groeplede na die 

toetsing op 'n sekere wyse gereageer het, net soos waterblomme reageer 

tydens 'n wisseling van seisoenei met ander woorde, mense word dikwels 

weens omstandighede blootgestel aan elemente buite hul beheer. Dit het 

'n invloed op mense se gevoelens, maar hulle beskik wel oar die vermoe 

om te herstel. In die winter word die water waarin die blomme staan, 

byvoorbeeld baie koud. Die boodskap wat hiermee oorgedra word, is dat 

gevoelsverandering (net soos seisoenswisseling) toelaatbaar en aanvaar

baar is. In antwoord hierop se Nola dat sekere van die waterblomme dalk 

meer toegevou het as anderi die feit dat sy haar in terme van die 

metafoor uitdruk, is 'n teken dat sy baie nou daarmee identifiseer. Sy 

voeg by dat die toetse sommige van die waterblomme meer laat oopgaan 

het. Hieruit word dit duidelik dat haar gesindheid verander het, en 

haar opmerking getuig van positiewe prognostiese momente. Die weder

sydse verhouding tussen die terapeut en sommige van die groeplede word 

nou weer eens deur openheid gekenmerk. 

Ondanks hierdie verwikkelinge vermoed die terapeut dat die versoenings

proses in die volgende sessie voortgesit sal word, aangesien haar 

belewing van die atmosfeer in die groep nag nie heeltemal gemaklik is. 

6.5.2.3 Bespreking van die terapiegebeure 

a Geheelindruk van die terapiegebeure 

Die aflegging van die toetse na die eerste sessie was duidelik vir die 

groeplede 'n skok, en hulle intervensie is om te rebelleer teen wat 

hulle sien as die outoritere optrede van die terapeut deur hulle te 

onttrek en 'n passiewe, onbetrokke houding in te neem. 

Dis te verwagte dat hierdie tipe optrede, naamlik onbetrokkenheid as 

reaksie op stormagtige gevoelens, oak in ander sisteme sal voorkom en 

nie net in die groepsisteem nie. As hierdie onbetrokkenheid voortduur, 

sal dit lei tot onbetrokkenheid by die omgewing en veral by ander 

persone. So word 'n patroon van onbetrokke optrede geskep, wat lei tot 

isolasie en belewinge van terneergedruktheid. Op hierdie wyse kan die 

verskynsel van depressie veroorsaak of in stand gehou word. 
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Eers nadat die terapeut onderneem het om die interpretasie van die 

toetsresultate tot veel later uit te stel, was die groeplede oenskynlik 

weer gewillig om die terapeut as deel van die groepsisteem te aanvaar. 

b Verandering in die groepoptrede 

Dit is opvallend dat die kwaliteit van die verhouding tussen die 

terapeut en die groep adolessente agteruitgegaan het sedert die eerste 

sessie. Die aanvanklike groepatmosfeer in die tweede sessie word 

gekenmerk deur 'n gebrek aan spontaneiteit; dit is stil en broeiend. 

Die terapeut beleef dat die verhouding tussen haar en die groeplede 

skade gely het. Met hul onbetrokke houding vorm die groep 'n verenigde 

front teen die terapeut, en sy voel uitgesluit. 

Namate die sessie vorder, begin die groep tekens van agterdog en 

aggressie toon omdat die terapeut iets oor hulle weet wat hulle nie in 

gesprek aan haar meegedeel het nie. Met hierdie gedrag verraai hulle in 

hierdie tweede fase van die sessie hul negatiewe betekenisgewing aan 

opvoederfigure en ander persone in outoriteitsposisies. 

Die derde fase van die sessie word aangedui deur die feit dat die 

groeplede die terapeut uiteindelik vergewe. Die verhouding tussen 

terapeut en groeplede word dan gekenmerk deur openheid. Die lede toon 

dat hulle betrokke raak by die terapeut en dat sy hul vertroue herwin 

het. Indien die terapeut tydens hierdie sessie nie die groeplede 'n 

forum gebied het om hul gevoelens te lug nie, sou die groepatmosfeer en 

verhouding tussen terapeut en groep heel waarskynlik die vordering in 

terapie belemmer het. 

c Verandering ten opsigte van elke individuele groeplid 

Beatrix is tydens hierdie sessie afwesig. 

Alta kom treurig en passief voor. Haar nie-verbale optrede raak meer 

aktief en sy skaar haar by die subgroep bestaande uit Delia, Nola en 

Yvette. Sy klem tydens die sessie haar stoelleunings vas as daar van 

haar vereis word om oor haar gevoelens te praat. Die antwoord wat sy 

verskaf, dui aan dat sy haar emosioneel distansieer, dus onbetrokke 

bly, en negatiewe belewinge koester wat haar rem om kognitief op 'n hoe 
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vlak te funksioneer. Aan die einde van die sessie kom sy meer ontspanne 

voor. Haar optrede getuig van 'n lae selfkonsep. 

Yvette se been ruk aanhoudend aan die begin van die sessie. Sy kom 

onrustig en ontsteld voor. Sy erken dat sy ongemak beleef as gevolg van 

die toetsing wat plaasgevind het. Eerder as om haar eie mening te 

stem sy willoos saam met Alta dat dit van elke persoon self afhang 

die sessie stem sy 

lug, 

hoe 

toe sy die toetsing ervaar het. Aan die einde van 

dat die terapeut na die toetse mag kyk en die tekens van 

verdwyn uit haar nie-verbale gedrag. Haar betrokkenheid word 

hierdie sessie meestal teweeggebring deur Nola se optrede. 

aggressie 

gedurende 

Nola lyk aan die begin van die sessie ernstig en sy praat baie minder 

as tydens die vorige sessie. Sy hakkel as sy praat en vroetel met haar 

vingers aan die stoelleunings. Sy openbaar tekens van aggressie in haar 

woordgebruik en se dat die terapeut die toetse kan I 'verbrand' I. Die 

feit dat sy voel dat daar nie met die diere-aktiwiteit voortgegaan meet 

word nie, kan ook op aggressie dui, maar is nietemin 'n teken dat sy 

openlik met die terapeut is. Hierdie nie-verbale optrede, wat op 

ongemak dui, verdwyn teen die einde van die sessie. Ook haar belewing 

van outoriteitsfigure blyk negatief te wees. 

Delia kom onbetrokke voor aan die begin van die sessie en algaande 

onttrek sy al hoe meer. Sy openbaar agterdog; sy wonder wie almal die 

toetse gaan sien. Daarna merk sy op dat sy ''kwaad, hartseer en 

moedeloos'' is, en wys daarop dat daar nie 'n dier is wat hierdie 

emosies voorstel nie. Haar passiewe en onbetrokke houding verander dus 

mettertyd in 'n aktiewe, betrokke houding. Die feit dat sy die toetse 

wil begrawe, dui moontlik aan dat sy gevoelens van depressie beleef. 

''Begrawe'' is 'n woord wat met die dood geassosieer word; dit dui op 

'n danker plek wat ''onder'' is. Sy is die eerste persoon wat die 

terapeut toestemming gee om na die toetse te kyk. Haar emosies 

fluktueer van uiterstes van onbetrokkenheid na oorakkommodasie van die 

terapeut. 

d Aanduidings van depressie of terneergedruktheid by die groeplede 

Alta kom treurig en passief voor en sy praat met 'n gedempte stem. Haar 
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gedrag kan aanduidend van terneergedruktheid wees (McCoy 1982: 49; 

Patros & Shamoo 1989: 83). 

Yvette se onrustige gedrag kan ook 'n teken van teneergedruktheid wees. 

Sy is onbetrokke en amper willoos; sy huiwer om haar eie mening te lug. 

Die onbetrokke optrede weerspieel passiwiteit, wat aanduidend van 

depressie kan wees (McCoy 1982: ,47 & 49). Daar is geen tekens dat sy 

haarself toereikend aktualiseer nie. 

Nola is stil tydens die sessie. Wanneer sy wel praat, hakkel sy en toon 

ongemak deur met die stoelleunings te vroetel. Haar gesigsuitdrukking 

is treurig en hiervan kan afgelei word dat sy moontlik terneergedruk 

voel. Sy praat van 'n ''storm'' wat op hulle afgekom het. Hierdie 

uitdrukking dui op die woelinge in haar emosies (McCoy 1982: 47). 

Uiteindelik aanvaar sy die terapeut in die groepsisteem. Die feit dat 

sy in staat was om tydens hierdie sessie as segsman op te tree, dui op 

'n positiewe selfkonsep en dat sy selfs in gespanne situasies 

(situasies wat sy as negatief beleef en waaraan sy 'n negatiewe 

betekenis heg) kognitief helder kan dink. 

Delia se gedrag wissel, en dit kan aanduidend wees van siklotimiese 

depressie (Carson et al. 1980: 376). Eers is sy onbetrokke, dan beskryf 

sy die mengelmoes van emosies wat sy beleef as ''kwaad, hartseer en 

moedeloos' '. Skielik akkommodeer sy die terapeut en raak betrokke deur 

haar ''toestemming'' te gee (asof sy in beheer is) dat daar na die 

toetse gekyk mag word. Hierna raak sy baie gemoedelik en betrokke; dit 

lyk asof sy die rigting wat die situasie ingeslaan het, positief 

beleef. 

6.5.3 Die derde groepsessie: Die versoening 

6.5.3. 1 Beplanning van die sessie: hipotesevorming 

Die hipotese word gestel dat die groep die terapeut vergewe het en dat 

daar tydens hierdie sessie met die aktiwiteit (die diere-metafoor), 

soos aan die begin van die vorige sessie uiteengesit is, begin sal 

word. 
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6.5.3.2 Die terapiesessie 

FIGUUR 6.9 SITPLEKKEUSE 

Aan die begin van die sessie vra die terapeut op 'n sirkulere wyse of 

Beatrix nie die dood van haar oom wil bespreek nie. Sy skud haar kop 

ontkennend. Hierdie onwilligheid dui daarop dat sy nie gereed is om 

haar gevoelens op 'n direkte wyse in die groep bloat te stel nie. Sy 

bly dus onbetrokke by die groep en die terapeut. Moontlik sou sy dit 

by wyse van 'n veiliger kommunikasiemiddel soos die metafoor kon doen. 

Sy hou die terapeut deurgaans fyn dop, wat aandui dat sy by die 

terapeutiese gebeure betrokke is. Hierdie gedrag, wat behels dat geen 

verbale mededelings gemaak word nie, is moontlik in haar huislike 

situasie vasgele, waar die gesinslede nie by mekaar betrokke was nie 

en nie oor hul belewinge kon praat nie. Die feit dat sy nie in die 

groepsituasie kan praat nie, dui op 'n lae selfkonsep. Dit kan ook 

beteken dat sy affektief sodanig gelabiliseer is dat sy nie in staat 

is om haar gevoelens te verbaliseer nie. Kognitiewe selfaktualisering 

is dus nie moontlik nie. 

In teenstelling met Beatrix, stel Nola haar gevoelens op direkte 

aan die groep bloat toe Alta op sirkulere wyse gevra word of sy 

wyse 

dink 
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dat Nola ook soms voel dat sy haar uit situasies wil onttrek. Nola 

antwoord dat sy baie van die hartseer dinge wat al met haar gebeur het, 

leer aanvaar het. Sy neem weer die rol as ko-terapeut aan deur te se 

dat ander lede van die groep ook seker al gevoel het dat hulle hulle 

weens hartseer situasies wou onttrek, net soos Delia tydens die sessie 

doen. Die feit dat sy hierdie rol kan vertolk en haar gevoelens 

blootstel, dui daarop dat sy oor 'n gevestigde identiteit beskik en 

bewus is van haar eie potensiaal; sy toon dus dat sy oor 'n hoe 

selfkonsep beskik. Sy heg so 'n positiewe betekenis aan die terapeut en 

die groep dat sy haarself kan oopstel. 

In teenstelling met Nola se gewilligheid om oor haarself en 

verlede te gesels, toon Delia 'n opvallende nie-verbale houding 

afgeslotenheid en onbetrokkenheid. Haar kuif hang oor haar oe en 

bene is weerstandig voor haar uitgestrek. Sy hou haar hand oor 

gesig, en keer sodoende eers die terapeut se blik en oogkontak af 

later ook Yvette se oogkontak aan die ander kant weg. Dit lyk asof 

haar 

van 

haar 

haar 

en 

sy 

'n muur om haar bou ten einde haar van die ander te isoleer. Die 

terapeut stel die volgende vraag aan Yvette: ''Yvette, hoe dink jy voel 

Nola daaroor dat Delia so stil sit en nie praat nie?'' Yvette antwoord 

dat sy dink dat Nola afgesluit voel, en Nola bevestig dit. Op die 

vraag ''Hoe dink jy beleef Yvette Delia se gedrag?' ', antwoord Nola dat 

sy dink Yvette voel ook uitgesluit, en Yvette beaam dit. Delia se 

gedrag is moontlik aanduidend van depressie. Depressie word immers 

gekenmerk deur isolasie en onbetrokke optrede (Reaven 1986: 3540-B). 

Die terapeut vind dit eienaardig dat Delia wel die sessie bywoon as sy 

so onbetrokke voel. Moontlik is dit haar manier om die boodskap van 

haar terneergedruktheid aan die terapeut en die groeplede oor te dra. 

Haar gedrag toon ook dat sy nie haar verhoudinge met maats kan gebruik 

om haar gevoelens te lug nie. Haar optrede kan ook lei tot verwerping 

deur haar maats, wat haar buierigheid sal vererger (Vrey 1979: 182). 

Haar belewing van die groepsituasie is dus negatief en sy ken negatief 

betekenis aan die situasie toe. Haar houding spreek daarvan dat sy 

affektief gelabiliseerd is; sy neem dus nie die persone om haar. in ag 

nie, maar gee impulsief uiting aan haar gevoelens 

dus nie in staat om op 'n hoe kognitiewe vlak 

gevoelens te verbaliseer nie. 

van weersin. Sy is 

te verkeer en haar 

Delia wieg deur die hele sessie heen haar een voet (moontlik ''tic 
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behaviour''). Die gewieg trek aandag en so sorg sy dat almal bewus bly 

van haar teenwoordigheid, alhoewel sy glad nie praat nie. Die gevoel 

wat die terapeut in hierdie stadium kry, is dat sy aggressief is en 

haar uit die groep wil onttrek. Sy wil die aandag van die groep op haar 

woede vestig sodat sy 'n reaksie kpn ontlok. Hierdie ''acting out''

gedrag is kenmerkend van die depressiewe adolessent (Mckoy 1985: 48). 

Louw en Van Jaarsveld (1989: 168) wys ook op psigomotoriese ver

steurings (soos die gewieg van Delia se voet) as 'n moontlike simptoom 

van depressie. 

Delia se gedrag toon reeds sedert die eerste sessie buitensporige 

voort. Haar uitbundige wisselinge, en hierdie toedrag van sake duur 

betrokkenheid, daaropvolgende terugtrekking en onbetrokkenheid en 

skielike impulsiewe oor-akkommodering van die terapeut in dieselfde 

sessie dui op gemoedskommeling (' 'moodswing' '). Die mediese model sou 

hierdie wisselende stemminge as aanduidend van siklotimiese depressie 

beskou (Louw & van Jaarsveld 1989: 171). Patros en Shamoo (1989: 81 & 

89) beskryf ook afwisselende betrokke en onbetrokke gedrag as simptoma

ties van depressie. Hierdie wisselende buie dui daarop dat Delia 

voortdurend op 'n affektiewe vlak verkeer. Haar selfaktualisering word 

dus kognitief gerem, en haar wisselende buie kan ook haar identiteits

vorming belemmer. Die proses van selfaktualisering kan dus nie toe

reikend by haar voltrek word nie. 

Beatrix bly steeds grotendeels verbaal onbetrokke by die groepgebeure. 

Wanneer Alta gevra word of sy dink dat Delia 

verklaar sy dat dit haar nie raak nie. Alta se 

se gedrag Beatrix pla, 

egter dat sy dink dat 

dit Beatrix wel pla. Beatrix ontken dit egter en verklaar weer eens dat 

dit haar nie pla nie. Op hierdie stadium is Beatrix se antwoorde op die 

meeste vrae oor ander persone in die groep se gevoelens steeds ''ek 

weet nie' ', of ''seker maar''. In hierdie geval moes sy egter noodge

dwonge 'n mening uitspreek omdat 'n ander groeplid haar gevoelens 

verkeerd ge~nterpreteer het. Hierdie mening sou nie aan die hand van 

lineere vraagstelling van haar bekom kon word nie. Deur telkens haar 

mening van die groep te weerhou, hou sy haarself geslote vir die groep. 

Haar nie-verbale gedrag weerspreek egter onbetrokkenheid. Dit is 

opmerklik dat sy die gebeure in die groep met haar oe volg. Dit lyk 

asof sy haar gevoelens en pyn op 'n ander manier as Delia beskerm. Haar 

passiewe, oenskynlik onbetrokke gedrag kan aanduidend van depressie 

wees (Gotlib & Colby 1987: 3; McCoy 1985: 49). Die feit dat sy haar nie 
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vir die groep oopstel nie, dui op 'n vrees vir verwerping en op 'n lae 

selfkonsep (Vrey 1979: 49). 

In teenstelling met Beatrix openbaar Delia 'n geagiteerde houding, wat 

ook moontlik op depressie dui (Patros & Shamoo 1989: 87). Delia hanteer 

haar persoonlike gevoelens ocr gebeure in die groep deur stil te bly. 

Die wyse waarop sy haar isoleer en onttrek is moontlik 'n aanduiding 

dat sy depressief is (McCoy 1985: 47-49). 

Yvette se aanhoudende voetbeweging, wat tydens die tweede sessie so 

opvallend was, kern nie tydens hierdie sessie voor nie; hiervan kan 

afgelei word dat sy haar ontsteltenis verwerk het. Hierdie mannerisme 

(die sg. ''tic behaviour'') is dus nie 'n gewoonte nie. Tydens hierdie 

sessie is sy baie stil, alhoewel nie onbetrokke nie, want sy glimlag 

waar nodig en maak oogkontak met die terapeut en die ander groeplede. 

Sy toon in toenemende mate dat sy gewillig is om tot verhoudingstigting 

met ander ocr te gaan. 

Op 'n vraag van die terapeut (sirkuler), antwoord Yvette dat Delia nie 

dikwels sleg voel nie. Hierdie antwoord strook nie met die inligting 

wat Delia self tydens die eerste sessie aan die terapeut verskaf het 

ocr haar gemoedskommelinge nie. Die terapeut kry die indruk dat Yvette 

'n antwoord verstrek wat sy dink verwag word. Tydens die vorige sessie 

het sy weer, in plaas daarvan om haar eie mening te lug, beaam wat 

ander persone gese het. Dit dui daarop dat Yvette baie onseker voel en 

'n lae selfkonsep het, wat haar verhoudingstigting met ander sal 

blokkeer. Dit kan lei tot die belemmering van haar identiteitsvorming, 

wat sal meebring dat sy dit moeilik sal vind om 'n bepaalde rol-

identiteit te ontwikkel. Dit is duidelik uit haar persoonlike 

geskiedenis dat sy nie so 'n rol ontwikkel het nie. Yvette verklaar dat 

sy voel asof Delia hulle almal uitsny, want sy is dalk kwaad vir alles 

en almal. Haar antwoord impliseer dat sy sensitief vir verwerping is. 

Aan die begin van hierdie sessie is Nola stiller as tydens die vorige 

sessie. Sy is baie meer ernstig en toon nie tekens van haar voormalige 

spontanerteii nie. Dit kan moontlik toegeskryf word aan die uitwerking 

wat Delia se gedrag op haar het. Die terapeut kry die indruk dat die 

groep ongemaklik voel ocr Delia se gedrag. Weer eens is dit duidelik 

dat die gedrag van een persoon binne 'n sisteem 'n wederkerige invloed 
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op ander uitoefen, wat weer verdere distansiering van so 'n persoon 

veroorsaak. So ontstaan 'n spiraal van onttrekking wat gevoelens soos 

depressie in stand kan hou. 

Alta lyk meer onversorgd as in die vorige sessie, maar dit lyk tog asof 

sy meer openlik oor haar gevoelens kan praat. Sy verklaar dat Delia se 

onbetrokke houding haar hartseer laat voel om Delia se onthalwe. Sy 

dink dat Delia eintlik liewer alleen wil wees as by die sessie. Sy 

openbaar weer eens groot sensitiwiteit vir die gevoelens van ander. Op 

'n vraag of sy saamstem met wat Alta van haar se, antwoord Delia dat sy 

nie weet nie en dat sy nie gaan se nie. Dit is duidelik dat sy die 

groepsessie nie bywoon met die doel om oor haar gevoelens te praat nie, 

6f dat sy 'n bepaalde optrede van die terapeut verwag wat haar sal 

uitlok. 

Die terapeut verduidelik aan die groep dat hulle nou die aktiwiteit sal 

aanpak waar hulle aan 'n dier moet dink waarmee hulle kan identifiseer. 

Die groep verklaar hulle gewillig om met die diere-metafoor voort te 

gaan. 

Die mate waartoe daar tekens van depressie by elk van die groeplede 

voorkom, word veral in die aktiwiteit van diere-metafore (wat ver

volgens bespreek sal word) bemerk. 

Die terapeut besluit om Delia nie op hierdie tydstip uit te lok om aan 

die groepgebeure deel te neem nie, aangesien sy onseker is hoe sy Delia 

- wat steeds agter 'n muur van stilte skuil - sover sal kry om deel van 

die sisteem te word. 

Die eerste dier wat bespreek word, is 'n mier. Sirkulere vraagstelling 

word weer eens gebruik en Nola meen dat Beatrix die mier kan wees omdat 

'n mier skrikkerig vir mense is en ''weghol''. Alta stem nie met 

hierdie punktuasie van Nola saam nie. Beatrix se dis seker maar waar 

dat sy wel skrikkerig vir mense is. Die situasie in haar ouerhuis was 

sodanig dat sy nie die geleentheid gekry het om verhoudings te stig 

nie, en daarop pas haar gedrag in die patroon van padgee vir mense. 

Yvette merk op-dat 'n mier sonder supervisie kan werk, en verwys 

hiermee moontlik na een van haar eie eienskappe. Op 'n sirkulere vraag 

oor Delia se punktuasie van 'n dier, antwoord Yvette dat Delia seker 
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net sal meen dat 'n mier 'n klein pieperige diertjie is. Sy 

waarskynlik dat Delia haar met minagting sal hanteer. Sy 

verwag 

is dus 

sensitief vir Delia se moontlike verwerping van haar. Haar gevoeligheid 

vir verwerping is verstaanbaar in die lig van haar geskiedenis, waar sy 

telkens verwerping moes beleef. Delia antwoord op 'n uitnodiging om die 

stelling te bevestig dat sy die mier as 'n klein pieperige dier beskou, 

dat sy nie weet nie; sy onttrek dus. Nola voer aan dat Yvette, net soos 

'n mier, baie swaar kan dra. Yvette beaam hierdie stelling en Beatrix 

knik, asof sy ook hierdie eienskap besit. Die terapeut voeg in 'n 

poging tot herdefiniering by dat 'n mier baie getrou is. Die bespreking 

oor die mier word daar gelaat en die volgende dier, naamlik die hen, 

word in oenskou geneem. 

Al die groeplede, veral Alta, giggel toe daar van die hen gepraat word. 

Die groep begin nou meer gemoedelik saamwerk. Alta meen, in antwoord op 

'n sirkulere vraag, dat dit Nola is, omdat sy so baie ''kekkel''. 

Beatrix toon steeds 'n mate van onbetrokkenheid; toe haar mening gevra 

word, antwoord sy: 1 'dis seker maar so. 1
' Yvette meen dat Beatrix skaam 

is om in die vreemde omgewing te antwoord, en Beatrix beaam dit. 

Beatrix se lae selfkonsep word in die optrede weerspieel in teen

stelling met Nola se spontane deelname en gemaklike verhoudingstigting 

met die terapeut en die ander groeplede, wat weer op haar positiewe 

selfkonsep dui. Uitgelok deur 'n sirkulere vraag, kan Beatrix nie 

anders as om 1 n mening uit te spreek nie. Alta antwoord hard en 

duidelik dat Beatrix skaam is. 

Op die aanvanklike sirkulere vraag of Nola die hen is, antwoord 

self dat sy wel baie I 'kekkel' '. Yvette brei hierop uit deur te se 

Nola 

dat 

Nola op vreemde plekke nie so baie praat nie. Yvette begin nou al hoe 

meer aktief deelneem en se dat hulle nou die terapiesituasie vertrou. 

Nola vertel dat sy, voor sy uit haar dop gekruip het, verskriklik bang 

vir mense was. Sy het dit egter nou verwerk. Sy het met verkeerde 

vriende deurmekaar geraak en aandag probeer soek deur ''verkeerde 

dinge'' te doen. Alta draai na Nola en glimlag vir haar. Hierdie 

nie-verbale aksie dui weer eens daarop dat sy haar eerder met Nola en 

Yvette as met Beatrix vereenselwig. Haar toegenee houding toon 'n 

gewilligheid om verhoudinge in die groep te stig. Nola se positiewe 

deelname stel moontlik 1 n voorbeeld aan die ander groeplede en dit kan 

daartoe lei dat hulle meer betrokke kan raak in die groepsisteem. 



172 

In aansluiting by Nola se opmerking vertel Yvette dat dit ook vir haar 

moeilik is om met vreemde mense te praat. Sy neem nou meer geredelik 

deel, en op 1 n vraag oor die terapiesituasie, se sy dat die groeplede 

mekaar ook nou begin vertrou en makliker kan gesels. 

Yvette merk op dat 'n hen ook kan pik. Alta meen dat Nola nie sal pik 

nie, maar dat sy 1 n mens sal help as jy in die moeilikheid is en dat sy 

jou ook sal beskerm. 

In hierdie stadium begin Delia met haar potlood teen die stoelleuning 

kap. Op die wyse maak sy die groep weer bewus van haar bestaan. Dit 

bekragtig die hipotese dat sy met haar gedrag die aandag op haar wil 

vestig. 

Die terapeut begin nou so gefrustreerd voel oor Delia se optrede dat sy 

die behoefte voel om outokraties op te tree. Die konsultasiespan skakel 

die terapeut en stel voor dat sy Delia uitnooi om aan die bespreking 

deel te neem. 

Op 1 n sirkulere vraag antwoord Nola dat sy dink Delia sal nie omgee om 

deel te word van die bespreking nie. Op 1 n vraag hieroor antwoord 

Delia: 1 1 Ek het nie gese my probleme moet die groep se probleme word 

nie. Ek weet nie hoekom maak almal so 1 n groat 'scene' nie. 1
' Met 

hierdie antwoord wil sy moontlik juis aandui dat sy die groep by haar 

probleem wil betrek en dat sy die een is wat 'n groat 'scene' maak. 

Hierna neem Delia haar hand van haar gesig weg en kyk belangstellend 

toe as die briefies met die dierename uit die houer getrek word. Haar 

deelname aan die groepgebeure kan toegeskryf word aan die feit dat haar 

intervensie, waarin sy kontro~e probeer uitoefen het deur te onttrek, 

misluk het. Verder kan die simmetriese ontmoeting, gekenmerk deur 

erkenning en aanvaarding waardeur Delia die keuse gegee is om aan die 

groepaktiwiteite deel te neem die rede wees waarom Delia haar weer 

bereid verklaar om deel te word van die groep. Dit is ook moontlik dat 

die groep se begrip vir haar optrede en hul voorbeeld van deelname haar 

beweeg het om deel te neem. Wat duidelik is, is dat sy in sekere 

omstandighede wel in staat is om 1 n wilsbesluit te neem. 

Bogenoemde gebeure toon duidelik dat daar 1 n wederkerige proses tussen 
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die terapeut en Delia en die terapeut en die groeplede bestaan. Daar 

kan dus gepostuleer word dat gedrag be1nvloed kan word tydens die 

proses van wederkerige interaksie tussen persone. 

'n Pikkewyn is die volgende dier. wat bespreek word. Verskillende 

punktuasies van die groeplede ten opsigte van hierdie dier word in die 

gesprek duidelik. Sirkulere vraagstelling word gebruik om die volgende 

inligting van die groelede te bekom: Yvette se dat 'n pikkewyn in 

groepe beweeg. Delia dink dat dit Yvette is, want sy meng met haar 

soort. Hierdie soort is ''hardkoppig, mislik, gaaf, oulik en 'cute'''. 

Sy begin nou glimlag. Hierdie eienskappe wat opgenoem is, wat gemoed

stemminge aandui, is aanduidend van haar eie gedrag. (Al die lede van 

die groep kom op hierdie stadium meer beweeglik en aktief voor). Nola 

se dat almal sulke buie openbaar en Alta beaam dit. Yvette se sy dink 

dat Beatrix, net soos hulle, ook soms wisselende buie ervaar; almal is 

soms vriendelik, ''mislik'' of gaaf. Hiermee beskryf sy moontlik Delia 

se gedrag vanuit haar oogpunt gesien. Met hul erkenning dat mense nie 

elke dag dieselfde voel nie en dat gemoedskommelinge 'n menslike 

eienskap is, openbaar die groep sensitiwiteit vir mekaar en vir Delia; 

haar onbetrokkenheid word haar dus vergewe. 

Op 'n vraag aan die groep oor watter kleur hulle aan die pikkewyn sou 

toeken, is Nola se eerste keuse swart. Yvette ken nie 'n kleur aan die 

pikkewyn toe nie, maar se dat hy sy kleintjies beskerm en vir hulle kos 

soek. Sy spreek nou 'n mening onafhanklik van die van Nola uit. Volgens 

Vrey (1979: 49) hang 'n mens se selfkonsep en identiteitsvorming van 

selfdifferensiasie af. Yvette se onafhanklike standpunt beteken 

moontlik dat haar selfversekerdheid toeneem en dat daar identiteits

vorming by haar plaasvind wat tot 'n positiewe selfkonsep kan lei. Nola 

meen dat 'n pikkewyn die vermoe besit om die koue seewater te verlaat 

en in die warm son te gaan le en bak vir lafenis. Dit dui daarop dat 

die koue seawater haar probleme, wat sy self al ervaar het, voorstel. 

Delia raak steeds algaande meer betrokke by die groepgebeure. Sy leun 

belangstellend vorentoe en hou almal met belangstelling dop. Nola se 

punktuasie van die swart kleur van die pikkewyn, is dat dit probleme 

voorstel (deur sirkulere vraagstelling bepaal). Haar punktuasie van die 

wit is dat dit kenmerkend van uitkoms, vrede en reinheid is. Dit is 

moontlik dat sy hier oor haarself praat. Die feit dat ·Nola eers die 
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swart kleur van die pikkewyn raaksien, kan aanduidend van gevoelens van 

depressie wees. Sy sien egter ook die wit raak. Nola se vermoe om sowel 

die positiewe as die negatiewe raak te sien, dui daarop dat sy 'n 

metaposisie ten opsigte van haar situasie kan inneem. 

Yvette vra dat hulle moet raai wie die pikkewyn is. Haar gedrag toon 

dat sy nie net onafhanklik van Nola en ander groeplede funksioneer nie, 

maar dat sy ook nou uit eie inisiatief kan optree. Dit kan daarop dui 

dat haar selfkonsep verbeter het en dat sy 'n eie identiteit begin 

openbaar. Sy raak dus nou op 'n ander manier betrokke by die terapie

gebeure. Die feit dat sy die inisiatief kan neem, weerspieel dat sy 

kognitief op 'n hoer vlak begin beweeg. Yvette raai dat Nola die 

pikkewyn is. 

Beatrix is tydens hierdie sessie passief, moontlik omdat veral Nola 

baie praat. Beatrix vind dit waarskynlik moeilik om selfgeldend op te 

tree in 'n groep waar ander persone sterk na vore kom. Buitendien is sy 

nie vaardig ten opsigte van verhoudingstigting nie, want laasgenoemde 

verg tog 'n mate van betrokkenheid, positiewe belewing en betekenis

gewing. 

In hierdie stadium sit die groeplede vorentoe, wat op nie-verbale 

betrokkenheid kan dui. Hulle maak oogkontak met mekaar en, soos reeds 

genoem, toon almal begrip vir Delia se optrede. Daar is nou grater 

kohesie, begrip en sensitiwiteit vir mekaar in die groep te bemerk. 

Die terapeut verlaat die vertrek om met die konsultasiespan te konsul

teer. By haar terugkeer is Delia baie aktief aan die praat. Die 

terapeut dra 'n boodskap van die span aan Beatrix oor, naamlik dat 

hulle kan sien dat sy baie dink en dat hulle wonder wanneer sy haar 

gedagtes in die groep gaan uitspreek. Sy wens die groep namens die span 

geluk dat hulle so aktief aan die speletjie kon deelneem. Delia maak 'n 

grap hieroor en almal lag. Sy begin onmiddellik meer praat en dit 

amuseer Alta. Nola akkommodeer Delia deur te noem dat sy soos 'n 

verkleurmannetjie is; sy kan van kleur verander om by die omgewing 

(situasie) aan te pas. Sy sien dus Delia se gemoedskommelinge raak en 

vind dit onverklaarbaar. Die feit dat sy 'n metafoor gebruik om Delia 

te beskryf, dui op haar kreatiwiteit en op haar vermoe om op abstrakte 

vlak betekenis toe te ken. Dit lyk nie asof sy probleme ondervind om op 
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kognitiewe vlak te aktualiseer nie. Haar toereikende vermoe tot self-

aktualisering is ook te bespeur in 

ander groeplede doen en waarop sy 

metafore geheg word, kan analiseer. 

die wyse waarop sy waarnemings oor 

die betekenisse wat aan die dier-

Delia neem weer beheer oor die situasie deur te vr? of sy 'n ander dier 

kan kies. Die vorige dier wat sy gekies het, was volgens haar nie 

verteenwoordigend van haar gevoelens nie en sy het op haar papiertjie 

gekrap. Daar word toestemming aan haar hiervoor verleen. 

Die volgende sessie val op 'n vakansiedag en die groep moet besluit 

watter lede beskikbaar sal wees. Delia se dat die groep nie bymekaar 

moet kom as almal nie daar kan wees nie, want sy is seker dat hulle 

haar gaan bespreek. Sy sien haarself dus steeds as die sentrale figuur 

in die groep en voel moontlik dat sy nie in kontrole gaan wees indien 

sy nie by die terapiesessies teenwoordig is nie. Hierdie houding 

weerspieel ook onsekerheid 'oor haar rol in die groep en oor die 

lojaliteit van die groep teenoor haar. Sy is moontlik nog onseker oor 

die groep se belewing van die wyse waarop sy haar gedra het. Haar 

verhoudinge in ander sisteme volg moontlik dieselfde patroon. As gevolg 

van haar onsekerheid raak sy agterdogtig in die sisteem, en dit 

vertroebel moontlik haar interpersoonlike verhoudinge, met die gevolg 

dat sy haar van ander afsluit. Dit is ook moontlik dat sy, weens haar 

gemoedskommelinge, geen beheer oor haar optrede het nie. Hierdie 

verwarring is ook 'n teken van identiteitsdiffusie en 'n lae self

konsep. 

Die konsultasiespan bereik aan die einde van die sessie konsensus oor 

die proses soos hierbo beskryf. 

Die aktiwiteit van die diere-metafore is nie in hierdie sessie afge

handel nie; dit word in die volgende sessie voortgesit. 

6.5.3.3 Bespreking van die terapiegebeure 

a Geheelindruk van die terapiegebeure 

Die terapiesessie begin stadig en rukkerig as gevolg van Delia se 

eienaardige optrede. Toe die speletjie van die diere-metafore 'n 

aanvang neem, raak al die lede behalwe Delia meer betrokke. Hulle 
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projekteer baie van hul gevoelens deur middel van die metafore. 

Die terapeut ervaar Delia se wisselvallige gedrag in die groep as 'n 

uitdaging. Delia se gedrag, wat getuig van onbetrokkenheid, aggressie 

en manipulasie, ontlok gevoelens van weerstand by die terapeut en sy 

moet daarteen veg om te verhoed dat sy 'n afstand tussen haar en Delia 

skep. Die terapeut vermoed dat Delia soortgelyke negatiewe gevoelens by 

gesagsfigure in ander sisteme ontlok. Hul gevolglike optrede kan wees 

om hulle van haar te distansieer, wat daartoe kan lei dat sy op haar 

beurt kontrole oor die situasie probeer verkry, wat weer haar optrede 

vererger. 

b Verandering in die groepoptrede 

As gevolg van Delia se totale onbetrokkenheid is die versplintering van 

die groep aan die begin van die sessie opvallend. Beatrix toon geen 

toegeneentheid tot die ander lede van die groep nie, maar hou hoof

saaklik die terapeut fyn dop. Alta leun meer dikwels oor na Nola en 

maak oogkontak met haar. 

Later, namate die groep betrokke raak by die gesprek oor die diere

metafoor, is dit duidelik dat groepkohesie sterker is. In plaas van die 

koue, ongemaklike atmosfeer wat die begin van die sessie gekenmerk het, 

heers daar aan die einde van die sessie 'n spontane atmosfeer en almal 

neem deel aan die groepgebeure. 

Wat die wederkerige proses tussen die terapeut en groeplede betref, kan 

die situasie soos volg ge~nterpreteer word: 

By die aanvang van die derde sessie neem Delia glad nie aan die 

groepgebeure deel nie, en probeer op hierdie wyse beheer oor die groep 

verkry. Moontlik weerspieel Beatrix en Yvette se teruggetrokke houding 

aan die begin van die sessie, asook die feit dat Nola stiller is as 

vantevore, die invloed van Delia se gedrag op ander persone. Hierdie 

situasie word uiteindelik omgekeer: die groep se gedrag be1nvloed Delia 

sodanig dat haar optrede verander en sy meer opgeruimd voorkom. Sy word 

deel van die groep en beantwoord die vrae wat aan haar gestel word. 

Deelname van al die lede van die groep word al hoe meer spontaan namate 

die sessie vorder. Tog probeer Delia deurgaans om op ander (minder 
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opvallende) maniere beheer oor die groepgebeure te verkry. Aan die 

einde van die sessie is die groepkohesie sterker as by die aanvang 

daarvan, toe almal, moontlik as gevolg van Delia se optrede, meer in 

hul doppe gekruip was. 

c Veranderinq ten opsiqte van elke individuele qroeplid 

Beatrix bepaal aan die begin van die sessie hoofsaaklik haar aandaq by 

die terapeut, en merk op dat ·sy nie omgee as Delia nie aan die groep

gesprek deelneem nie. Sy antwoord dat dit seker maar waar is dat sy 

soos 1 n mier is. Algaande raak sy meer betrokke by die groepgebeure. Sy 

knik haar kop instemmend op Yvette se stelling dat 'n mier swaar dra. 

Aan die einde van die sessie lag sy spontaan saam toe Delia opvallend 

baie praat. 

Delia se houding dui op aggressie en weerstandigheid. Sy verbaliseer 

nie hierdie houding nie, maar toon dit met haar nie-verbale gedrag: 

haar hare hang oor haar voorkop en haar bene is styf voor haar uitge

strek. Op 'n vraag of die groepaktiwiteit maar voortgesit kan word, 

antWOOrd SY aggreSSief: 1 1 Ek Weet nie en ek Sal 00k nie Se nie. 11 ·sy 

onderbreek haar eie stilte deurdat sy met die potlood teen die stoel

leuning kap en volhard met haar houding, maar slaag nie daarin om al 

die aandag op haar gevestig te kry nie. Later, op uitnodiging van die 

konsultasiespan en die terapeut, raak sy meer betrokke by die groep

aktiwiteit. Na haar dwars opmerking dat sy nie weet waarom almal so 'n 

''scene'' maak nie, neem sy haar hand van haar gesig weg en begin 

onmiddellik daarna deelneem aan die groepaktiwiteit. Sy is weer 

aggressief wanneer sy antwoord dat Yvette se soort ''hardkoppig, 

mislik ... '' is, maar dan slaan sy oor na positiewe eienskappe, naamlik 

''oulik en 'cute'''. Sy toon geen tekens van berou of skugterheid oor 

haar optrede nie. Sy probeer onmiddellik weer op 'n ander wyse die 

verloop van die gebeure kontroleer deur te se dat sy 'n ander dier wil 

kies omdat sy haar stukkie papier bekrap het. Toe die terapeut terug

keer na konsultasie met die konsultasiespan, vind sy dat Delia die 

reels van die spel verbreek het deur uit te vind watter dier Yvette 

voorgestel het. Sy beweer dat sy geloer het toe Yvette geskryf het. 

Op hierdie wyse het sy die verrassing uit die spel vir haarself en vir 

Yvette, wat baie omgekrap klink, gehaal. Deur haar optrede gooi sy dus 
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doelbewus die orde van die sisteem omver. Hierna glimlag sy skielik en 

neem beheer van die groep op 'n ander en minder opvallende wyse, deur 

grappe te maak sodat die ander groeplede vir haar lag. Haar gedrag word 

gekenmerk deur 'n patroon van optrede wat aantoon dat sy nie net 

gemoedskommelinge openbaar nie, maar oak beheer oar die sisteem probeer 

verkry. 

Alta kom aanvanklik stil en passief voor. Sy toon aan die begin van die 

sessie dat Delia se onbetrokke houding haar raak, en spreek haar uit 

ocr die persone ocr wie sy uitgevra word. Later raak sy meer waaghalsig 

en se dat Nola baie kan kekkel, lag verskeie kere en praat algaande 

harder en duideliker. Sy skaar haar by die grater subgroep, wat aandui 

dat sy standpunt inneem. Sy le weer eens sensitiwiteit aan die dag deur 

te se dat Nola nie iemand is wat I 'pik' I nie. Haar gedrag, wat spreek 

van 'n sterker standpunt-inname en 'n vermoe om van haarself laat hoar, 

dui daarop dat haar selfkonsep deurentyd meer positief raak. 

Nola neem aanvanklik nie buitengewoon aktief aan die groepgebeure deel 

nie, moontlik weens Delia se onbetrokke houding. Later praat sy egter 

op spontane wyse cor haar verlede. Aan die einde van die sessie 

akkommodeer sy Delia en beskryf haar kreatief en met insig as 'n 

verkleurmannetjie. Haar gemaklike gebruik van die metafoor om verbande 

aan te toon, dui aan dat sy kognitief op abstrakte vlak betekenis kan 

gee. 

Yvette is ook stil aan die begin van die sessie, en deel aanvanklik al 

Nola se sienings. Later toon sy dat sy in staat is om 'n eie mening te 

lug en uiteindelik neem sy die inisiatief deur self 'n voorstel te 

maak, naamlik dat hulle bekend meet maak watter persone die diere 

voorgestel het. Oak haar gedrag dui op identiteitsontwikkeling en 'n 

meer positiewe selfkonsep. 

d Aanduidings van depressie of terneergedruktheid by die groeplede 

Beatrix kom baie passief voor. Sy is nie gewillig om in 'n cop gesprek 

met die terapeut te tree en haar belewinge mee te deel nie. Op verbale 

vlak is sy aanvanklik onbetrokke en verskans haar gevoelens agter 

neutrale antwoorde soos:' 'Ek weet nie'' en ''seker maar''. Sy gebruik 

oak woorde soos ''skrikkerig' ', wat dui op haar onttrekking van die 
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sisteem. Isolasie is immers 1 n aanduiding van depressie (Ketterman 

1988: 68; McCoy 1985: 48). Die gedragspatroon wat in haar ouerhuis

situasie beskryf is, kom ook in die terapiesituasie na vore: onbetrok

kenheid, gedistansieerde gedrag en gevolglike ontoereikende kognitiewe 

funksionering, 'n lae selfkonsep en 1 n onsekere identiteit. 

Alta lyk meer onversorgd as in die vorige sessie 1 en haar houding is 

aanvanklik passief. Sy gebruik woorde soos ''seergemaak' ', ''aileen'' 1 

en praat van '' 'n moeilike tyd 1 1
1 en dit dui op haar belewing van pyn 

en isolasie (Ellgrin 1989: 166-169). Hierdie isolasie is al lank deel 

van haar beleweniswereld; daar is geen kommunikasie in haar verhouding 

met haar moeder nie. 

Yvette kom onseker voor. Sy gebruik woorde soos ''uitsny'', ''kwaad vir 

alles en alma!' 1 en 1 'pik' 1 wat aanduidend van aggressie kan wees. 

Ander woorde wat sy gebruik, soos ' 1 Skaam' 1
1 '

1 nie maklik praat nie 1
' 

en ''koue seewater 1
' dui daarop dat sy haar onttrekking en gevoelens 

van isolasie ervaar. Dit dui ook daarop dat sy haarself nie as deel van 

iets of iemand beleef nie. 1 n Persoon sender 1 n rol is afgesluit van 

ander. Ten einde haar eie identiteit te vind en selfaktualisering te 

bereik, sal sy die geleentheid gegun meet word om in 1 n sisteem te 

funksioneer. 

Nola se gebruik van woorde soos 1 'swaar dra 1 1 en 1 'swart'' dui moontlik 

op oomblikke van depressie, moontlik by die herinnering aan pyn wat sy 

in die verlede ervaar het en wat tot depressie gelei het. 

Delia kom uiters onrustig voor en sy maak, soos sy self opmerk, 'n 
1 'scene''. Sulke opvallende gedrag ( 1 'acting out'') is kenmerkend van 

depressie (McCoy 1985: 48; Patros & Shamoo 1989: 87). Haar gemoed

skommeling word aangedui deur die byvoeglike naamwoorde {gekenmerk deur 

'n mengelmoes van emosies) wat sy gebruik om Yvette te beskryf: 

''hardkoppig, mislik (negatiewe eienskappe), gaaf, oulik en 'cute''' 

(positiewe eienskappe). 

e Vordering van die eerste tot die derde sessie 

Tydens die eerste en tweede sessies is daar tekens wat elke persoon se 

bepaalde manier van optrede kenmerk. In die de.rde sessie is daar 
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bevestiging van elke groeplid se kenmerkende gedragspatroon. Delia het 

byvoorbeeld die vrymoedigheid om haarself totaal bloot te stel deur 

haar weerstandige optrede, en haar manipulasiespel word dus nie meer 

verbloem nie. 

Beatrix is slegs vir die tweede keer teenwoordig en sy toon reeds 'n 

minder neutrale en gedistansieerde houding as tydens die eerste sessie. 

Die persone in die groep wat volgens die Beck Depression Inventory en 

die Sacks Sentence Completion Test nie depressief is nie, naamlik Nola, 

Alta en Yvette, tree anders op as Beatrix en Delia, wat volgens hierdie 

meetinstrumente as depressief beskou kan word. Nie een van laasgenoemde 

twee persone is in staat om aktief aan die groepgebeure deel te neem en 

spontaan met die terapeut en ander groeplede verhoudinge te stig nie, 

in teenstelling met Nola wat openlik oor haar probleme kan gesels en 

haarself as positief beleef. Persone wat gevoelens van terneergedrukt

heid openbaar, toon nie hierdie openheid in hul funksionering nie. 

Beatrix toon haar betrokkenheid op nie~verbale vlak, maar word oorheers 

deur die sterker persone in die groep. Daar kan dus verwag word dat sy 

baie uit die groepgebeure sal leer, maar sal sukkel om haar in die 

groep te laat geld. Die gebeure in die sisteem van groepterapie bied 

Beatrix die geleentheid om waar te neem hoe ander persone in die 

sisteem funksioneer. Hierdie blootstelling bied moontlik aan haar die 

geleentheid om buite in ander sisteme te gaan oefen wat sy geleer het. 

Bevestiging hiervan sal aan die einde van die terapiesessies by Beatrix 

se huisouers verkry word. 

Delia, die ander persoon wat as depressief geklassifiseer kan word, 

openbaar uitermatige gemoedskommelinge. Die wyse waarop sy in die groep 

optree, verhoed dat sy altyd by die groepsisteem kan inskakel. Dit is 

moontlik dat sy die sisteem in haar manipulasiespel gebruik. Die 

sisteem wat haar moet akkommodeer, sal konsekwente reels moet stel 

waarbinne sy kan funksioneer. Daar bestaan die vermoede dat sy tot 

uiterstes sal gaan om die aandag op haar te vestig. Wanneer die sisteem 

nie meer hi~rdie doel dien nie en haar spel blootgestel is, sal sy die 

groepsisteem moontlik nie meer bruikbaar vind nie, en dit verlaat. 
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f Persoonseienskappe wat tydens die sessie blootgele is 

Die diere-metafore bied groeplede die geleentheid om mekaar en hulself 

beter te leer ken. ·Hulle word verder bewus gemaak van mekaar se 

behoeftes en eienskappe, en vind uit wat ander van hulle dink. Tydens 

hierdie sessie kry die groeplede die geleentheid om hulself en die 

ander groeplede te ontdek. So is die volgende eienskappe (volgens die 

lineere benadering) van elke persoon in die groep aan die lig gebring: 

Nola is skrikkerig en bang vir mense; sy is saggeaard: sy help ander en 

beskerm hulle. 

Beatrix dra 'n swaar las; sy voel soms vriendelik, soms ''mislik' '; sy 

is skrikkerig vir mense en onttrek haarself van hulle. 

Yvette soek beskerming; sy werk hard en dra 'n swaar las. 

Delia is hardkoppig, ''mislik' ', gaaf en oulik; sy is soos 'n 

verkleurmannetjie wat haar emosies betref. 

Alta is bang en skaam. 

Uit hierdie eienskappe, wat tydens die sessies aan die lig kom, blyk 

dit duidelik dat die proefpersone elkeen bepaalde probleme ervaar wat 

in 'n sekere mate op depressie kan dui. Die enigste twee persone wat 

toon dat hulle toereikend funksioneer, is Nola (wat ander mense help) 

en Yvette {wat hard werk). Hierin verskil hulle van die ander proef

persone (Alta, Beatrix en Delia) wat almal tekens van ontoereikende 

funksionering, dit wil se negatiewe belewinge en betekenisgewing, 

onbetrokkenheid, ontoereikende verhoudingstigting, identiteitsdiffusie 

en lae selfkonsepte tydens hierdie sessie openbaar. 

6.5.4 Die vierde groepsessie: Bevestiging van die versoening 

6.5.4. 1 Beplanning van die sessie: hipotesevorming 

Die terapeut en die konsultasiespan besluit dat daar met die diere

metafore voortgegaan sal word. Die hipotese word gestel dat die groep 

nag gemakliker as tydens die vorige sessie aan die hand van die 

metafore sal kommunikeer. 'n Verdere hipotese word gestel, naamlik dat 

die wyse waarop die terapeut haarself vir die groep oopstel, die 

groeplede sal aanmoedig om hulself oak bloat te stel. 
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6.5.4.2 Die terapiesessie 

FIGUUR 6.10 SITPLEKKEUSE 

Tydens hierdie sessie ervaar die terapeut die atmosfeer as selfs 

gemoedeliker as die in die vorige sessie. Beatrix sit vorentoe en hou 

die groepgebeure fyn dop; dit dui daarop dat sy betrokke is by die 

gebeure. Alta sit met haar hand peinsend teen haar gesig en dit lyk 

asof sy die terapiegebeure evalueer. Delia slaan 'n houding van bravade 

en uitbundigheid aan, en dit wil voorkom asof sy oorkompenseer vir haar 

optrede tydens die vorige sessie; anders kan dit aanduidend van 

buitensporige gemoedskommeling wees. Moontlik wil sy met hierdie gedrag 

weer die kalklig op haar rig ten einde beheer oor die situasie te 

verkry. 

Op 'n vraag van die terapeut of hulle die dier wat hulle gekies het, 

geheim gehou het (soos afgespreek aan die einde van die vorige sessie), 

antwoord Delia dat sy Yvette en Nola vertel het watter dier sy voor

stel. Met hierdie uitdagende mededeling toon sy weer eens dat sy die 

kode van die sisteem wil verbreek en met opposisionele optrede beheer 

oor die situasie wil verkry. Later, toe die terapeut haar briefie wat 

sy tydens die vorige sessie in die houer gegooi het, uithaal, is daar 

nie 'n dierenaam op geskryf nie; sy het net daarop gekrap. Dit dui weer 
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eens daarop dat dat sy situasies gebruik om haar te pas. Hierdie gedrag 

is moontlik 'n respons op die situasies waarin sy haar soms bevind, en 

waarin sy deur ander misbruik word. 

In reaksie op Delia se optrede, kom die vertroue in die groep deur 

sirkulere vraagstelling ter sprake en Nola merk op dat die groeplede by 

mekaar aanpas en mekaar in die geheel beter verstaan. Hiermee bevestig 

sy die groepkohesie wat bereik is. Die wyse waarop Nola die situasie 

opsom, is 'n teken dat sy kognitief op 'n hoe niveau funksioneer. Haar 

toereikende selfaktualisering is weer eens opmerklik. 

Op 'n sirkulere vraag aan Yvette (om te hoor wat Nola sou antwoord) 

word die inligting verstrek dat Beatrix die persoon is wat die meeste 

verander het sedert die aanvang van die terapie, aangesien sy baie meer 

as voorheen glimlag en meer praat. Haar toenemende betrokkenheid by en 

positiewe belewing van die groepgebeure is vir alma! opvallend. Sy lyk 

ingenome oor hierdie siening van haar en lag skamerig. Haar gedrag dui 

daarop dat sy haar gereed maak om uit haar dop te kruip, wat aantoon 

dat sy oor die vermoe beskik om haarself te aktualiseer. Die terug

voering van die groeplede laat haar dus beter voel oor haarself, met 

die gevolg dat haar selfkonsep meer positief word. 

Delia lag en maak 'n onderlangse grap, maar die terapeut kan nie hoor 

waarom dit gaan nie. Aan die hand van sirkulere vraagstelling se Yvette 

dat sy dink Beatrix is baie sensitief en dat sy maklik seergemaak sou 

voel as Delia haar sou spot. Alta se dat sy ook seergemaak sou voel as 

Delia 'n beledigende opmerking teenoor haar sou maak. Hieruit kan 

afgelei word dat Delia se impulsbeheer buite die groep ook swak is en 

dat sy ook daar dinge se wat ander seermaak. Hierdie bespreking kan die 

groeplede van hul eie en die ander groeplede se sensitiwiteit bewus 

maak, wat tot beter selfkennis en identiteitsontwikkeling kan bydra. 

Op 'n sirkulere vraag aan Nola of sy dink iemand anders in die groep is 

ook sensitief, beskryf sy Yvette as 'n persoon wat maklik terugtrek, 

soos afgelei kan word uit haar nie-verbale gedrag: sy trek haar skouers 

agtertoe. Yvette se hierop dat sy sensitief is en daarom waarskynlik 

onbetrokke bly om seerkry te vermy. Hierdie insig ten opsigte van haar 

eie gedrag, toon aan dat die gesprek oor sensitiwiteit haar aandag op 

sinvolle wyse vestig op haar manier van optrede. Haar onttrekking sal 
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toereikende verhoudingstigting met ander belemmer en haar identiteits-

vorming rem. Onbetrokkenheid sal ook meebring dat sy 

gelabiliseerd bly en nie haar potensiaal sal verwesenlik nie. 

affektief 

Die groep toon hul gretigheid om die aktiwiteit met die diere-metafore 

voort te sit. 

Die eerste diernaam wat uit die houer getrek word, is die van 'n perd. 

Nola meen dat 'n perd innerlike krag het om mense te dra en om op 'n 

plaas te help. Hierdie eienskappe dui op die positiewe eienskappe wat 

sy in haarself raaksien. In aansluiting by Nola se opmerking se Yvette 

dat Nola die krag gehad het om op te hou rook. Alta se dCl.t Nola die 

innerlike krag van die Verlosser het wat haar help. Alta se gedrag 

getuig, .net soos in die vorige sessies, van haar bewondering vir Nola. 

Sy sien haar moontlik as 'n rolmodel. Die effense blik wat die terapeut 

kry op emosies in haar wat nog ontgin moet word, laat haar dink aan 'n 

klippie wat in die grond begrawe gele, ontdek is en nou sy ware 

kleureprag en skakeringe in die lig begin wys. Die feit dat sy ook 'n 

meer opvallende rol in die groepsisteem speel, is moontlik aanduidend 

daarvan dat Nola se gedrag haar uitnooi om ook in die sisteem te 

''dans''. 

Delia wys daarop dat 'n perd ook baie eet. Die feit dat sy hierop wys, 

dui moontlik op haar eie eetgewoontes, wat kenmerkend van haar toestand 

van depressie is (McCoy 1985: 47; Patros & Shamoo 1989: 82-83). Haar 

eetgewoontes moet ongewoon en opvallend wees, want al die groeplede is 

bewus daarvan. 

Die kleure van 'n perd word soos volg deur die groeplede opgenoem: 

Yvette se 'n perd is bruin, Delia se 'n perd is swart en Nola noem wit 

as die kleur waarmee sy 'n perd assosieer. Hierdie kleure dui moontlik 

op die toestand van depressie waarin Yvette, Delia en Nola in 

verhouding tot mekaar verkeer. Beatrix se punktuasie van 'n perd is dat 

hy gou skrik en bang is vir karre. Hierdie eienskap dui moontlik op 

haar sensitiwiteit en belewing van vrees, soos dit in die eerste sessie 

tot uiting gekom het; sy het kort-kort begin huil en haar stem het 

vasgeslaan toe sy wou praat. Yvette se punktuasie van 'n perd is dat hy 

hard kan skop en aggressief kan raak wanneer hy geterg word. Dit sluit 

aan by haar opmerking in die vorige sessie oor die hen wat pik, en dui 
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op haar verborge aggressiewe gevoelens wat hier weer eens aan die hand 

van 'n metafoor gekommunikeer word. Delia lag en se dat 'n perd groat 

geel tande het en dat Nola seker die perd is. Hierdie opmerking spreek 

ooglopend van ongevoeligheid en aggressie. 

Die terapeut ondersoek Delia se opmerking deur gebruik te maak van 

sirkulere vraagstelling, want sy wil uitvind hoe die groeplede dit 

beleef. Ten einde 'n konfrontasie tussen Nola en Delia te vermy, wil 

die terapeut Nola nie direk met haar gevoelens konfronteer nie. Yvette 

se punktuasie van Alta is dat sy nie daarvan sal hou as 'n mens 'n grap 

maak wat op haar persoon betrekking het nie. Alta bevestig Yvette se 

uitspraak. Die mening word uitgespreek dat Beatrix oak nie daarvan sal 

hou nie. Dit blyk uit hierdie gesprek dat Alta en Beatrix seergemaak 

voel by die gedagte dat Delia of iemand anders grappe oar hul persoon 

kan maak. Na 'n ruk lag albei egter hartlik saam met die groep as Nola 

'n voorbeeld noem van 'n grap wat mens se gevoelens kan seermaak. Die 

gesprek wat ernstig begin het, raak ligter. Dit is moontlik dat Alta en 

Beatrix uit hierdie gesprek kan agterkom dat opmerkings soos die wat 

Delia maak, nie ernstig opgeneem hoef te word nie. Dit is oak .moontlik 

dat Delia besef dat sy versigtiger moet optree om ander persone nie 

seer te maak nie. Delia se gedrag verander weer en sy raak algaande 

stiller in die groep. Nola se dat Delia vies raak as 'n mens oar haar 

grappe maak. Delia ontken dit egter en se dat mense nie haar grappe so 

ernstig moet opneem nie. 

Nola stel 'n oplossing voor, naamlik dat die persoon wat die grap maak, 

die persoon op wie dit gemik is, liggies moet aanraak om die angel uit 

die opmerking te haal. Op 'n vraag van die terapeut antwoord Beatrix 

dat hierdie gesprek Delia daarop wys dat sy mense seermaak. Haar 

opmerking dui moontlik. oak daarop dat sy self besef dat 'n mens nie so 

liggeraak moet wees oar opmerkings nie. Die feit dat Beatrix haar 

mening hier kan lug, laat die terapeut vermoed dat sy haar gereed maak 

om uit die situasie waarin sy vasgevang is, te beweeg; amper soos 'n 

vliegtuig wat gereed maak om op te styg. 

Nola se dat Delia sensitief is, want dinge kan haar maklik omkrap, maar 

dat sy oar die vermoe beskik om te se dat sy jammer is oar haar gedrag. 

Die trant van hierdie gesprek is 'n voorbeeld van hoe die terapeut 
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inligting wat spontaan in die terapiesituasie verstrek word, probeer 

gebruik om verandering in die wyse waarop die groeplede in 'n sisteem 

optree, teweeg te bring. 

'n D~lfyn is die volgende dier wat bespreek word. Delia en Nola merk op 

dat 'n dolfyn vriendelik en beskermend is. Yvette se dat hy toertjies 

kan doen en Delia meen dat hy toertjies doen om mense gelukkig te hou. 

Alta se mense is lief vir dolfyne en merk op dat hulle beskermend en 

vry is. Die feit dat sy op hierdie eienskappe wys, dui moontlik op haar 

behoefte aan liefde en geborgenheid. Die groeplede ken positiewe 

eienskappe aan die dolfyn toe; hul punktuasie van die dolfyn is dus 

positief. In hierdie stadium is die groepkohesie baie sterk en beleef 

die terapeut dat daar 'n substantiewe vertrouensverhouding tussen haar 

en die groeplede bestaan. Die feit dat die terapeut op gelyke of 

simmetriese vlak aan hierdie spel deelneem en haarself dus aan die 

groeplede oopstel, dra moontlik tot die verhouding van openheid en 

spontaneiteit in die groep by. Alta raai dat Nola die dolfyn is en Nola 

en Yvette raai dat dit die terapeut is. 

Iemand het 'n kat as metafoor gekies. Wanneer die dierenaam uit die 

houer getrek word, glimlag Beatrix ingenome. Yvette se dat 'n kat nie 

alleen wil wees nie en dat hy kwaai is. Hier openbaar sy weer haar 

verborge gevoelens van aggressie soos tydens die derde sessie, toe sy 

die hen beskryf het as iets wat ''pik' ', en vroeer in hierdie sessie 

die perd beskryf as iets wat hard kan skop en aggressief kan raak as hy 

geterg word. 

Beatrix se punktuasie van 'n kat is dat dit 'n eensame dier is. Sy 

beeld hier waarskynlik haar eie situasie in die groepsisteem sowel as 

in die kinderhuissisteem en haar ouerhuissituasie uit. Nola merk in 

teenstelling hiermee op dat 'n kat spelerig is. Sy sien, soos by die 

projeksie van die pikkewyn, die positiewe eienskappe van die dier raak. 

Sy noem dat 'n kat ook 'n skoon dier is. Hierdie opmerking kan daarop 

dui dat sy haar eie lewe as skoon ervaar en dat sy positief oor haar 

situasie (byboorbeeld haar bekering) voel. 

Alta se dat 'n kat lief is om in die son te le en ook om te slaap, wat 

moontlik aanduidend is van haar ontvlugting uit haar situasie deur 

onbetrokke te bly. Wanneer 'n mens slaap, ontvlug jy van belewinge. Dit 
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impliseer 'n onbetrokkenheid en 'n gevolglike ontwyking van betekenis

gewing, wat selfaktualisering belemmer. 

Die groeplede noem die volgende kleure as kenmerkend van 'n kat: beige 

(Nola), grys (Delia), bruin (Yvette) en swart (Beatrix en Alta}. Die 

keuse van kleure dui moontlik weer eens op die mate van depressie wat 

die groeplede beleef. Die grys kleur wat Delia hier kies, kan aandui 

dat sy haar lewe as kleurloos beskou. Beatrix (wat saam met Delia die 

hoogste telling op die BDI het} kies swart. 

Op 'n sirkulere vraag van die terapeut oor Beatrix se deelname aan die 

groep, noem Nola dat Beatrix van die eerste dag af anders as die ander 

is. Delia se dat Beatrix nie meer antwoord: ''dit maak nie saak nie''. 

Nola meen egter dat Beatrix dit moeilik vind om haar in 'n ander se 

posisie in te leef en dat sy daarom sulke antwoorde gee op die ''tipe 

vrae wat gevra is''. Sy verwys hier na sirkulere vraagstelling. Beatrix 

stem hiermee saam. Die spontane herformulering wat hier plaasgevind 

het, dui op die steungewende kohesie wat algaande in die groep 

ontwikkel het. 

Delia se kommentaar op sirkulere vrae is dat dit lekker is om jou 

gevoelens met ander te deel en om jou in te dink in ander se gedagtes. 

Dit dui aan dat Delia betrokke raak by die groepgebeure. Alta meen dat 

dit soms moeilik en soms maklik is en hiermee heg sy 'n bepaalde 

betekenis aan die groepsituasie. Nola merk op dat almal in die groep 

nou sensitief vir ander se gevoelens is omdat hulle gedwing word om 

hulle in ander se gevoelens in te dink. Sy openbaar weer eens dat sy op 

'n hoer kognitiewe vlak as die ander groeplede funksioneer. Die 

vordering van die groeplede kan hier gesien word aan die feit dat al 

die groeplede deelneem en hul ware gevoelens oor hierdie aangeleentheid 

openbaar. 

Tegelykertyd, omdat die kat 'n bekende dier in hulle leefwereld is, 

gebruik die terapeut die metafoor van hierdie dier om die groeplede se 

leefwereld te betree. Die positiewe eienskappe van die kat word 

beklemtoon ter wille van selfkonsepversterking. Terselfdertyd dien dit 

as herformulering van die negatiewe punktuasie van die kat (eensaam, 

slaap baie, swart, ensovoorts}. Die positiewe eienskappe van 'n kat is 

dat dit 'n skoon, sterk en koninklike dier is. Na aanleiding van 
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hierdie opmerking se Yvette dat 'n kat I 'fyn en sierlik' I. Hierdie 

waarneming dui op die wedersydse effek van persone se punktuering in 

die groep. Hierdie positiewe opmerking waarmee Yvette eensklaps 

vorendag kom, laat die terapeut dink aan 'n vlinder wat uit 'n kokon 

ontsnap en meteens haar kleure vir die wereld wys. 

Die volgende diere-metafoor is die van 'n lammetjie. Volgens Delia eet, 

drink en le 'n lammetjie baie. Die feit dat sy weer eens na 'n etery 

(moontlike eetversteuring) verwys, kan aanduidend wees van haar 

gevoelens van depressie. Die feit dat die lammetjie volgens haar ook 

baie le, kan dui op passiwiteit en onttrekking in die kinderhuis

sisteem. Indien sy onttrek, is dit ook 'n teken dat sy nie toereikend 

verhoudinge stig nie. Verder beskryf sy die lammetjie as ''bang' 1
, wat 

moontlik 'n projeksie van haar eie angsgevoelens kan wees. Dit dui weer 

op haar lae selfkonsep en ontoereikende selfaktualisering. Hierdie 

affektiewe gelabiliseerdheid sal tot onderaktualisering op kognitiewe 

vlak lei. 

Yvette se die lammetjie le soms en huil, wat aanduidend van haar gedrag 

kan wees. Dit dui op vasgevalle affektiewe gedrag en moontlik op 'n 

ontoereikende betekenisgewing aan die situasies. Delia se punktuasie 

van 'n lammetjie is dat dit soms bang is. Alta se dat 1 n lammetjie 

swart en wollerig is, dat hy aandag nodig het en iemand naby hom soek. 

Beatrix se punktuasie van 1 n lammetjie is dat hy eensaam en afhanklik 

is en dat hy sy rna by hom moet he. Hierdie uitlatings van Alta en 

Beatrix dui op hul eensaamheid en hul behoefte aan liefde. Hierdie 

projeksies dui op onbevredigde affektiewe behoeftes, 'n onvermoe om 

verhoudings te stig, die belewing van ongunstige emosies en negatiewe 

betekenisgewing aan situasies. Die keuse van swart as kleur dui 

moontlik ook op die teenwoordigheid van depressiewe gevoelens. Die 

groep raai dat Beatrix en Alta die lamrnetjies voorstel. 

By die lees van die volgende dierenaarn, naamlik die seekoei, begin 

almal lag. Delia merk op dat 'n seekoei baie eet. Dit is die derde keer 

dat sy dit as 'n eienskap van 'n dier noem. Dit versterk die hipotese 

dat sy 'n eetversteuring het, wat weer eens aanduidend van haar 

toestand van depressie kan wees. Sy se ook dat 'n seekoei baie onbeskof 

is. Gedagtig aan haar gedrag in die vorige sessie strook hierdie 

opmerking met haar optrede. Hierdie eienskap is, in teenstelling met 



189 

die ander eienskappe wat die lede oor hulself projekteer, negatief en 

dui ook in sekere sin op sensitiwiteit. Dit kan ook op haar uiterlike 

gedrag (eerder as op belewing van emosies) dui, en stem ooreen met 

Delia se onsensitiewe opmerkings wat daarop gemik is om groeplede seer 

te maak. Dit toon terselfdertyd twee kante van haar persoonlikheid, 

asof sy voortdurend, soos 'n boot op ontstuimige waters, rondgeslinger 

word en dan weer op kalm waters vaar, soos blyk uit haar fluktuerende 

gedrag van spontane~teit teenoor onttrekking (McCoy 1982: 48; Patros & 

Shamoo 1989: 81 & 89). 

Yvette huldig die standpunt dat die seekoei net aan homself dink. 

Volgens Nola hou die seekoei van baie water. Sy merk op dat die dier 

baie loop omdat hy baie in en uit die water beweeg en dat hy die rivier 

skoon hou. Die woorde ''water'' en ''skoon'' · word herhaaldelik deur 

haar gebruik, wat aanduidend van haar koel, skoon gemoedstoestand kan 

wees. Haar positiewe opmerkings is aanduidend van haar positiewe 

selfkonsep. Al die groeplede stem saam dat die kleur van die seekoei 

grys is. Die groep wonder wie die seekoei kan wees en kan nie raai wie 

dit is nie. Al die lede van groep is op hierdie stadium baie aktief by 

die terapiegebeure betrokke. Die tempo van die vrae en antwoorde 

verhoog, wat weer daartoe lei dat die intensiteit van die terapie

gebeure toeneem; dit bring mee dat die groeplede hul gevoelens uit

spreek. 

Die volgende dier wat genoem word, is die mol. Nola merk op dat 'n mol 

klein en grys is en dat hy onder die grond bly. Delia se dat 'n mol 

deur tonnels loop. Nola se punktuasie van 'n mol is dat dit 'n baie 

irriterende diertjie kan wees, terwyl Delia se dat 'n mol alleen in 

tonnels wil wees en dat hy sy eie soort verkies. Hierdie punktuasie, 

naamlik dat 'n mol in 'n donker, nou plek wil wees, kan aanduidend van 

haar gevoelens van isolasie en depressie wees. Hiermee verwerp sy 

moontlik die groep asof hulle nie haar ''soort'' is nie. Sy skets 'n 

wereld verwyderd van die realiteit, onder die grond waar niemand haar 

ken of weet waar die tonnels is wat in die geheim gegrawe word nie. In 

die tonnels is daar niemand om verhoudinge mee te stig nie en niemand 

sal haar ook leer ken nie. In hierdie situasie is sy onbetrokke by 

mense en dit kan dui op 'n onvermoe om verhoudinge te stig. Verder kan 

dit dui op die belewing van isolasie, vrees vir die lig en dus ontoe

reikende betekenisgewing aan die realiteit. Sulke belewinge is aan-
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duidend van 'n lae selfkonsep en ontoereikende selfaktualisering. Die 

groep raai spontaan dat Delia die mol is; 'n verdere aanduiding 

dat haar beelde projektiewe waarde het. Die rekursiewe effek van 

gedrag word weer eens hier ge~llustreer. 

Alta lewer verder kommentaar op die mol, naamlik dat hy van danker 

kleure en van donkerte hou. Hierdie opmerking kan aanduidend van haar 

gemoedstoestand van c~pressie wees. Nola merk op dat 'n mol 'n vet, 

lamp diertjie met kart bene is. Hy is oak 'n lewendige dier wat baie 

grawe. Beatrix se dat die diertjie skerp naels het waarmee hy gate grou 

en dat hy 'n kart stert het. Dit is die eerste keer dat haar punktuasie 

op aggressie en beweging dui. Vir die terapeut is dit, tesame met haar 

aktiewe deelname aan die groepgebeure, 'n aanduiding dat haar inge

steldheid van uiters passief na meer aktief aan die verander is. 

Dit blyk dat die betekenisse wat die groep aan die verskillende 

metaforiese diere heg, talle eienskappe van hul eie gemoedstoestand, 

soos vroeer bespreek is, openbaar. 

Aan die einde van die sessie onthul elke groeplid watter dierenaam sy 

op die papiertjie geskryf het. 

Nola was die perd en die pikkewyn. Sy is 'n baie sterk persoon wat 

moeilike tye beleef het, maar in staat was om haarself te verander. Sy 

het dus baie krag om uit die koue seewater (problematiese situasies) te 

kom en op die sand in die son te gaan le. 

Alta was die kat en die lammetjie, wat aanduidend van haar behoefte aan 

liefde kan wees. Beide die diere is swart van kleur, wat moontlik kan 

dui op gevoelens van neerslagtigheid. Albei die diere is sag en 

wollerig, wat affeksionele nood en 'n behoefte om verhoudinge met ander 

te stig, impliseer. 

Delia was die mol, wat in die danker alleen onder die aarde wegkruip; 

dit dui daarop dat sy haar onttrek van mense en van die wereld (en 

selfs moontlik van die realiteit), om in 'n beperkte ruimte te bestaan. 

Dit kan 'n aanduiding wees dat sy haar huidige bestaan en haar toekoms 

as danker beleef, dat sy vasgekeer voel, en dat sy in die danker in die 

geheim haar eie planne (tonnels) maak. 
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Yvette was die mier en die hen. Haar behoefte om beskerm te word 

die hen wat beskerm) en aanduidings dat sy 'n swaar las dra (die 

spreek uit haar keuse van hierdie twee diere om haarself 

vergelyk. 

(deur 

mier) 

mee te 

Beatrix het haarself as 'n kat voorgestel, wat kan dui op haar 

gevoelens van eensaamheid en haar behoefte aan vertroeteling. 

Daar word in ekosistemiese terapie nie op 'n direkte wyse aan die 

groeplede gevra waarom hulle hierdie diere gekies het om hulself mee 

voor te stel nie. Die inligting wat uit die bespreking gekom het, sal 

as simboliese ervaring van die metafore verandering teweegbring. 

Die terapeut het haarself 

dolfyn is gekies omdat 

as 'n dolfyn en 'n seekoei voorgestel. 

terapeutiese eienskappe daaraan toegeken 

Die 

kon 

word. Die dolfyn kan mense red en hy is 'n vriendelike dier wat geliefd 

is by mense. Die terapeut verduidelik aan die groep waarom sy 'n 

seekoei wou wees: Die groep se passiewe bui het so 'n invloed op die 

terapeut gehad, dat sy haar wou onttrek en in die water wou insink. Die 

seekoei se oe wys nog bo die water en hy kan nog die omgewing om hom 

beskou sander om te deurforsend daarna te kyk en aktief betrokke te 

raak. Die terapeut gebruik hierdie metafoor om aan die groep te 

verduidelik wat haar punktuasie van hulle gedrag was en dat dit wat 

hulle beleef (hul punktuasie) 'n invloed op haar gevoelens en gedrag 

(punktuasie) het. 

Die waarde van die metafore wat deur middel van sirkulere vraagstelling 

ontleed is, le veral daarin dat die groeplede deur bespreking van die 

eienskappe van al die genoemde diere hulself projekterend openbaar. 

Hulle onthul hulleself dus nie net in die bespreking van die dier 

waarmee hul hulself aanvanklik geassosieer het nie, maar ook in die 

daaropvolgende bespreking van mekaar se metafore. 

6.5.4.3 Bespreking van die terapiegebeure 

a Geheelindruk van die terapiegebeure 

Tydens hierdie sessie is die geheelindruk van die groep dat die mate 

waarin daar aktief deelname plaasvind, meer gelykmatig versprei is as 
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tydens enige van die ander sessies. Tesame met die vorige sessie, kan 

hierdie sessie as die hoogtepunt van deelname en mededeling oor hulself 

en ander beskou word. Die impak van hierdie sessie op die terapeut was 

groat omdat sy gevoel het dat daar baie op haar aanspraak gemaak is om 

haarself bloat te stel. 

Hierdie sessie kon moontlik as katarsis vir baie van die groeplede 

dien, omdat hulle op 'n veilige manier aan hulle verborge gevoelens van 

depressie kon uiting gee. Veranderde gedrag van een lid binne die 

sisteem kan dus moontlik op rekursiewe wyse verandering van gedrag by 

ander lede in 'die sisteem teweegbring. Momente van 'n verhoging ten 

opsigte van kognitiewe funksioneringsvlak en 'n meer positiewe self

konsep kon tydens die sessie by die groeplede bespeur word. 

b Verandering in die groepoptrede 

Die groep was van die begin van die sessie af in 'n gemoedelike 

stemming, wat volgehou is tot aan die einde van die sessie. 

Daar kan gese word dat die sessie baie diepgaande inligting oor al 

lede openbaar het en dat hulle nie net hulself nie, maar al die 

van die groep beter leer ken het. Hulle het ook bewus geraak van 

terapeut se gevoelens en hul invloed op haar. 

die 

lede 

die 

Daar word vroeg in die sessie reeds oor sensitiwiteit gesels, wat 

aandui dat die groep op hierdie stadium 'n mate van diepte bereik het. 

Die groep bespreek die metafoor van die perd en al die lede word weer 

eens bewus gemaak van mekaar se gevoelens, wanneer daar weergegee word 

hoe hulle Delia se persoonlike opmerkings ervaar. Met die bespreking 

van die dolfyn beweeg die groep weer op 'n ligter vlak as hulle al die 

positiewe eienskappe van die dier uitwys. Tydens die bespreking van die 

kat, beweeg die gesprek na 'n dieper vlak gekenmerk deur 'n aantal 

opmerkings wat tiperend van die belewing van depressie is. Dit bring 

mee dat die groep weer op 'n meer direkte vlak oor gevoelens van 

sensitiwiteit kan gesels. 

Hierna verdiep die gesprek weer en word gevoelens van depressie 

openbaar wanneer die lammetjie bespreek word. Die geskerts oor die 

seekoei bring egter mee dat die groep weer op 'n ligter vlak beweeg, 
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terwyl die bespreking van die mol heelwat insiggewende projeksies oor 

die mate waarin die groep depressie beleef, uitlok. 

Die wyse waarop die groep telkens verskillende vlakke met die 

bespreking bereik, dui op die beweeglikheid waartoe die groep in staat 

geraak het deur middel van die gebruik van metafore. Dit kan waarskyn

lik toegeskryf word aan die feit dat die metafore aan die groeplede die 

veiligheid bied om by tye oor hul gevoelens te gesels. 

Met die vordering van die sessie het die groepkohesie en aktiewe 

deelname steeds meer toegeneem. 

c Verandering ten opsigte van elke individuele groeplid 

Beatrix hou alma! aan die begin evaluerend dop met haar hand aan die 

kant van haar gesig. Die groep identifiseer haar as die persoon wat die 

meeste van alma! verander het, in die sin· dat sy meer praat en glimlag 

as tevore. Sy projekteer tydens die bespreking van die metafore dat 'n 

perd skrik en bang is vir karre. Sy bespreek haar sensitiwiteit oor 

haar gevoelens indien sy geterg sou word. Tydens die bespreking van die 

kat, die lam en die mol raak sy meer aktief betrokke en projekteer baie 

oor haarself. Die eienskap van die mol wat haar opval, is dat hy maklik 

skrik. Dit stem ooreen met haar gedrag in die groep en moontlik ook in 

wat tot dusver in 

''ek weet nie'' of 

ander sisteme. Sy het dus hier haar gedragspatroon 

die groep na vore gekom het, naamlik om te se 

''seker maar'', verbreek, wat aanduidend van 

positiewe betekenisgewing aan die groepgebeure 

betrokkenheid by en 

is. Verdere vordering 

wat in haar gedrag te bemerk is, is die vervanging van passiwiteit met 

aggressie, soos dit in haar projeksie van die mol wat skerp naels het 

(aggressie) na vore kom. 

Alta hou alma! tydens hierdie sessie fyn dop. Sy praat reguit oor haar 

gevoelens wat Delia se geterg betref. Sy spreek haar positief oor Nola 

uit en dit klink asof sy haar bewonder. Haar projeksie toon aan dat sy 

'n behoefte aan liefde het. Sy projekteer ook haar passiwiteit, 

eensaamheid en afhanklikheid tydens die bespreking van die lammetjie. 

Sy neem al hoe meer aktief deel aan die besprekings soos die sessie 

vorder, sy raak meer betrokke en weerspieel 'n beter selfkonsep in 

teenstelling met haar passiewe gedrag tydens die vorige sessies, wat 
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onbetrokkenheid en 'n lae selfkonsep en dus ook ontoereikende self

aktualisering beteken het. 

Yvette is aan die begin van die sessie minder betrokke as aan die einde 

daarvan. Sy meld aanvanklik met betrekking tot haarself dat sy 

sensitief is en maklik seerkry. Haar projeksies dui op baie verborge 

aggressie, en sy projekteer later in die sessie gevoelens van treurig

heid of depressie (dus 'n selfgerigte aggressie). Sy neem veral aktief 

deel en raak meer betrokke by hierdie sessie wanneer daar oor die kat 

gesels word. Sy se dat die kat kwaai, maar ook sierlik en fyn is. 

Hierdie opmerking dui op positiewe belewing en betekenisgewing (hierdie 

opmerking is meer positief as haar vorige stellings oor die dier). Sy 

openbaar duidinge van 'n meer positiewe selfkonsep wat 'n teken is dat 

sy haarself beter aktualiseer. 

Nola is die een wat aan die begin van die sessie aandui dat die groep 

nou 'n geheel vorm. Sy bly aktief aan die groepgebeure deelneem. Dit is 

al hoe duideliker dat sy die positiewe aspekte van persone beklemtoon, 

asof sy die rol van terapeut vervul. Sy raak meer aktief betrokke teen 

die einde van die sessie. Sy gee 'n beeld weer van funksionering op 'n 

hoe kognitiewe vlak en dat sy haarself aktualiseer. 

Delia se bui is een van uitbundigheid en bravade aan die begin van die 

sessie. Dit kom voor asof sy steeds op die wyse beheer oor die groep 

wil verkry, omdat sy 'n sentrale rol vertolk. Sy noem dit drie keer dat 

sy baie eet, wat op 'n eetversteuring 'n simptoom van depressie 

kan dui. Nadat die groep hul gevoelens oor haar tergery gelug het, raak 

sy opvallend stiller. Sy noem dit later dat dit lekker is om 'n mens se 

gevoelens met ander te deel, wat 'n vordering aandui in die opsig dat 

sy betrokke raak by die groepgebeure. In teenstelling tot hierdie 

sensitiewe opmerking projekteer sy die eienskappe van die seekoei as 'n 

dier wat baie eet en onbeskof is. Haar fluktuering van emosies word 

tydens hierdie sessie opvallend as gevolg van die teenstellende 

kenmerke wat sy aan die diere toeskryf. Dat sy soms stil raak, kan ook 

aandui dat haar konsentrasie afneem. Haar wisselvallige gedrag is 'n 

aanduiding daarvan dat sy affektief vasgeval is, negatiewe belewinge 

van en betekenisgewing aan die omgewing heg en dus nie haarself 

toereikend kan aktualiseer nie. 
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d Aanduidings van depressie of terneergedruktheid by die qroeplede 

Beatrix se punktuasie van 'n perd is dat dit 'n dier is wat ''gou 

skrik'' en ''bang vir karre'' is. Hierdie gevoelens impliseer dat sy 

haar onttrek uit situasies, haarself dus onbetrokke hou, wat isolasie 

teweeg kan bring. Ter stawing hiervan noem sy dit dat sy nie daarvan 

hou om geterg te word nie, maar dat sy 'n tergery vermy. Tergery is 

immers deel van spontane sosiale omgang. Uit die aard van haar huislike 

situasie ken sy nie outentieke verhoudingstigting nie. Sy projekteer 

dat 'n kat ''eensaam'' is en ''swart'' is en dat die lammetjie 

''eensaam'' is. Die tema van haar projeksies dui op isolasie en 

onttrekking, wat kan bet~ken dat sy gevoelens van depressie beleef 

(McCoy 1985: 47-48). Haar punktuasie van die mol dui op aggressie (in 

haar geval toon dit vordering aan), aangesien daar 'n beweging na buite 

is (die mol grawe met skerp naels) en nie na binne in passiewe 

depressie nie. Depressie hang nou saam met onbetrokkenheid, negatiewe 

belewing en betekenisgewing, 'n lae selfkonsep en onderaktualisering 

van moontlikhede, dus met ontoereikende selfidentiteitsverwerwing. 

Alta se ook dat sy seergemaak kan voel as sy geterg word. Dit kan 

moontlik haar neiging tot onbetrokkenheid verklaar. Sy projekteer · dat 

'n kat in die son le en slaap, wat weer op 'n ontvlugting, dus 'n 

onderaktualisering van eie moontlikhede dui. Sy noem swart as die kleur 

waarmee sy 'n kat en 'n lammetjie assosieer. 'n Mol is ook danker van 

kleur en hou van donkerte. Die kleure waarmee sy die diere beskryf, kan 

aanduidend van gevoelens van depressie wees. 

Yvette kom aan die begin van die sessie onbetrokke voor, wat impliseer 

dat haar patroon van optrede ook onttrekking en onbetrokkenheid is. Die 

kleur wat sy met 'n perd assosieer is bruin. Sy toon aggressie in haar 

punktuasie van 'n perd wat hard skop en aggressief raak as hy geterg 

word. Sy kan moontlik dus haar gevoelens eksternaliseer, indien dit 

nodig is. Die kat is alleen, kwaai en bruin van kleur, soos die perd. 

Die lammetjie ''le en huil' '. Daar is duidelik aanduidings van 

depressie by haar teenwoordig, maar sy besit die vermoe om aggressief 

na vore te beweeg en nie in regresserende onbetrokke gedrag te verval 

nie. 

Nola sien die positiewe eienskappe van die diere raak en die terme soos 
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''skoon'' en ''water'' dui moontlik op haar gemoedstoestand. Sy beweeg 

kognitief op 'n hoe niveau, wat aandui dat sy nie deur gevoelens van 

depressie in haar de~ke geblokkeer is nie. 

Delia se ''acting out'' gedrag (McCoy 1985: 48) is oak in hierdie 

sessie opvallend as sy met 'n houding van bravade aan die begin van die 

sessie oorheers. Sy tree opposisioneel op as sy vertel dat sy die 

terapeut se versoek om nie te laat blyk watter diere gekies is nie, 

verontagsaam het. Normatief verkeer sy dus oak op 'n lae vlak. Dit is 

opvallend dat sy drie keer projekteer dat drie van die diere wat deur 

die groep bespreek word ''baie eet' '. Eetversteurings is immers een van 

die simptome van depressie, volgens die mediese model (Gotlib & Colby 

1987: 3). Sy sien 'n perd as swart van kleur en 'n kat as grys. Die 

lammetjie ''eet, drink baie en le''. Teenoor haar optrede van prikkel-

baarheid en - in hierdie sessie bravade, toon sy dat sy oak onttrek, 

dus onbetrokke kan raak. Dan se sy dat die lammetjie soms ''bang'' is, 

wat weer aanduidend van die ander uiterste van ~edrag is. Hierteenoor 

is haar punktuasie van die seekoei dat hy ''gevaarlik'' is. Hy ''eet 

baie'' en is oak ''onbeskof' '. Teenoor die ''bang'' gedrag van die 

lammetjie, projekteer sy die aggressiewe, gevoellose en onbeskofte 

gedrag van die seekoei, wat oak op ontoereikende normatiewe funksione

ring dui. Dan is daar weer sprake van onbetrokkenheid in haar projeksie 

van die mol wat in 1 ''n tonnel wil bly' 1
• Fluktuasie van gemoedstemming 

kenmerk Delia se projeksies deurgaans en stem ooreen met die gedrag wat 

in hierdie vier.sessies by Delia waargeneem is. 

e Vordering van die groep sedert die vorige sessie 

Tydens die vorige sessie wou Delia aanvanklik nie aan die groepgebeure 

deelneem nie. Dit het moontlik veroorsaak dat Beatrix en Yvette aan die 

begin van die sessie stiller was. Later het almal aan die groepgebeure 

deelgeneem. 

Aan die begin van hierdie sessie is veral Beatrix stil. Later het almal 

egter entoesiasties aan die groepgebeure deelgeneem en het almal 

inligting oar die kenmerke van die diere wat bespreek is, aangebied. 

Hierdie sessie kan beskou word as die hoogtepunt van die terapie, as in 

ag geneem word dat al die groeplede deelgeneem het en mededelings oar 

hulself aan die hand van die dieremetafore gedoen het. Hierdeur moes 
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hulle tot selfkennis gekom het asook tot kennis van die ander lede van 

' die groep. 

6.5.5 Die vyfde groepsessie: 'n Blik in die verlede: patrone in die 

gesin 

6.5.5. 1 Beplanning van die sessie: hipotesevorming 

Die terapeut en konsultante het vooraf besluit om genogramme ('n 

diagrammatiese voorstelling van die samestelling van 'n mens se 

gesinsverbande) te gebruik om eerstens te verken tot watter mate die 

groeplede gereed is om oor hul eie verlede te gesels en tweedens of dit 

'n onderwerp is wat sukse~vol in groepverband verken kan word. Daar is 

besluit dat die terapeut haarself as voorbeeld sou gebruik om aan te 

toon hoe patrone in 'n mens se huidige optrede voortspruit uit gedrags

patrone wat in jou eie huislike situasie ontstaan het. Hierdie werks

wyse dien as illustrasie daarvan dat die verhouding tussen die groep

lede en die terapeut 'n vertrouensverhouding geword het, waartydens die 

terapeut en die groeplede almal wedersyds in interaksie kan tree. Die 

hipotese word gestel dat die groep dit wat hulle van die terapeut oor 

patrone uit haar verlede hoar, sal kan gebruik om hul eie gedrags

patrone te leer ken. 

Verdere hipoteses word gestel dat: 

(1) die groeplede se wyse van optrede (soos dit tot dusver in die 

groep waargeneem is) ook uit hul vertellings oor hul verlede 

sal blyk 

(2) die gedragsveranderinge wat in 

sal kan word, aanduidend sal 

die volgende sessie 

wees van die wyse 

groeplede ook in ander sisteme optree 

waargeneern 

waarop die 
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6.5.5.2 Die terapiesessie 

G 
8 

G 8 
8 

FIGUUR 6.11 SITPLEKKEUSE 

Delia is tydens hierdie sessie afwesig weens siekte. Haar huismoeder 

stuur 'n briefie saam met die res van die groep ter bevestiging 

hiervan. Met hul binnekoms in die terapievertrek kom dit voor asof die 

groeplede vrolik en opgewek is. Nadat hulle gaan sit het, lyk almal 

egter moeg, passief en onbetrokke. Hierdie houding is veral by Nola, 

wat tydens ander sessies altyd aktief en betrokke gelyk het, opvallend. 

Op 'n sirkulere vraag van die terapeut, verklaar Alta dat dit stiller 

in die groep is sonder Delia en Beatrix stem hiermee saam. Yvette en 

Nola se dat hulle Delia mis. Alta en Beatrix gee egter nie om dat Delia 

nie daar is nie. 

Op 'n vraag aan Yvette oor wat sy dink Nola sou se as daar aan haar 

gevra sou word waarom sy stil is, antwoord sy dat sy dink Nola is moeg 

geleer. Nola bevestig hierdie waarneming en die res van die groep uiter 

meelewende geluide wat daarop dui dat hulle met haar simpatiseer en oak 

so voel. Beatrix bevestig (op 'n sirkulere vraag van die terapeut aan 

Alta) dat sy ook so moeg voel, maar sy voel opgewonde oar haar vriend 

wat vir haar kom kuier het. Die feit dat Beatrix die groep van haar 
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gevoelens vertel, is 'n teken dat sy waarde aan die verhouding met die 

groeplede heg. Die inisiatief wat sy neem om hierdie mededeling te 

maak, beteken dat sy waarde aan haarself en haar eie aktiwiteite heg. 

Alta antwoord op 'n vraag, dat sy ook ocr so iets opgewonde sou gevoel 

het. Alta en Beatrix giggel sa am ocr hierdie opmerking. Die terapeut 

vra aan Alta waarom sy dink dat Beatrix so voel en Alta se dat haar 

vriend vir haar 'n klein kaartjie gegee het. Sy dink dat so iets 'n 

aangename gevoel by 'n mens laat ontstaan. Dit is vir die terapeut 

opvallend dat Alta die vrae wat a an haar gestel word, harder en 

duideliker as voorheen beantwoord. Sy het dus selfvertroue om haar stem 

en haar menings in die groep te laat hoor. 

Nola meen dat Beatrix geed voel omdat sy seker baie van haar vriend 

hou. Yvette se dat so iets haar ook gelukkig sou gemaak het. Die groep 

raak algaande meer aktief en lewendig en giggel almal saam. Dit is 

duidelik dat hier 'n gemeenskaplike onderwerp aangeraak is en dat die 

groepkohesie sodanig ontwikkel het dat hulle hul gevoelens hieroor 

erken en in hul gedrag openbaar. 

Die terapeut vra aan Alta of sy dink Beatrix het al ooit voorheen so 

geed gevoel. Sy antwoord dat sy nie so dink nie. Beatrix beaam hierdie 

stelling van Alta. Dit wil dus voorkom asof Beatrix nou kontak met 'n 

vriend gemaak het, wat aantoon dat sy nie meer so gersoleerd as 

voorheen is nie. 

Die wyse waarop almal in die groep die sirkulere vrae beantwoord, dui 

a an dat hulle hulself gemakliker as voorheen indink in ander se 

situasies. Dit is ook 'n aanduiding dat die groeplede, en veral Beatrix 

en Alta, nie so vasgevang is in hul eie situasie dat hulle nie kan 

uitbeweeg en 'n posisie in 'n ander per soon se beleweniswereld kan 

inneem nie. Hierdie oefening het hul meer betrokke by ander gemaak. Die 

terapiegroep het dus onder andere 'n doel gedien as 'n oefenplek vir 

verhoudingstigting en die ontwikkeling van empatiese vermoens. 

Die terapeut verduidelik weer eens aan die groep waarom sy tydens die 

vorige sessie haarself met 'n seekoei vergelyk het. Die klem in hierdie 

uiteensetting aan die groep val op die invloed wat hul optrede op haar 

punktuasie gehad het. Daar word aan die groep verduidelik dat die wyse 

waarop mens optree na aanleiding van ander se . gedrag dikwels ui t 
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ervarings in jou ouerhuis ontstaan. Die terapeut teken 'n genogram om 

'n patroon van interaksie wat in haar eie ouerhuis voorgekom het, uit 

te le. 

Die terapeut en die konsultasiespan merk op dat die groep intens 

betrokke, met hul oe op die terapeut en die genogram, na haar uiteen

setting luister. Aan die einde van die uiteensetting is Alta en Beatrix 

besonder stil en ontwyk hulle oogkontak met die terapeut. Op 'n vraag 

na hoe die groeplede hierdie onthulling beleef het, antwoord Nola dat 

niemand voorheen sulke inligting met hulle gedeel het nie. 

Yvette merk op dat daar in die uiteensetting wat verskaf is, 'n 

ooreenkoms met betrekking tot haar eie situasie te bevind is: Sy begin 

spontaan vertel dat syself een van ses kinders is. Na haar moeder en 

vader se egskeiding het sy en haar suster by haar moeder en stiefvader 

gaan bly. Haar stiefvader het haar en haar suster baie geslaan en dit 

het haar laat voel dat sy verwerp word. In die spel van die diere

metafore het sy haarself as 'n hen voorgestel omdat sy na haar sussie 

moes omsien. Sy moes haarself oak oppas in die situasie waar sy by haar 

stiefvader gebly het. Hier ken sy aan haarself 'n rol toe, naamlik die 

van versorger. Dit stem ooreen met haar omsien na kinders by die kerk, 

wat sy in die eerste sessie beskryf het. Die idee ontstaan weer hier 

dat sy soos 'n vlinder wat uit 'n kokon kom, 'n identiteit begin 

ontwikkel. Yvette se spontane mededeling is 'n teken dat sy haarself 

met vertroue aan die groep kan onthul, moontlik omdat sy geborgenheid 

in die groep beleef en omdat sy 'n eie identiteit en 'n meer positiewe 

selfkonsep begin ontwikkel. Dit kan lei tot grater selfaktualisering. 

Nola noem dit dat al die kinders in die tehuis deur een of ander 

persoon verwerp is, veral deur persone uit hul ouerhuise. Op 'n vraag 

(sirkuler) aan Yvette of sy dink dat Alta oak verwerp voel, antwoord sy 

bevestigend. Alta se dat dit wel so is, maar dat sy nie hierdie 

aangeleentheid in die groep wil bespreek nie. Op 'n vraag van die 

terapeut bevestig Beatrix dat sy oak nie in die groep oar haarself wil 

gesels nie. Die terapeut besef dat Alta en Beatrix met hierdie antwoord 

aandui dat hulle gereed is om in individuele terapie oar hulself te 

gesels. 

Die terapeut self het by hernuwing besef dat die proses van bloat-
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stelling in 'n groep as pynlik beleef kan word. Dit, tesame met die 

feit dat Alta en Beatrix ontwykend optree, het die terapeut en die 

konsultasiespan laat besluit dat die blootlegging van gesinspatrone by 

wyse van die genogram, eerder in 'n· individuele sessie geskik sou wees. 

Die konsultasiespan stem saam dat die feit dat die terapeut haarself in 

die groep blootgestel het, vir hulle as voorbeeld kan dien om na 

patrone in hul gesinne van herkoms te seek. Dit behoort ook daartoe 

aanleiding te gee dat hul gedagtes oor hul eie verlede lesser en meer 

toeganklik raak. Hierdie proses is alreeds ge1llustreer deur Yvette se 

spontane reaksie om oor haar verlede te gesels. verder kan dit daartoe 

aanleiding gee dat die groeplede makliker in ander situasies en met 

ander persone (soos hul huisouers), oor hul eie verlede sal kan gesels. 

Of dit in die praktyk wel gebeur het, sal in die onderhoude wat daar 

met die huisouers gevoer sal word, opgevolg word. 

Die terapeut deel, na konsultasie met die konsultasiespan, aan die 

groep mee dat hulle die feit dat die groep hul gevoelens met mekaar 

gedeel het, waardeer. Die groepkohesie is op hierdie stadium baie heg, 

soos blyk uit die aandagtige wyse waarop die groep as eenheid na die 

terugvoering van die terapeut luister. Positiewe betrokkenheid spreek 

ook uit die saamluister deur die groep na dit wat Yvette en die 

terapeut met betrekking tot hul verlede meegedeel het. 

6.5.5.3 Bespreking van die terapiegebeure 

a Geheelindruk van die terapiegebeure 

Die indruk wat die terapeut tydens hierdie sessie gekry het, is dat die 

bespreking van haar eie genogram 'n diep indruk op die groep gelaat 

het. Dit kon afgelei word uit die feit dat die groep baie stil geword 

het en hul ingeleef het in haar verduideliking. Die terapeut self het 

beleef dat dit moeilik is om in die groep te praat oor gebeure wat in 

die verlede as traumaties beleef is. Daar is ook nie verwag dat die 

groep gereed sou wees om sulke belewenisse te deel nie. 

Saam met die kennis wat die groep oor hul eie gevoelens in die vierde 

sessie opgedoen het, is dit moontli~ dat daar in die vyfde sessie 

heelwat groei by die groeplede sou plaasvind en dat dit hulle in staat 
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sal stel om verbande tussen die hede en die verlede te kan le. 

b Verandering in die groepoptrede 

Die groep het aanvanklik ingekom en hulle sitplekke vrolik ingeneem. 

Nola het egter uitsonderlik moeg en passief voorgekom en se ook dat sy 

moeg is. Soos wat sy in die vorige sessies .met haar opgewekte bui 'n 

effek op die funksionering van party groeplede gehad het, kan dit wees 

dat haar houding weer eens in hierdie sessie daartoe bydra dat die 

groep passief raak. Die teenwoordigheid van twee subgroepe word 

duidelik uit antwoorde op die vraag na die invloed van Delia se 

afwesigheid op elke groeplid. Yvette en Nola mis haar, maar Alta en 

Beatrix gee nie om dat sy nie daar is nie. Hierdie subgroep (Alta en 

Beatrix) kan ook nou hul ware gevoelens aan die terapeut en die groep 

cor 'n groeplid meedeel, wat hulle in die opsig eenders as Yvette en 

Nola maak. 

Waar die fokus gewoonlik op Nola val as die een wat vrolik lyk, is dit 

nou Beatrix wat opgewek voorkom. In plaas daarvan dat sy ge1soleerd bly 

soos voorheen, is dit duidelik dat sy en Alta inligting deel waaroor 

hulle saam giggel. Die onderwerp van 'n seunsvriend is 'n gemaklike 

onderwerp vir die groep en hulle gesels opgewek daaroor. Die groep

kohesie is opvallend sterk tydens hierdie fase. 

Die terapeut bespreek haar genogram met die groep soos ooreengekom met 

die konsultasiespan. Die groep bly intens betrokke hierby en die 

intensiteit van die atmosfeer verdiep, in vergelyking met die atmosfeer 

toe 'n gernaklike onderwerp, naarnlik die van seunsvriende aan die orde 

van die dag was. Die feit dat dit vir die terapeut 'n moeilike proses 

was om haarself voor die groep bloat te stel moes 'n effek op die 

groeplede gehad het. Terselfdertyd moes die groeplede se gedagtes oak 

na hul eie huislike situasies gedwaal het, wat oak 'n pynlike proses 

ken wees. Yvette stel haarself op spontane wyse aan die groep bloat en 

Nola wys op die ooreenkoms van dit wat in die groep gese is met die 

situasie van die kinderhuiskinders. 

Beatrix en Alta erken dat hulle nie gereed is om in die groep oar hul 

situasies te gesels nie, en toon hierdeur dat hulle eerlik kan wees oar 

hul gevoelens. Aan die einde van die sessie is daar 'n gemeenskaplike 
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gevoel van eenheid in die groep, wat te bernerk is aan die wyse 

hulle aandagtig luister na die terugvoering van die terapeut cor 

sarnesprekings met die konsultasiespan. 

waarop 

haar 

Daar is tydens hierdie sessie van :n ligte vlak na 'n intense vlak van 

belewing beweeg, waartydens die groeplede toon dat hulle daartoe in 

staat is om hul ware gevoelens bloot te stel. 

c Verandering ten opsigte van elke individuele groeplid 

Beatrix kern aan die begin van die sessie opgewonde en vrolik voor. Sy 

giggel wanneer sy ocr haar vriend praat en rnaak kontak met Alta en die 

groep as hulle saarn lag. Sy deel ook haar gevoelens met die groep maar 

sodra die gesprek rneer intens word, sien sy nie kans om haarself verder 

bloot te stel nie. Dit is egter bernoedigend dat sy steeds aan die begin 

van die groepsessie haar eerlike gevoel ocr Delia aan die groep kon 

rneedeel. Sy kon ook aan die einde van die sessie openlik erken dat sy 

nie daarvoor kans sien om haar gevoelens aan die groep bloot te stel 

nie. Dit toon aan dat sy nie tydens die fase van verdieping van die 

terapie deur stilswye haar vroeere patroon van onttrekking geopenbaar 

het nie. Haar gedrag dui aan dat sy tog rneer betrokke geraak het, dat 

sy positiewe belewinge ervaar en positief betekenis heg aan die 

terapiegebeure, en dat haar selfkonsep verbeter het, wat tot self

aktualisering kan lei. 

Alta praat tydens hierdie sessie steeds duideliker en harder as aan die 

begin van die terapie. Dit dui aan dat sy rneer selfvertoue onwikkel het 

in die terapiegroep. Sy giggel en lag saam met Beatrix as hulle 

laasgenoernde se vriend bespreek. Sy toon ook rneelewendheid met haar 

gevoel van opwinding, wat haar betrokkenheid by ander toon. In die fase 

waartydens die terapiegesprek verdiep, raak sy stiller en erken aan die 

einde daarvan dat sy nie haar eie gevoelens met die groep kan deel nie. 

Haar uiting van ernosie is nie net ten opsigte van haar nie-verbale 

gedrag te bespeur nie, maar ook ten opsigte van haar eerlike rnededeling 

dat sy nie haar gevoelens ocr haar verlede met die groep kan deel nie. 

Hierdie rnededeling is 'n aanduiding daarvan dat sy nie net 'n navolger 

is nie, maar 'n eie identiteit ontwikkel, wat weer aanduidend van 

toenernende selfaktualiserende gedrag is. 
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Yvette praat, nadat die terapeut haarself oopgestel het, spontaan ocr 

haar verlede. Alhoewel sy voorheen reeds spontaan in die groep gepraat 

het, was dit gewoonlik na aanleiding van Nola se openheid. Voordat Nola 

egter hier die leiding ken neem, doen Yvette dit deur van haarself te 

vertel. Hierdie optrede dui op groter selfgelding en die toenemende 

ontwikkeling van 'n eie identiteit en selfaktualiserende gedrag. 

Nola is aan die begin van die sessie stil en se dat sy moeg is. Sy toon 

'n sensitiwiteit vir Beatrix se gevoel van opwinding ocr haar vriend. 

Nadat Yvette ocr haarself gepraat het, vergelyk Nola die situasie 

waaroor Yvette en die terapeut gepraat het, met die inwoners van die 

kinderhuis. Dit is dus nie meer vir haar nodig om haar eie verlede in 

elke situasie na vore te bring nie. 

d Aanduidings van depressie of terneergedruktheid by die groeplede 

Beatrix toon nie in haar houding dat sy terneergedruktheid beleef nie. 

Wanneer sy aandui dat sy ''nie omgee'' dat Delia nie daar is nie, kan 

dit beteken dat sy met haar ware gevoelens uitkom. Dit kan ook 

impliseer dat sy steeds gevoelsmatig ge1soleerd staan teenoor ander 

persone (McCoy 1982: 47-49). Aan die einde van die sessie raak sy 

stiller, miskien omdat sy wonder of sy in die groep ocr haar eie 

verlede meet praat. Daar meet in gedagte gehou word dat herinneringe 

aan haar huissituasie haar terneergedruk kan laat voel. Haar assosiasie 

met vriende is egter 'n aanduiding dat sy haar minder isoleer en 

toelaat om meer betrokke te raak in verhoudinge. Dit is moontlik dat 

die groepervaring haar daartoe in staat gestel het om uit te beweeg en 

verhoudinge aan te knoop. 

Alta kern nie aan die begin van die sessie terneergedruk voor nie. Haar 

bevestiging dat sy nie omgee dat Delia nie teenwoordig is nie, kan 

daarop dui dat sy haar steeds gevoelsmatig isoleer (McCoy 1982: 47-49). 

Dit kan ook, soos in Beatrix se geval, beteken dat sy haar eerlike 

gevoelens in die groep openbaar. Haar houding nadat die terapeut ocr 

haarself gesels het, impliseer dat sy wel gevoelens van terneergedrukt

heid beleef. Sy maak nie met die terapeut oogkontak nie, dus isoleer 

haarself op die wyse (McCoy 1982: 49), is sy stiller as aan die begin 

van die sessie en 

groep meedeel nie. 

wil sy ook nie inligting ocr haar verlede aan die 

Aan die einde van die sessie isoleer sy haarself 
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nie, maar laat blyk dat sy deel is van die groep deur die wyse waarop 

sy aandag gee aan die terugvoering vanaf die konsultasiespan. 

Yvette kom ook aan die begin van die sessie moeg en passief voor 

(Patros & Shamoo 1989: 83). Daarna ontdooi sy egter en giggel saam met 

die groep. Tydens haar spontane vertelling van haar eie verlede kom sy 

egter terneergedruk voor, en gebruik die woord 1 1 verwerp 1 1 om haar 

belewing van die verlede te kwalifiseer (Carson et al.1988: 284). 

Aan die begin van die sessie lyk Nola moeg en passief maar word egter 

mettertyd meer spontaan. Sy gebruik ook die woord ' 1 verwerp' ', maar nie 

om haar eie situasie nie, maar die situasie van die kinderhuiskind uit 

te beeld (Carson 1988: 284). 

6.5.6 Die sesde groepsessie: Die rol van verliefdheid: 'n uitnodiging 

om in die hede te dans 

6.5.6. 1 Beplanning van die sessie: hipotesevorming 

Die terapeut en die konsultasiespan besluit om die tema van verliefd

heid in die volgende sessie aan te sny. voortvloeiend uit die groep se 

belangstelling in en meelewing met Beatrix se verhouding met haar 

vriend, is verliefdheid as 'n geskikte onderwerp gesien. Die hipotese 

word gestel dat die kinderhuisadolessent die verhouding met persone van 

die teenoorgestelde geslag baie belangrik sal ag, nie alleen vanwee die 

fase waarin hulle verkeer nie, maar ook omdat so 1 n persoon as 1 n 

plaasvervanger van 'n ouerfiguur gesien kan word. 

Hierdie hipotese sal tydens die hieropvolgende sessie evalueer word. 
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6.5.6.2 Die terapiesessie 
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FIGUUR 6.12 SITPLEKKEUSE 

In hierdie sessie kom die groep die vertrek laggend en geselsend binne. 

Volgens die wyse waarop hulle optree, wil dit voorkom asof daar sprake 

van groepkohesie is reeds voor die terapiesessie begin. Yvette storm 

vinnig in om 'n steel te kry. Hulle word sirkuler hieroor uitgevra en 

Nola meen dat die groep baie tuis voel en na die geselsies uitsien. 

Yvette en Beatrix het sitplekke omgeruil en Delia se in die verband dat 

Yvette ''spiteful'' is. Yvette stem nie hiermee saam nie en Alta merk 

op dat Delia dit nie ernstig bedoel het nie. Delia stem hiermee saam en 

Alta en Beatrix glimlag instemmend. In hierdie kort tydjie het al die 

groeplede in 'n gelyke mate deelgeneem aan die ligte geskerts oor die 

omruil van sitplekke. Dit kan daarop dui dat elke groeplid as 't ware 

'n fisiese en simboliese ruimte binne die terapieruimte vir haarself 

toegeeien het; hieruit kan daar moontlik afgelei word dat die groeplede 

geborgenheid binne die terapieruimte beleef. 

Op 'n sirkulere vraag aan Alta oor Beatrix antwoord sy dat dit met 

Beatrix goed gaan. Beatrix bevestig dit. Alta se sy weet nie waarom dit 
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beter met Beatrix gaan nie. Op 'n vraag van die terapeut se Beatrix dat 

sy nie verlief is nie. 

Die terapeut vra aan die groep hoe 'n mens voel as jy verlief is en 

Nola antwoord dat 'n mens Ius voel om iets goeds aan ander te doen. 'n 

Mens voel in die wolke en wil net glimlag. Yvette en Nola meen dat 

Beatrix nie heeltemal so lyk nie. Alta se dat mens se oe en hare blink 

as jy verlief is en Delia se dat 'n mens aan almal die nuus wil oordra. 

Yvette meen dat 'n mens se maag draai as jy verlief is. Delia vertel 

dat 'n mens nie kan wag om jou vriend te sien nie. 

Daar word aan Beatrix gevra vir watter van die groeplede sy dink dat 

dit belangrik is om verlief te wees. Sy se dat dit vir almal belangrik 

is. Hierop antwoord Nola dat dit wel lekker is om verlief te wees, maar 

dat dit nie lewensbelangrik is nie. Yvette stem saam met Nola, dat dit 

nie noodwendig vir jou belangrik is totdat jy verlief raak nie. 

Alta meen dat Nola verliefdheid dalk as 'n alledaagse gebeure beskou. 

Nola se dat vriendskappe met die teenoorgestelde geslag belangrik is, 

maar 'n mens sal nie sosiaal uitsterf daarsonder nie en 'n mens se lewe 

hang nie daarvan af nie. Alta stem saam met Nola. 

Op 'n vraag aan Beatrix se sy dat sy dink almal was al verlief. Wanneer 

'n mens verlief is, sien jy kans vir alles. Sy is nie tans verlief nie, 

maar sy het 'n aantal vriende. 

Almal neem baie aktief aan die sessie deel. Delia kry minder aandag 

tydens hierdie gesprek en sy raak al hoe stiller. Dit is ook vir die 

terapeut eienaardig dat sy nie op een of ander wyse probeer om beheer 

oor die gesprek te verkry nie. 

Alta vertel dat alles vir 'n mens mooier ~s as jy verlief is. 'n Mens 

let oak meer na die natuur op. Yvette se dat 'n mens altyd jou huiswerk 

doen. Almal in die groep giggel hieroor en Delia leun vorentoe. Sy se 

dat almal wat van 'n ou hou of 'n ou het, so voel, ''al is jy partykeer 

van jou kop af' '. 'n Mens kan nie wag om hom te sien nie, selfs al voel 

jy ''mislik' ', soos sy die meeste van die tyd voel. Op 'n vraag hieroor 

se sy dat sy oar die kinderhuis I 'down' I voel. Die woorde I 'mislik' I en 

''down'' dui ook moontlik op gevoelens van depressie. 
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Om uit te vind hoe belangrik elk se gevoelens oor 'n vriend is, vra die 

terapeut vir wie dit die rneeste sal beteken om 'n .gevoel van opwinding, 

wat met verliefdheid saarngaan, te he. Nola se sy dink vir Yvette en 

Beatrix. Nola beskryf Beatrix as 'n persoon wat liefde soek en wat 

iernand na aan haar nodig het. Sy se dat Yvette sander ekstra energie 

nie kan aangaan nie. Sy's wel sterk, maar 'n vriend laat haar na iets 

uitsien, anders begin sy en Yvette struweling kry. Beatrix en Yvette 

stern saarn met Nola oor hierdie beskrywing van hulle. Alta is baie stil 

tydens hierdie bespreking en word deur Nola opgesorn as iernand wat 

aileen sander ander rnense kan regkorn, alhoewel sy tog lyk of sy baie 

liefde nodig het. Dit is rnoontlik juis hierdie isolasie wat vervulling 

van hierdie behoefte vir haar bernoeilik. 

Nola se dat indien sy verlief is, sy meer liefde het om aan ander te 

gee. Sy rneen dat hoe rneer liefde mens gee, hoe rneer kry jy van ander. 

Alta en Beatrix stern hierrnee saarn. Delia raak nou weer al hoe stiller. 

Dit korn voor asof die gesprek haar irriteer, want sy leun vorentoe en 

haar gesigsuitdrukking spreek van verveling. Haar verveling kan 

rnoontlik toegeskryf word aan die feit dat sy self nie die sentrurn van 

bespreking is nie en dat sy nie in beheer van die situasie voel nie. 

Haar houding kan ook 'n rnanier van aandag trek wees, of kan daarop dui 

dat haar labiele gevoelens haar blokkeer om op 'n konstante wyse aandag 

te gee. Sy raak dus onbetrokke by die terapiegebeure. 

Alta se - in antwoord op 'n vraag - dat mens vriendelik is as jy 

verlief is en dat sy dink Beatrix is verlief, aangesien sy vriendeliker 

met die rnense in die tehuis is. 

Delia is ook die een wat wil weet of die terapeut verlief is of nie. 

Delia se gedrag toon dat die verhouding met die terapeut in die groep 

vir haar belangrik word. Hierdie optrede van Delia laat die gevoel by 

die terapeut ontstaan dat Delia uiters betrokke is by haar. Dit kan 

selfs wees dat haar behoefte aan 'n intierne band met iernand 

geopenbaar word. Delia se wyse om hier 

terapeut te bekorn, kan rnoontlik aandui 

persoonlike kennis 

dat sy die verrnoi 

hierdeur 

van die 

besit om 

vinnig 'n ander persoon se ruimte binne te dring. Sy kan dus nader na 

'n mens toe beweeg indien sy wil. Dit kan ook inhou dat sy persoonlike 

ruimte kan binnedring en daardeur aanstoot kan gee. Dit is moontlik dat 

sy hierdie manier van optrede afwissel met gedistansieerde gedrag en 
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dat dit haar verhoudinge met ander kan belemmer. 

Op hierdie stadium vra die terapeut of die groeplede dink dat dit 

moontlik is dat 'n vriend die plek van 'n gesinslid kan inneem. Nola 

word as voorbeeld geneem. Daar word aan haar gevra of sy dink 'n 

seunsvriend 'n vader se plek in haar lewe kan inneem. Sy se dat sy dit 

al ervaar het. Delia bevestig dit en voeg by dat as mens''down 1
' voel, 

veral as jy alleen is, jy met 'n vriend kan praat en dan voel jy jy het 

iemand by jou. Die woorde ''down' 1 en ''alleen'' dui op moontlike 

belewinge van terneergedruktheid en isolasie, dus dat sy gevoelens van 

depressie ervaar. Yvette se dat sy nie so 'n ervaring gehad het nie, 

maar dat dit waar kan wees. Beatrix stem saam met Delia, en Alta meen 

ook dat dit moontlik kan wees. Daar word aan Alta gevra of sy dit al so 

ervaar het en sy antwoord bevestigend en voeg by dat so 1 n persoon in 

tye van eensaamheid waardevol kan wees. Die gebruik van die woord 
11 eensaamheid' 1 kan haar eie belewing van alleenheid weerspieel. 

Daar word dan aan die groep gevra (sirkuler} vir wie hulle dink dit die 

seerste sal maak as sy deur 'n vriend teleurgestel word. Nola meen dat 

Delia, Beatrix en Alta die seerste sal kry. 

Delia lyk baie ernstig. Sy sit haar hand voor haar gesig en dit lyk 

asof sy haarself afsonder. Tog antwoord sy hierop en beaam dat dit 'n 

teleurstelling sal wees, want 'n vriend vervul 'n belangrike rol. Alta 

se dat sy weer dink dit sal vir Beatrix baie seermaak, want sy is baie 

sensitief. 

Yvette meen dat, indien dit 'n mens se eerste liefde is, jy baie seer 

sal kry. Daarna is dit beter as hy ''ewe skielik uitmaak 1
'. 

Beatrix se dat sy 'n vriend het wat vir haar soos 'n broer is, wat naby 

haar ouma woon en merk oak op dat dit haar baie seer sal maak indien hy 

iets meet oorkom. Tog lag sy dan en voeg by dat sy maar by 'n ander 

vriend sal gaan troos soek indien hierdie een iets oorkom, want sy het 

baie kennisse. Anders sal sy by haar moeder kan troos vind. Enersyds 

kan die baie vriende wat sy het haar teen seermaak beskerm, omdat sy 

nie op een persoon se lojaliteit peiltrek nie, maar andersyds kan dit 

intieme verhoudingstigting belemmer. Op hierdie stadium is almal intens 

betrokke by die gesprek en die groepkohesie blyk baie sterk te wees. 
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Die onderwerp het dus vanaf liefde en verliefdheid beweeg na afhanklik

heid en verlies. Daarna beweeg dit na die dood. 

Delia se hare is uit haar gesig geve~ en sy lyk baie vrolik. Tog merk 

sy op dat dit haar baie sal pla as Yvette en Nola sou doodgaan of as 

hulle vriendskap verbreek sou word. Nola stem saam deur te se dat 'n 

gebroke vriendskap 'n groot invloed op 'n mens sal he, soos wanneer 

Yvette iets sou oorkom. Alta se mening is dat sy op haar huismoeder sal 

leun indien haar vriende haar seermaak. 

Die terapeut vra, in aansluiting by hierdie mening van Alta, watter 

persoon in die kinderhuis die groeplede die meeste kan seermaak. 

Nola se dat haar huismoeder die meeste seer sal kan veroorsaak. Sy maak 

Nola soms seer, maar Nola verstaan dit. Sy steun die meeste op haar 

huismoeder. Dadelik kyk sy verskonend na Yvette en vra om verskoning 

dat Yvette nie die belangrikste persoon in haar lewe is nie. Nola le 

besondere sensitiwiteit aan die dag en antisipeer alreeds Yvette se 

pyn. Hierdie bewuswees op kognitiewe vlak, is aanduidend van haar 

toereikende funksionering. 

Nola se dat hulle op niemand in hul eie ouerhuis sal steun nie en sy en 

Yvette kyk na mekaar en raak aan die lag (distansiering van gevoelens 

van verwerpenheid). Op 'n vraag van die terapeut of iemand anders ook 

so voel, antwoord Yvette dat sy ook so voel. Delia reageer hierop deur 

te se dat sy Nola en Yvette nie kwalik neem dat hulle so voel nie, maar 

sy kan nie so oor haar eie situasie lag nie (verworpenheid en depres

sie). Nola antwoord hierop dat, indien 'n mens van kleins af baie 

seergekry het, jy besluit om iets uit te dink om nie meer so seer te 

kry nie. 'n Mens raak dan hard en voel niks nie. Indien jy nie iets aan 

die situasie doen nie, sal jy binne-in totaal afbreek. Nola en Yvette 

is dus al daartoe in staat om ander betekenisse aan bepaalde aspekte te 

heg om hulself teen seerkry te beskerm. Op die wyse keer dit dat mens 

affektief geblokkeer word om kognitief betekenis te gee en die self te 

aktualiseer. Delia voeg by dat mens hard raak en niks voel nie en later 

kan jy dalk daaroor lag. Syself is egter nog sag en kry seer oor dinge 

wat met haar gebeur. 

Op 'n sirkulere vraag antwoord Beatrix dat sy nie so sal kan voel nie 
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en Alta beaam hierdie siening. Yvette keer terug na die vorige onder

werp van bespreking en se dat haar huismoeder haar oak die seerste sal 

kan maak. Die terapeut vra aan Alta of sy so sal kan lag oar haar eie 

situasie en sy antwoord ontkennend. Delia val haar hier in die rede en 

merk op dat die persone wat haar in die kinderhuis die seerste kan 

maak, haar com en tannie is (ouers in die kinderhuis). Hierdie mede

deling van Delia bevestig dat sy emosioneel bele het in die sisteem by 

die kinderhuis. 

Beatrix meen dat niemand in die kinderhuis haar kan seermaak nie en 

Alta se dat haar tannie in die kinderhuis haar die seerste sal kan 

maak, en oak haar vriendin in die kinderhuis en haar eie moeder. 

Op hierdie stadium leun Delia na die terapeut oar, raak haar aan en vra 

haar om nie haar bene te kruis nie, want sy sal spatare kry. Sy toon 

weer eens 'n behoefte om die persoonlike ruimte van die terapeut binne 

te dring. 

Die terapeut gaan uit om met die konsultasiespan te konsulteer. Die 

volgende terugvoering word aan die groeplede gegee: Nola en Yvette 

het 'n uitstekende wyse om hul situasie te hanteer antwerp. Op die wyse 

is dit vir hulle moontlik · om vorentoe te kyk en die verlede agter te 

laat. Die span laat weet aan Alta dat sy oak spontaan kan optree en die 

span wonder of sy hierdie spontaneiteit oak buite die groep kan toon. 

Aan Beatrix word genoem dat sy soos 'n gloeilamp is wat aan en af kan 

skakel en die span vra dat sy langer meet aanbly en haar lig langer 

laat skyn. Delia dra volgens die konsultasiespan soms 'n masker van 

vrolikheid en soms een van treurigheid. Die span dink dat daar 'n 

spontane mens, wat skaam is om uit te kern, agter die masker skuil. Al 

die spanlede lyk gelukkig met die uitkoms van die sessie en verlaat die 

vertrek in 'n opgewekte luim. 

6.5.6.3 Bespreking van die terapiegebeure 

a Geheelindruk van die terapiegebeure 

Dit blyk uit die gesprek met die groep dat lede van die teenoorgestelde 

geslag vir die meeste van die groep besonder betekenisvol is. Daar 

bestaan 'n moontlikheid dat 'n seuns- of mansvriend die plek van 'n 
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vaderfiguur vir die adolessent kan inneem. Dit dui moontlik ook op die 

persone se sug na binding. Indien die seunsvriend hulle verlaat, kan 

dit gebeur dat diepgaande gevoelens van verwerping en verlies weer eens 

deur die adolessent beleef word. Die enigste ander persone op wie daar 

dan teruggeval sou kon word, is die huisouers, met wie daar nie altyd 

noodwendig toereikende verhoudings bestaan nie. 

Die potensiaal van so 'n verliesbelewing om depressiewe gevoelens te 

ontlok is duidelik. Gevoelens van verwerping is reeds vroeg in hierdie 

kinders se lewens gesensitiseer. Wisselende kinderhuispersoneel of 

selfs verwerping deur 'n seunsvriend kan derhalwe 'n kompilatoriese 

effek he en by herhaling gevoelens van verworpenheid en eensaamheid na 

vore bring. Disforiese be~ewings en gevoelens van neerslagtigheid kan 

daartoe lei dat hulle negatiewe gedrag openbaar, wat meebring dat 'n 

proses van negatiewe interaksie binne 'n sisteem aan die gang gesit kan 

word. 

b Verandering in die groepoptrede 

Al die groeplede kom tydens hierdie sessie vrolik, opgewek en spontaan 

voor. Binne die eerste vyf minute van die sessie neem almal verbaal 

aktief aan die groepgebeure deel en die groepkohesie blyk sterk te 

wees. 

Die tema van verliefdheid spreek almal aan. Daar vind 'n verdieping 

plaas na die aanvanklike oppervlakkige gesels hieroor. In die fase 

waartydens daar op 'n dieper vlak gesels word oor die belangrikheid van 

'n vriend in 'n mens se lewe, raak Alta stiller. Delia raak ook 

periodiek stiller tydens die gesprek. Die groep bereik konsensus oor 

die belangrike plek wat 'n vriend in die lewe van 'n persoon vervul. 

Hulle is dit ook eens dat die moontlikheid bestaan dat 'n vriend die 

plek van 'n gesinslid kan inneem. Twee subgroepe kan onderskei word 

bestaande uit Yvette en Nola - wat die vermoe besit om oor hul verlede 

te lag - en 'n ander subgroep bestaande uit Delia, Alta en Beatrix, wat 

nog baie kwesbaar ten opsigte van hul verlede voel. Aan die einde van 

die sessie verlaat die groep die vertrek weer laggend en opgewek en is 

groepkohesie weer bereik. 

Die proses wat waargeneem is tydens die terapiesessie is dat die groep 
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'n eenheid vorm, maar nie noodwendig dieselfde menings huldig nie. 

Hulle kan hul eie opinies huldig en ook tot konsensus kom oor aange

leenthede indien nodig. Dit dui daarop dat die groeplede in die groep 

kongruent optree, dit wil se dat hulle as groep kan funksioneer. 

Hierdie eienskap van die groep voorkom egter nie dat hulle as individue 

eerlik is oor hul gevoelens nie. 

c Verandering ten opsigte van elke individuele groeplid 

Beatrix lag en gesels en is deurgaans in hierdie sessie gelukkig. Haar 

houding van onbetrokkenheid het verdwyn en sy antwoord op die vrae wat 

sirkuler aan haar gestel word. Hierdie houding word op stabiele wyse 

deur die hele sessie voortgesit. Sy glimlag oor Delia se geskerts dat 

Yvette ''spiteful'' is om haar sitplek te neem. Hierdie houding is 

aanduidend van die verandering wat plaasgevind het sedert die vorige 

sessie toe almal sensitief was oor Delia se grappe oor lede in die 

groep. Haar houding is 'n teken dat sy meer betrokke is, dat sy 

positief betekenis aan die terapiegebeure gee en dat haar selfkonsep 

positief ontwikkel het, en sy haarself dus aktualiseer. 

Sy ontken dat sy verlief is. Dit kan waar wees, of dit mag wees dat sy 

nie haar gevoelens in hierdie verband met die groep wil deel nie, soos 

sy nie haar genogram met die groep wou deel nie. Haar eerste opmerking 

oor verliefdheid is dat 'n verliefde mens vir alles kans sien. Sy se 

dat sy meer as een vriend het, wat ook daarop dui dat sy sosialiseer. 

Dat sy vriendskappe aanknoop, beteken dat sy nie meer ge1soleerd is 

nie. Sy toon egter dat sy voorbereid is op verwerping met die stelling 

dat, indien sy haar vriend verloor, sy 'n ander een sal kies. Moontlik 

hou sy haar gevoelens oppervlakkig, dus raak sy nie te betrokke nie en 

bele nie te swaar in 'n vriendskap nie, uit vrees vir verwerping. Sy is 

die enigste groeplid wat nie op haar huismoeder steun nie. Vriende is 

dus vir haar baie belangrik. 

Alta is ook tydens hierdie sessie vrolik en opgewek. Die eerste kenmerk 

wat sy noem van verliefdheid, is dat 'n mens se oe en hare blink. Sy 

meen ook dat 'n vriend 'n belangrike plek kan inneem in mens se lewe. 

Sy toon dat sy sensitief teenoor Beatrix is as sy opmerk dat Beatrix 

kan seerkry indien 'n vriend haar sou los. Haar sensitiwiteit vir ander 

se gevoelens dui moontlik op haar eie sensitiwiteit. Sy het tydens die 
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sessie geen probleem om haar eie mening te lug oor verliefdheid nie, 

wat aanduidend is van 'n positiewe selfkonsep. Daar kom ook nie in haar 

geval 'n bepaalde wending ten opsigte van haar houding nie. Dit kan 

inhou dat sy nie gereed is om verder te verander nie. 

Yvette is aan die begin van die sessie die meer aktiewe groeplid en 

neem die inisiatief om 'n ander sitplek in te neem. Sy beleef dus 

veiligheid binne die terapieruimte. Sy neem nie Delia se opmerking dat 

sy ''spiteful'' is ernstig op nie wat beduidend van 'n positiewe 

selfkonsep kan wees. Die eerste opmerking wat sy oor verliefdheid maak, 

is dat mens se ''maag draai'' as jy verlief is. Hierdie opmerking dui 

daarop dat haar liggaam sensitief kan wees vir dinge wat met haar 

gebeur. Indien sy spanning sou beleef, sou dit moontlik ook in die 

eerste plek liggaamlik gemanifesteer word. Sy meen ook dat 'n vriend 'n 

belangrike plaasvervanger vir 'n gesinslid kan wees. Die woorde ''ewe 

skielik uitmaak'' dui ook daarop dat sy, soos Beatrix, verwag om 

verwerp te raak en dat sy haarself daarop voorberei. Buiten die vrees 

vir verwerping is daar nie tydens hierdie sessie aanduidings daarvan 

dat Yvette haar onttrek of dat sy terneergedruk voel nie. 

Nola neem die leiding in die groep as sy as segspersoon optree deur 

haar waarneming dat die groep met mekaar tuis voel. Die eerste 

opmerking wat sy oor verliefdheid maak, is dat 'n mens lus voel om iets 

goeds te doen. Dit is aanduidend van die terapeutiese rol wat sy in die 

groep vertolk. Sy voel nie dat dit lewensbelangrik is om 'n vriend te 

he nie. Sy het egter al ervaar dat 'n vriend die rol van 'n gesinslid 

vir 'n mens kan inneem. Haar perspektief op die rol van 'n seunsvriend 

dui aan dat sy op 'n hoe emosionele vlak funksioneer. Dat sy ook op 'n 

hoe kognitiewe vlak funksioneer is duidelik uit haar antisipering 

daarvan dat Yvette kan seerkry deur haar benoeming van haar huismoeder 

en nie Yvette nie, as die persoon wat haar die seerste kan maak. 

Beatrix aanvaar dat Yvette haar sitplek inneem, wat aandui dat sy 

veiligheid binne die terapieruimte beleef. Die eerste opmerking wat sy 

oor verliefdheid maak, is dat 'n mens aan almal wil vertel as jy 

verlief raak. Hierdie opmerking is teenstellend met die opmerking dat 

sy liewer 'n briefie aan iemand sal skryf om te se dat sy jammer is 

(sessie een). Die kontras in optrede met betrekking tot verskillende 

gevoelens is aanduidend van haar gemoedskommeling. Hoe meer aktief die 
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groep raak, hoe stiller en minder betrokke raak sy by tye. Dit kan wees 

dat sy op die wyse aandag op haarself wil vestig of dit kan ook 

aanduidend wees van die wyse waarop haar emosies wissel. Met die woorde 

dat almal voel dat die wereld mooier is as hulle verlief is ''al is jy 

partykeer van jou kop af 1 1
, beeld sy moontlik enersyds haar neiging tot 

oorreaksie en andersyds haar eie magteloosheid ten opsigte van haar 

wisselende stemminge uit. Sy se dat sy meestal ''mislik voel'' en dat 

sy ''down'' voel oor die kinderhuis. Haar onsekerheid blyk uit haar 

aanduiding van die gevoelens wat sy beleef wanneer dit nie vir haar 

duidelik is of 'n seunsvriend van haar hou of nie - ''mens weet nie wat 

om te verwag nie' 1
• Haar nood aan vastigheid word hierdeur uitgespreek. 

Dit kan ook aanduidend wees van haar gevoelens indien sy nie in beheer 

van sake is nie, soos uit haar gedragspatroon in die vorige sessies 

afgelei kan word. Haar wisselende emosies word weer merkbaar as sy haar 

onttrek en stil raak en dan onverwags die terapeut se ruimte indring 

deur te vra of sy ook verlief is. Delia sit haar hand voor haar gesig 

as daar gevra word wie die seerste sal kry as 'n vriend 'n verhouding 

verbreek. Hierdie gedagte raak haar en sy erken dat sy ''teleurge

steld'' sal wees. Onmiddellik verander haar bui na een van uitermatige 

vrolikheid. Sy benoem haar huisouers van die kinderhuis as die persone 

wat haar die seerste kan rnaak. Dit dui daarop dat die ondersteuning

sisteem wat sy by die kinderhuis het vir haar baie beteken. Sy is weer 

die een wat uit die dieper gesprek tree en die terapeut aanraak en maan 

om nie met gekruiste bene te sit nie. Dit lyk asof sy telkens die 

onderwerp verander wanneer 1 n gesprek waarby sy betrokke is, op 'n 

dieper vlak gevoer word. Dit kan wees dat sy te seer kry en eerder 

beheer oor die situasie wil verkry. 

d Aanduidings van depressie of terneergedruktheid by die groeplede 

Beatrix toon baie min tekens van belewing van depressie tydens hierdie 

sessie. Sy lag en gebruik die woord ' 1 lekker'' om mens se gevoelens ten 

opsigte van verliefdheid uit te beeld. Die feit dat sy in hierdie 

sessie dit noem dat sy ander persone as steunpunt sal gebruik indien sy 

teleurgestel word, is aanduidend daarvan dat sy uitreik na ander en 

haarself nie as ge~soleerde beleef nie. In plaas van regressie, of 

selfs 'n statiese toestand, is daar by haar sprake van beweging, 

betrokkenheid, positiewe belewing, betekenistoekenning en selfkonsep

vorming. 
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Alta noem die kenmerke van ''blink oe en hare'' as mens verlief is. In 

sulke omstandighede wil mens dan die nuus oordra, wat oak in haar geval 

spreek van vooruitgang en die behoefte daaraan om haar gevoelens te 

kommunikeer. Tydens die sessie gebruik sy die sinsnede 1 'in tye van 

eensaamheid' ', wat moontlik kan aandui dat sy steeds sulke tye beleef. 

Daar is egter toenemend tekens van aktiwiteit oak in haar nie-verbale 

gedrag te bemerk, soos dat sy giggel en vriendelik voorkom. 

Yvette storm aktief in aan die begin van die sessie, wat op haar bui 

van opgewektheid dui. Sy giggel telkens tydens die sessie. Daar is tog 

tekens van onsekerheid by haar te bespeur, maar sy lag weer oar aspekte 

van haar verlede. Depressiewe momente het nie in hierdie sessie by haar 

na vore gekom nie. 

Nola se uitdrukking van ''in die wolke'' wees, dui moontlik op haar 

opgewekte vlak van emosies. Sy lag oar haar verlede, moontlik as 

verdediging om haar teen pyn te beskerm. Indien sy humor in die 

situasie uit die verlede lees, kan dit aandui dat sy haar nie affektief 

laat blokkeer nie. Dit is weer eens duidelik dat sy nie gevoelens van 

depressie beleef nie. 

Delia toon steeds in die loop van die gesprek dat sy gevoelens van 

depressie beleef. Die terme ' 'van haar kop af' ' , ' 1 mislik 1 1 
, 

1 1 down 1 1 

(twee maal} en ' 1 alleen 1
' dui op moontlike terneergedruktheid. Tog 

weerspieel haar uitbundige indringing van die ruimte van die terapeut 

die teenoorgestelde. Hier is dus weer eens aanduidings van teenstel

lings in optrede en gevoelens by Delia te bemerk. 

6.5.7 Die sewende groepsessie: 'n "Dans" in die toekoms 

6.5.7. 1 Beplanning van die sessie: hipotesevorming 

Tydens die vorige sessie is die tema van verliefdheid aangeraak en 

daarmee saam die kwessie van verhoudings met seunsvriende. Voor die 

aanvang van hierdie sessie besluit die terapeut en konsultasiespan saam 

om by die tema aan te sny deur seunsvriende en die toekoms in hierdie 

verband te bespreek aan die hand van gekose metafore. Die hipotese word 

gestel dat - aangesien seunsvriende so 'n belangrike rol in hul lewens 

speel - die groeplede se idee van 'n man met wie hulle eendag in die 



217 

huwelik sou wou tree, hul afhanlikheid al dan nie van hom sal weer

spieel. Hulle kan moontlik in dieselfde gedragspatroon as hul ouers 

verval. Bewustheid van hul intuitiewe patroon van gedrag, wat met hul 

ouers s'n kan ooreenstem, kan help om so 'n patroon te verbreek. Deur 

middel van metafore kan die groeplede dan bewus gemaak word van ander 

rolle waarin hul in die toekoms kan funksioneer of "dans". 

6.5.7.2 Die terapiesessie 

FIGUUR 6.13 SITPLEKKEUSE 

Tydens hierdie sessie is Delia weer afwesig en die groeplede vertel dat 

sy rusie gehad het met Yvette en Nola. Hulle beweer dat dit nie vir 

hulle sin maak dat sy vir hulle kwaad is nie. Aanvanklik het hulle 

gemeen dat sy een van haar buie het en het haar toe aan haarself 

oorgelaat ''om haar bui te laat sak''. Sy wou egter later nie weer met 
-

hulle gesels nie. Yvette se dat dit haar nie pla dat Delia vir haar 

kwaacl is nie. Nola antwoord op 'n sirkulere vraag dat Yvette geleer het 

om nie oor alles so seer te kry nie. Yvette se dat haar moeder en 

stiefvader haar kan seermaak. Alta merk op dat haar moeder haar al 

seergemaak het. Beatrix se ook dat haar moeder en haar eie vader haar 

seergemaak het en Nola se dat haar moeder, vader en Yvette haar al 

seergemaak het. 
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Die vinnige en natuurlike wyse waarop daar aan die begin van hierdie 

sessie 'n verdieping van die gesprek intree sodra daar oor gevoelens 

gepraat word ('n reaksie op slegs een sirkulere vraag), is opvallend. 

Voorheen wou Beatrix en Alta nie oor hul verlede gesels nie en nou, met 

behulp van sirkulere vraagstelling,· word daar alreeds aan die begin van 

die sessie mededelings oor hul verlede gedoen. Hulle vertrou dus die 

groeplede en beskik oor die nodige selfvertroue om sulke inligting 

bekend te maak. Dit dui op positiewe betekenisgewing aan die terapie

groepsessies. 

Op 'n sirkulere vraag oor hoe die groeplede optree as hulle kwaad is, 

antwoord Nola dat sy haar emosies kan erken en soms 'n kussing of 'n 

ander voorwerp slaan of gooi. Nola meen dat Yvette haar gevoelens 

inhou, maar Yvette se dat sy dit op Nola uithaal. Alta merk op dat sy 

dink dat Beatrix makliker oor haar gevoelens praat as voorheen en 

daarom sal sy moontlik vir iemand kan se as sy kwaad is. Beatrix stem 

hiermee saam. Sy dink dat Alta ook vir iemand kan se as sy kwaad is. 

Dit kan op 'n vermoe tot selfgelding en momente van 'n positiewe 

selfkon$ep dui. 

Op 'n vraag aan Nola van hoe sy dink Delia sal reageer as hulle met 

haar oor hul gevoelens praat, antwoord sy dat sy dink Delia sal klap en 

skree. Delia sal haar frustrasies op hulle uithaal. As sy nie belang

stel om die vriendskap voort te sit nie, sal hulle haar nie kan oorhaal 

nie. Hierdie vertelling van Nola bevestig dit dat Delia ook buite die 

groep, in ander sisteme, gemoedskommeling ervaar. 

Die terapeut vra vir Nola of sy dink dat Beatrix eendag in haar huwelik 

maklik daartoe in staat sal wees om met haar man oor haar gevoelens te 

praat. Sy meen dat Beatrix 'n persoon is wat mense naby haar nodig het 

en dat sy seker met haar man sal praat. Beatrix glimlag en antwoord dat 

sy eerder sal praat oor dinge wat haar pla as wat sy sal baklei. Haar 

eie moeder en stiefvader het altyd baklei en sy hoop om anders te wees. 

Sy se byvoorbeeld sy sal nooit haar kinders in 'n kinderhuis plaas nie. 

Daar is dus alreeds by haar 'n begeerte om hierdie patroon te verbreek. 

Op 'n vraag aan Alta of sy dink Yvette het bepaalde ideale oor haar 

toekoms, antwoord sy bevestigend. Yvette spreek haar onsekerheid oor 

haar toekoms uit. Sy dink as d~ar iemand oor mens se pad moet kom, sal 
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dit maar gebeur. Sy voel onseker oor waar sy na matriek sal gaan bly en 

watter beroep sy moet volg. 

Die terapeut vra waar die groep dink hul sekerheid le. Nola antwoord 

dat sy dink 'n vriend kan 'n troos wees, maar dat sy, soos 'n swael

tjie, vry wil wees om rond te reis - dit is een van haar grootste 

drome. Nola besit alreeds die vermoe om ander moontlikhede as haar 

ouers s'n te sien, wat weer aandui dat sy abstrak kan dink, hipoteses 

kan maak en kan antisipeer. Haar kognitiewe funksionering stem ooreen 

met haar ontwikkelingsfase as adolessent. 

Op hierdie stadium begin die terapeut uit eie inisiatief die onderwerp 

van verskillende wyses waarop verhoudinge gestig kan word, aanvoer. Die 

eerste voorbeeld wat genoem word, is die van 'n piet-my-vrou wat haar 

eiers in verskillende neste le en van ander wyfies verwag om haar 

kleintjies groat te maak. Nola !ewer hierop kommentaar dat dit is soos 

hulle ouers gemaak het. Beatrix bevestig dat sy nie eendag so iets wil 

doen nie. 

Yvette se dat I 'lovebirds' I vir haar mooi is. 'n Mens sien altyd die 

twee voeltjies saam in 'n hokkie en hulle is liefdevol en van mekaar 

afhanklik. 

Die terapeut noem die voorbeeld van 'n ander voel, naamlik die neus

horingvoel, wat in 'n boomstomp toegemessel word deur haar mannetjie. 

Sy is van hom afhanklik vir haar bestaan, want hy bring vir haar kos. 

Op 'n vraag aan die groep oor soos watter voel hulle sou wou wees, blyk 

dit dat Nola se punktuasie van hierdie voorbeeld is dat die meeste 

ouers van die kinderhuiskinders soos die piet-my-vrou is. Sy sal nie so 

wil wees nie. Sy sal dan eerder soos die neushoringvoel wil wees wat 

haar heeltemal in afhanklikheid aan haar man oorgee. Alta stem hiermee 

saam. Die terapeut noem aan die groep dat 'n mens meer as twee keuses 

het. Hierop antwoord Beatrix dat sy eerder vry sou wou wees soos die 

swaeltjie. Die tema van verwerping figureer deurgaans sterk in die 

projeksies van die groeplede. 

Die terapeut vertel dat mens oak soos die leeus in die veld kan wees. 

Die leeuwyfie gaan jag saam met haar mannetjie en beide kom daarna 
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terug na hul kleintjies. 'n Mens kan dus 'n keuse maak van hoe jy sou 

wou optree. 

Op 'n sirkulere vraag, antwoord Yvette dat sy dink Alta sou anders as 

haar ouers wou wees. Alta stem saam. Beatrix se punktuasie van Yvette 

is dat sy ook anders as haar ouers sou wou wees. Yvette stem saam en 

vertel dat haar moeder vyf mans gehad het. Sy is van al vyf geskei, bly 

by 'n sesde man en sy het haar eie kinders weggegooi. Sy kan nie 

verantwoordelikheid dra nie. Haar rna drink as gevolg van haar teleur

stellings, omdat sy baie afhanklik is en altyd iemand nodig het. Syself 

sal lank wag voor sy weer sou trou as iemand haar sou teleurstel. 

Hierdeur spreek sy 'n begeerte uit om met haar ou gesinspatrone te 

breek. 

Nola se punktuasie van die groep se ouers se optrede is dat hulle ouers 

altyd soekend bly en in die proses alles probeer. Yvette merk op dat sy 

daarvan hou dat iemand naby haar moet wees. Hiermee verklaar sy haar 

gevoelens van afhanklikheid, wat sy deur middel van die metafoor van 

die ''lovebirds'' laat blyk het, openlik. Nadat sy dus op 'n veilige 

wyse per metafoor oor haarself gesels het, kan sy dit gemaklik in 

direkte gesprekvoering doen. 

Die terapeut vra aan Alta of sy dink dat Yvette dan oak soos haar rna, 

oor-afhanklik is. Sy se sy dink Yvette is van ander mense afhanklik 

maar sy sal dalk nie soos haar rna van drank afhanklik word nie. Yvette 

stem hiermee saam. Hiermee spreek sy ook 'n begeerte uit om die ou 

patroon van gedrag te verbreek. 

Nola vertel dat haar rna nes Yvette se rna is. Sy drink baie en gaan van 

die een man na die ander. Haar laaste vriend is dood en sy soek 

vertroosting by ander mans. Syself sou eerder lank alleen gebly het en 

nie weer 'n verhouding aangeknoop het nie. Haar rna het Nola se suster 

uit die kinderhuis kom haal en haar weer na twee jaar teruggeplaas. Op 

dieselfde impulsiewe wyse kuier haar moeder byvoorbeeld gereeld met 

oorgawe vir hulle by die kinderhuis vir twee ·maande lank en daag dan 

vir lang tye net nie weer op nie. Volgens Nola gebruik sy mans totdat 

hulle geld op is en gaan dan na 'n volgende een. 

Die terapeut vra aan Yvette hoe sy haar lewe vorentoe sien. Sy se dat 
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sy 'n sekretaresse wil word en dan vir twee of drie jaar geld wil spaar 

om oorsee te gaan rondreis. Sy sou dan saam met iemand soos 'n vriendin 

in 'n woonstel wou gaan bly, want sy sal nie alleen kan bly nie. 

Nola se dat sy miskien sendingwerk sou wou gaan doen. As sy eendag 

trou, wil sy nie skei nie. Beatrix meen, op 'n sirkulere vraag van die 

terapeut, dat Alta ook nie eendag sou wou skei nie. Alta bevestig dit. 

Sy weet nog nie wat sy wil gaan doen nie, maar sy sal nie gou wou trou 

nie. Eendag sal sy eerder, soos die leeufamilie, haar kinders veilig by 

iemand hou en gaan ''jag'' en hulle self verder versorg. 

Beatrix se dat as sy eendag sou trou, dit belangrik sou wees dat haar 

man getrou aan haar meet wees. Yvette stem hiermee saam en noem dit dat 

sy ook vir haarself sou wou sorg en nie heeltemal afhanklik van haar 

man wou wees nie. Hierdie stelling toon aan dat sy bewus raak van ander 

moontlikhede as die van afhanklike. Sy het dit oak vroeer in die sessie 

beskryf het aan die hand van die metafoor van die ''lovebirds''. weer 

eens figureer die tema van verwerping en getrouheid sterk in hierdie 

bespreking. 

Yvette sluit hierby aan deur te se dat sy oak sal wil help om haarself 

te versorg en dat sy liewer nie soos die neushoringwyfie wil wees nie. 

Yvette toon vordering deurdat sy haar idees van afhanklikheid wat tot 

dusver gefigureer het, verander. Dit is moontlik dat die groepsisteem 

individuele lede be~nvloed en daartoe aanleiding gee dat 'n persoon se 

gedrag verander. 

Die terapeut gaan op hierdie stadium uit om te konsulteer. Die volgende 

metaforiese terugvoering word aan die groep gedoen: Al die groeplede 

toon dat hulle toegewydheid as 'n belangrike menslike eienskap beskou, 

omdat mense hulle al in die steek gelaat het en hulle die gevolge 

daarvan al beleef het. Hierdie soeke na toegewydheid is soos 'n eensame 

reis in 'n woestyn. 'n Mens is s6 uitgeput en dors dat jy kort-kort 

water sien. Kom mens nader is daar egter niks nie; dit was dan net 'n 

illusie. Terwyl mens besig is om te soek, verdwaal jy en vind nooit die 

case nie. Diesefde gebeur by die soeke na vertroue by mense - dit val 

telkens plat as dit onoordeelkundig op die verkeerde plek gesoek word. 

Mens kan net 'n oase kry indien 'n reis deeglik beplan is. Met 'n 

padkaart byderhand kan mens in die reis die berge, die sonsondergang en 
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ander tonele waardeer en ook met die mense om jou gesels. Dit is dus 

nodig om buite mensself te kyk na die natuurskoon daar buite. Die 

reisiger wat sy reis beplan het, weet waar om water te kry en sal nie 

in sy onplanmatige soeke na 'n oase verdwaal nie. 

Die groeplede luister intens na hierdie verhaal. Aan die einde van die 

sessie stel die terapeut die groep in kennis dat daar nog een groep

sessie oorbly. Dit is egter eksamen en die groeplede vra dat die sessie 

uitgestel word tot na die vakansie. Die terapeut en die konsultasiespan 

besluit dat daar voorlopig eers oorgegaan sal word tot individuele 

terapiesessies, veral aangesien sommige van die groeplede, soos Beatrix 

en Alta, moontlik in individuele sessies oor die patrone in hul gesinne 

van herkoms sal gesels. D~e inligting wat met die individuele sessies 

ingewin is, soos die genogramme, is saam met die agtergrondinligting 

aan die begin van die hoofstuk verskaf. 

6.5.7.3 Bespreking van die terapiegebeure 

a Geheelindruk van die terapiegebeure 

Die groep kom gemaklik voor. In teenstelling tot sessie vyf se Yvette 

dat dit haar nie pla dat Delia nie daar is nie. Die groep bereik baie 

vroeg in die sessie 'n dieper gespreksvlak. Al die groeplede praat 

sonder terughouding oor hul gevoelens van seerkry. Die terapeut skakel 

oor na hul toekomstige verhoudings. Die groep bereik konsensus dat 

hulle nie soos hul ouers wil wees nie. Hulle gesels gemaklik deur 

middel van die metafore. 'n Tema van vrees vir verwerping en soeke na 

getrouheid kom voortdurend ter sprake. 

b verandering in die groepoptrede 

Die groeplede neem almal ewe aktief aan die terapiegebeure deel. Toe 

die gebeure uit hul verlede weer figureer, is Yvette en Nola gewillig 

om daaroor te gesels, maar Beatrix en Alta vorm 'n subgroep. Die groep 

bereik konsensus oor 'n belangrike aangeleentheid, naamlik dat hulle 

nie soos hul ouers wil wees nie en dat hulle getrouheid in hul verhou

dings vereis. Die terapeut beleef dit dat die groeplede maklik oor hul 

gevoelens praat, maar dat die groepgebeure maklik vervlak. 
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c Verandering ten opsigte van elke individuele groeplid 

Beatrix haal in hierdie sessie vir die eerste maal haar verlede op. Sy 

erken haar eie gevoelens van seerkry as gevolg van haar ouers se 

optrede. Verder erken sy dat sy dadelik sal praat indien sy kwaad word. 

Dit is 'n aanduiding dat sy haar woede sal kan eksternaliseer en so 

gevoelens van depressie sal kan teewerk. Verder is dit opvallend dat sy 

se dat sy ook met ander mense ocr haar probleme sal praat, wat aandui 

dat sy nie so ge1soleerd soos voorheen is nie. Sy openbaar in 'n mate 

die wil om uit die patroon van haar verlede te ontsnap as sy opmerk dat 

sy nie eendag in haar huwelik wil baklei nie~ Die beeld van die vry 

swaeltjie wat sy kies om haarself mee te vergelyk, is moontlik 'n 

aanduiding daarvan dat sy uit haar vasgevangenheid wil ontsnap. Haar 

toekomsideale weerspieel dat sy hipoteses kan bedink en dus kognitief 

op 'n abstrakte vlak kan dink, in teenstelling met haar meer emosionele 

reaksie in die eerste sessie. 

Alta noem ook in hierdie sessie haar moeder en haar gevoelens van 

seerkry. Sy erken dat sy nou makliker as in die verlede ocr haar 

gevoelens kan praat. Dit kan aanduidend daarvan wees dat sy haar 

gevoelens na buite kan rig, wat haar sal help om gevoelens van 

depressie tee te werk. 

Yvette spreek haar gevoelens ocr Delia in die sessie uit as sy se dat 

dit haar nie pla dat Delia nie daar is nie. Sy erken haar onsekerheid 

ocr haar toekoms. Sy kies die beeld van twee ''lovebirds'' in 'n 

hokkie. Dit is moontlik aanduidend van haar behoefte om na aan 'n ander 

persoon te wees en as 't ware in die beskerming van 'n hokkie te wees. 

Dit versimboliseer ook haar onsekerheid ocr die toekoms. Die voorstel

ling van die neushoringvoelwyfie wat sy vir haarself kies, weerspieel 

haar behoefte aan beskerming en haar gevoelens van afhanklikheid van 

ander persone. In hierdie sessie verander sy haar punktuasie ocr haar 

rol as afhanklike en begin meer vatbaar word vir moontlikhede wat aan 

haar voorgehou word. 

Nola speel weer die rol van ko-terapeut. Sy kan haar woede rig op 

voorwerpe en nie mense nie en kan dit ook eksternaliseer eerder as dat 

sy dit internaliseer wat op die afwesigheid van erge depressie dui. 
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Sy toon dat sy gemotiveerd is om haar uit die patroon van haar verlede 

te lig en anders as haar ouers te wees. 

Delia is uit die sisteem. Met haar onvoorspelbare buie, ontaktvolle 

aggressie en sporadiese groepbywoning rangeer sy haarself as 't ware 

uit die sisteem. 

d Aanduidings van depressie of terneergedruktheid by die groeplede 

Daar is in hierdie sessie geen aanduidings van die belewing van 

terneergedruktheid by Beatrix te bespeur nie. Daar is eerder aandui

dings dat sy aggressie teenoor haar ouers beleef. Dit beteken egter dat 

sy uiting kan gee aan haar gevoelens van terneergedruktheid, eerder as 

dat sy onttrek en nie praat oar haar gevoelens nie. Sy kan haar 

aggressie na buite rig in plaas van om dit slegs na binne te rig in die 

vorm van depressie. 

Alta toon nie in hierdie sessie dat sy gevoelens van terneergedruktheid 

beleef nie. 

Yvette toon eerder aanduidings van aggressie in hierdie sessie. Dit is 

vir haar moontlik om hierdie gevoelens in verband te bring met gebeure 

uit haar velede. Sy laat aan die begin van die sessie blyk dat sy 

onseker oar haar toekoms voel, maar later kan sy tog aandui watter weg 

sy in die toekoms wil inslaan. 

Nola gesels sender gevoelens van bitterheid of aggressie oor haar 

verlede. Daar is geen aanduidings van terneergedrukte gevoelens by haar 

te bespeur nie. 

Delia is tydens hierdie sessie afwesig. 

6.6 VORDERING VANAF SESSIE EEN TOT SEWE 

Ter wille van 'n beeld van die vordering wat vanaf sessie een tot sewe 

gemaak is, sal 'n geheelindruk van die verskillende sessies vervolgens 

verskaf word. Daarna sal die wyse waarop elke groeplid verandering in 

die groepsessies openbaar, weergegee word. 
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6.6.1 Geheelindruk van verandering van groeplede 

6.6. 1.1 Die eerste sessie 

In die eerste sessie is twee duidelike subgroepe, die een aktief en die 

nader passief, te onderskei. Van die groeplede bly onbetrokke by die 

groepgebeure. Hulle verskans hul betekenisgewing vir die terapeut deur 

hulself te isoleer en dit is dus slegs uit hul nie-verbale gedrag dat 

die terapeut kan aflei wat hul belewing van die situasie is. Die 

selfkonsepte van persone wat op so 'n wyse in 'n vreemde situasie 

optree, is negatief, wat die rede is waarom hulle nie toereikend in 'n 

groepsisteem kan funksioneer nie. 

6.6. 1.2 Die tweede sessie 

Die inligting word bekend dat die groeplede se belewing van die afneem 

van die Beck Depression Inventory (BDI) en die Sacks Sentence Comple

tion Test (SSCT) negatief is. As gevolg hiervan toon die groeplede 

aggressiewe gedrag, gevolg deur onttrekking en passiwiteit, dus 

onbetrokkenheid. 'n Koue ongemaklike atmosfeer word deur hul onbetrokke 

gedrag geskep. 

Die betekenis wat hulle aan outoritere verhoudings, en op hierdie 

stadium aan die groepgebeure heg, is dus negatief. Die terapeut moet 

deur haar terugvoering die verhouding herstel sodat hul almal weer op 

'n simmetriese vlak verkeer, voordat die groep weer aan die groep

gebeure wil deelneem. 

6.6. 1.3 Die derde sessie 

Tydens hierdie sessie begin 'n mate van groepkohesie geleidelik 

ontwikkel. Die groeplede raak dus geleidelik meer betrokke by mekaar. 

Die atmosfeer raak meer ontspanne en spontaan. Delia se weerstandige 

gedrag het 'n negatiewe invloed op die groep-interaksie, maar wedersyds 

het die groep se betrokkenheid by die terapie-gebeure die effek dat sy 

aan die groepgebeure begin deelneem. Die groep deel hul belewinge van 

terneergedruktheid aan die terapeut mee deur middel van metafore. Daar 

word dus positief betekenis gegee aan die groepgebeure. 
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6.6. 1.4 Die vierde sessie 

Tydens hierdie sessie is daar 'n meer eweredige deelname, dus betrok

kenheid van al die groeplede bemerk. Die hoogtepunt van deelname en 

mededeling is tydens die sessie bereik. Die sessie is katarsies in die 

sin dat die lede uiting gee aan hul gevoelens en so aan die groeplede 

en die terapeut die geleentheid gee om deel te he aan hul betekenis

gewing en belewingswereld. Hulle kom dus sodoende tot grater insig van 

hulself, van mekaar en van die terapeut. Die sessie word gekenmerk deur 

heelwat diepgang en intense betrokkenheid. 

6.6. 1.5 Die vyfde sessie 

Daar word weer eens diepte in die sessie bereik, siende dat die 

terapeut haar genogram met die groep bespreek. Die groeplede beweeg 

emosioneel nader na die terapeut en toon sodoende 'n betrokkenheid by 

haar. Sommige groeplede is gewillig om hul belewinge met die groep te 

deel. Die betekenis wat hul aan die verlede heg word na vore gebring. 

Die groepkohesie en gepaardgaande betrokkenheid van die groeplede neem 

steeds toe. Die selfkonsep van persone wat mededelings aangaande 

hulself op die wyse kan doen, is vermoedelik beter as persone wat dit 

nie kan doen nie. 

6.6. 1.6 Die sesde sessie 

Die groeplede toon dat hulle nou meer insig in verhoudinge het, ook in 

hul verhoudinge met die teenoorgestelde geslag. Hul bespreek hul 

gevoelens van afhanklikheid en verworpenheid vrymoediglik, wat aandui 

dat hul selfkonsepte steeds meer positief raak. Hulle raak meer 

betrokke by die groeplede en die groepgebeure en meer gewillig om hul 

belewinge met die groep te deel. Die betekenis wat hul aan die groep

gebeure heg, is dus positief. 

6.6. 1. 7 Die sewende sessie 

Tydens die sessie is dit duidelik dat die groep as 'n geheel funksio

neer. Daar is nie meer sprake van twee subgroepe nie en daar heers 'n 

gemaklike atmosfeer in die groep. Hulle toon 'n betrokkenheid by 

mekaar, die terapeut en die groepgebeure. Hulle kommunikeer spontaan 
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oor die metafore wat hulle saamgestel het. Sommige lede, veral Nola en 

Yvette, kan die tema wat almal diep raak, naamlik hul vrees vir 

verwerping en soeke na standvastigheid en getrouheid, bespreek. Dit 

toon die vrymoedigheid om hul belewinge in die groep oop te maak, asook 

op hul positiewe selfkonsepte. Hul beleef dus die persone in die groep 

as positief. 

Die wyse waarop elke groeplid vanaf sessie een tot sewe verander het 1 

sal vervolgens aangetoon word: 

6.6.2 verandering ten opsigte van elke groeplid van sessie een tot 

sewe 

6.6.2. 1 Beatrix 

Tydens die eerste sessie is sy ontsteld, haar oe is vol trane, haar 

stem slaan vas. Sy toon dat sy angstig en gespanne is en antwoord 

mono-sillabies en ontwykend op vrae. Sy sit baie stil en daar is tekens 

van depressie by haar teenwoordig. Haar onvermoe om in die vreemde 

situasie te funksioneer, dui op lae selfkonsep en onderaktualisering 

van haar vermoens. 

Tydens die tweede sessie is sy afwesig. 

In die derde sessie toon sy weer eens dat sy 'n lae selfkonsep het, 

deurdat sy passief is en uit die groepsisteem onttrek. Sy begin Delia 

emosioneel uitsluit, deur te se dat sy nie omgee as sy nie daar is nie. 

Moontlik wil sy nie betrokke raak by iemand wat haar kan seermaak nie. 

Haar woordkeuse tydens die spel met die dier-metafore kan op die 

belewing van terneergedrukte gevoelens dui. Sy raak algaande meer 

betrokke by die groepgebeure en dit kan daarop dui dat sy positief 

betekenis gee aan die groepgebeure. 

Die vierde sessie toon aan dat sy reeds baie verander het, dus op 'n 

hoer vlak betekenis toeken. Sy is aktief betrokke by die terapie

gebeure en praat baie meer, ook oor haar sensitiwiteit as sy geterg 

word. Sy begin standpunt inneern en se nie net meer dat sy nie weet nie. 

Sy kan selfs aggressie toon, en dit na buite rig, in teenstelling tot 

die depressiewe persoon wat dit na binne rig. Daar is dus aanduidings 
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dat haar selfkonsep meer positief begin word. 

Tydens die vyfde sessie is sy betrokke by die groepgebeure en toon dat 

sy dit as positief beleef. Sy kan reeds haar·gevoelens met die groep 

deel. Sy sien egter nog nie kans om haar diepste gevoelens met die 

groep te deel nie en is steeds soms onbetrokke. Sy begin oor seuns en 

verhoudinge gesels en daar is minder beelde en woordkeuses wat op 

depressie dui. Dit is duidelik dat sy haarself minder isoleer en dat sy 

nou met vriende buite die groep verhoudinge stig. Haar selfkonsep 

verbeter en sy aktualiseer haarself toenemend ook in ander sisteme. 

Die sesde sessie toon aan dat Beatrix gelukkig is. Daar is minder 

aanduidings van depressie. Sy is baie betrokke by die terapie-gebeure. 

Mens kan haar houding as goedig beskryf, selfs teenoor Delia se 

taktlose grappe. Sy kan egter nog nie met vrymoedigheid haar gevoelens 

deel nie en vrees verwerping en seerkry. Dit is moontlik dit wat 

daartoe lei dat sy oppervlakkige vriendskappe sou aanknoop as assuran

sie indien iets skeefloop. Sy is die enigste groeplid wat nie op 'n 

huismoeder kan steun nie. 

Tydens hierdie sessie praat Beatrix vir die eerste keer oor haar 

seerkry uit haar verlede as gevolg van haar ouers se optrede. Daar is 

verdere aanduidings daarvan dat sy haar aggressie na buite kan rig deur 

daaroor te kan praat. Hierdie ontwikkeling, weg van die vorige self

gerigte aggressie wat as ernstige depressie gemanifesteer het is 

baie belangrik. Sy toon nie tekens van overte depressie in hierdie 

sessie nie. 

6.6.2.2 Alta 

Alta toon in die eerste sessie op nie-verbale wyse haar belewing van 

spanning deur die stoelleuning vas te klou en haar hande te klem. Sy 

toon ook passiewe en onbetrokke gedrag en maak ontwykende stellings 

soos 1 1 enige mens sal seker ... 1
'. Haar gedrag is aanduidend van 

negatiewe betekenisgewing aan vreemde situasies, 'n lae selfkonsep en 

die onderaktualiseriung van haar moontlikhede. 

In die tweede sessie sluit sy haar by 1 n ander subgroep aan, want 

Beatrix is nie daar nie. Sy is steeds gespanne as daar van haar verwag 
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word om oor haar gevoelens te praat en bly steeds affektief gedistan

sieerd en onbetrokke. 

Tydens die derde sessie begin sy 'n waaghouding openbaar deur meer 

betrokke te rak by die terapiegebeure. Sy begin standpunt inneem en le 

sensitiwiteit aan die dag. Sy is daartoe in staat om haar gevoelens uit 

te spreek, wat daarop dui dat sy haarself veilig in die groep beleef. 

Alta kan in die vierde sessie steeds meer betrokke raak en op direkte 

wyse oor haar gevoelens praat. Dit blyk dat sy Nola bewonder. 

Tydens die vyfde sessie praat Alta harder en duideliker, maar sy kan 

nog nie haar dieper gevoelens met die groep deel nie, wat aanduidend 

daarvan is dat sy nog belewingsmatig negatief met haar verlede omgaan. 

Daar is nog belewinge van terneergedruktheid by haar te bespeur. 

Alta lug haar gevoelens in die sesde sessie. Sy praat spontaan oor 

liefde en verliefdheid en haar nie-verbale gedrag is meer demonstra

tief. Sy toon 'n behoefte daaraan om haar gevoelens te kommunikeer. Sy 

funksioneer dus kognitief op 'n hoer vlak as voorheen. 

In die sewende sessie praat Alta makliker oor haar gevoelens en oor 

seerkry. Dit is dus vir haar moontlik om haar gevoelens te verbaliseer, 

wat beduidend is van toenemende affektiewe stabiliteit Sy toon 

duidelik vertroue in die groep en daar is nie tekens van depressiewe 

gedrag by haar waargeneem nie. 

6.6.2.3 Yvette 

Die wyse waarop Yvette giggel en glimlag tydens die eerste sessie 

beteken dat sy onseker is en dat sy goedkeuring wil he. Sy vermy 

oogkontak en is stil, maar praat later en lag oor haarself. Haar 

woordgebruik dui op gevoelens van spanning, eensaamheid en isolasie. Sy 

neig om uit die groep-interaksie te wil onttrek en Nola moet haar 

betrokke hou. 

In die tweede sessie ontwikkel sy aanwendselgedrag (''tic behaviour'') 

wat aanduidend van spanning is. Sy kan nie maklik 'n eie opinie 

uitspreek nie, en stem willoos met Alta saam. Haar gedrag dui daarop 
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dat sy 'n stryd voer om haar identiteit te vestig. Dit is steeds Nola 

wat haar betrokke hou by die groepgebeure. 

Tydens die derde sessie begin Yvette 'n eie opinie te lug en neem sy 

inisiatief, wat op 'n positiewe selfkonsep en identiteitsvorming dui. 

In die vierde sessie begin haar kreatiewe betekenisgewing aan metafore 

op aggresie dui. Sy verkry selfinsig en algaande word haar woordgebruik 

en metafore meer positief. Terselftertyd raak sy meer betrokke by die 

groepgebeure. 

Yvette praat in die vyfde sessie, na die terapeut se onthulling, 

spontaan oor haar verlede. Hierdie keer neem sy, en nie Nola nie, die 

leiding as sy oor haar verlede praat, wat op verdere identiteitsvorming 

en selfaktualiserende gedrag dui. 

Tydens die sesde sessie is Yvette baie aktief en neem sy weer eens die 

inisiatief. Haar optrede dui aan dat sy veiligheid binne die terapie

ruimte beleef. Sy toon geen tekens van onttrekking of negatiewe 

belewinge nie, inteendeel is haar opgewekte bui opvallend. Later in die 

sessie tree haar belewing van vrees vir verwerping egter sterk op die 

voorgrond. 

Yvette kan in die sewende sessie haar gevoelens uitspreek en haarself 

kwesbaar stel. Sy deel haar behoefte aan liefde en beskerming met die 

groep. Sy toon nie tekens van depressie nie, maar slegs die van 

aggressie teenoor momente uit haar verlede. 

6.6.2.4 Nola 

Nola neem vanaf die eerste sessie die leiding in die rol van ko

terapeut. Sy ontwikkel van prater na aktiewe luisteraar. Sy hou Yvette 

betrokke by die groep, maar beleef tog momente van eensaamheid. 

Tydens die tweede sessie kom Nola stiller en meer gespanne voor. Sy 

toon selfs tekens van aggressie. Sy tree op as die groep se 

persoon. Nola kom haar negatiewe gevoelens egter gou te bowe en 

maklik oor haar eie verlede. 

segs

praat 
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In die derde sessie praat Nola weer eens maklik oor haar verlede. Sy 

toon dat sy 'n akkommoderende persoon is. Sy funksioneer kognitief op 

'n hoe vlak, soos uit haar gemaklike gebruik van metafore blyk. Sy toon 

ook kreatiewe insig en begin uit haar eie in terme van metafore praat, 

as sy Delia met 'n verkleurmannetjie vergelyk. Haar kleurkeuses tydens 

die aktiwiteit van die diere-metafore, dui op momente van depressie, 

moontlik eerder by die herinnering van gebeure uit haar verlede. 

Nola neem tydens die vierde sessie die inisiatief deur dit te noem dat 

die groep as 'n geheel funksioneer. Sy bly deurgaans aktief betrokke by 

die groepgebeure tydens hierdie sessie. As ''ko-terapeut'' beklemtoon 

sy die groeplede se positiewe aspekte, en behou so die rol van ko

terapeut. 

Nola toon sensitiwiteit ten opsigte van die groeplede tydens die vyfde 

sessie. Sy opper 'n besprekingspunt in verband met die inwoners van die 

kinderhuis en bly nie net by haar eie verlede nie. Die wyse waarop sy 

haarself aktualiseer is hieruit duidelik. 

Tydens die sesde sessie neem Nola die leiding en tree as segspersoon 

op. Sy funksioneer kognitief sowel as affektief op 'n hoe vlak; sy is 

tot empatie asook die antisipering van ander se gevoelens in staat. 

Haar toekomsgerigtheid tree sterk na vore, in die sin dat sy nie 

afhanklik van 'n seunsvriend is nie. 

In die sewende sessie speel Nola steeds die rol van ko-terapeut. Dit is 

egter ook vir haar moontlik om haar eie gevoelens te verbaliseer. Sy 

kan haar belewinge van woede na buite rig en ook sonder buitensporige 

gevoelens van aggressie en bitterheid oor haar verlede praat. Daar is 

nie enige tekens van depressie by haar te bemerk nie. 

6.6.2.5 Delia 

Tydens die eerste sessie is Delia aanvanklik aktief, maar begin later 

onttrek. Sy probeer om beheer oor die sessie te kry deur voor te skryf 

wat in die sessie moet gebeur. 

Delia is tydens die tweede sessie onbetrokke, agterdogtig en aggres

sief. Sy toon tekens van gemoedskommeling en van depressie. 
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Die derde sessie word oorheers deur haar weerstandige en geagiteerde 

gedrag. Sy probeer die aandag op haarself vestig deur haar te onttrek 

van die terapie-gebeure. Sy neig tot manipulatiewe gedrag en wil in 

beheer van situasies wees. Daar is duidelike tekens van gemoedskom

meling by haar teenwoordig. Sy toon 'n opposisionele tendens en haar 

wyse van optrede ontlok negatiewe gedrag by die groeplede. Uiteindelik 

gee sy die stryd gewonne en is dit die groep wat haar aan hul aktiwi

teite laat deelneem. 

Tydens die vierde sessie 

poog steeds om beheer 

is sy in 'n uitbundige bui, val bravade. Sy 

oar die situasie te verkry. Die herhaalde 

beklemtoning van ''eet'' tydens die diere-metafore is opvallend in 

hierdie sessie. Later in die sessie raak sy stiller en dit kom voor 

asof sy meer outentiek by die groep betrokke raak. Weer eens is daar 

duidelike tekens van gemoedskommeling by haar teenwoordig. Haar gedrag 

toon oak aan dat sy haar buie uitspeel (''acting out behaviour''). 

Haar wisselvallige gedrag word oak in die diere-metafore weerspieel. 

Alta en Beatrix dui in hierdie, die vyfde sessie, aan dat hulle nie 

omgee dat Delia 'n tweede keer nie daar is nie. Dit is asof sy haar as 

't ware deur haar optrede tydens die sessies en haar wegbly-aksies 

tydens ander sessies, uit die groep rangeer. 

Tydens die sesde sessie is daar weer eens tekens van gemoedskommeling 

by Delia te bespeur. Hoe meer aktief betrokke die groep raak, hoe 

stiller raak sy. Sy toon 'n behoefte aan standvastigheid, ook ten 

opsigte van 'n seunsvriend. Delia dring die terapeut se ruimte in deur 

die persoonlike vraag wat sy oor die terapeut vra, naamlik of sy 

verlief is. 

In die sewende sessie is dit duidelik dat Delia haarself in 'n sekere 

sin met haar gedrag (onvoorspelbaarheid, aggressie en manipulasie) en 

sporadiese afwesigheid uit die sisteem van die groep gerangeer het. 

6.7 DIE AGTSTE GROEPSESSIE: 'N GROEPDANS 

6.7.1 Inleiding 

Die verloop van hierdie sessie val logies in twee fases uiteen. 
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Enersyds stel die terapiegroep verhalend 'n metafoor saam om hulle 

ervaring van die terapiegebeure oor die afgelope sewe sessies uit te 

beeld. Andersyds neem die terapeut en konsultasiespan metafories van 

die groep afskeid. 

Hierdie laaste sessie is, soos reeds genoem, beplan met die doel om 

formeel afskeid te neem van die groep en om in die proses die groep 'n 

geleentheid te gee om 'n metafoor, wat verteenwoordigend van hul 

belewing van die groepsituasie sou wees, te bou. 

6.7.2 Die terapiesessie 

FIGUUR 6.14 SITPLEKKEUSE 

6. 7.2. 7 Die samestelling van 'n beskrywende metafoor 

Die groep word gevra om saam te werk om 'n metafoor wat hul situasie 

sal uitbeeld, voor te stel. Alta is die eerste persoon wat met 'n 

voorstel vorendag kom. In die verlede was dit altyd Nola wat eerste op 

versoeke of vrae van die terapeut gereageer het. Alta se dat die groep 

haar laat dink het aan 'n bos pragtige rooi rose. Party van die 

roosknoppe is heeltemal oop en ander is effens toe ('n variant van die 

aanvanklike metafoor van die waterlelies wat die konsultasiespan 

voorgestel het). Sy dink dat syself baie meer ''oop'' geraak het in die 
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groep as voorheen. Beatrix, Nola en Yvette stem met haar saam. 

Hierdie metafoor dui eerstens aan dat sy die groep en die verhoudinge 

wat sy in die groep gestig het as aangenaam beleef het. Dit versimbo

liseer iets moois, soos 1 n geskenk vir haar. Die feit dat sy rooi as 1 n 

kleur kies, kan dui op 'n simbool van emosie, warmte en lewe. 

Nola kom met die voorstel dat die groep haar laat dink aan 'n klomp 

kinders wat op 'n eiland uitgespoel het. Hierdie metafoor pas baie goed 

by die situasie van die groeplede, wat aanvanklik gevoelens van 

isolasie beleef het, wat op die groep en op mekaar aangewese was en wat 
1 n ondersteunende kohesiewe groep gevestig het. 

Yvette merk op dat hulle mekaar op die eiland ontmoet en leer ken het. 

Hierdie gedeelte van die metafoor beeld die belewing van vreemdheid vir 

mekaar uit. Op aanmoediging van die terapeut voeg Beatrix by dat hulle 

lank verwaarloos was, en dat hulle klere verskeur en vuil was. Die 

terme 1 1 verwaarloos 1 1
, 

1 1 verskeur 1 1
1 en 1 1 vuil 1 1 dui aan hoe Beatrix 

haarself aan die begin van die terapiesessies beleef het. Sy het dus 

nie 1 n positiewe selfkonsep gehad nie. Sy word gevra wat van die klere 

van die groep geword het. Sy voeg by dat hulle hul ou klere weggegooi 

het en van die plante en seewier gebruik het om vir hulle nuwe klere te 

maak. Hierdie opmerking dui daarop dat daar 1 n definitiewe verandering 

was ten opsigte van haar belewing van haarself 1 dus dat sy 'n meer 

positiewe selfkonsep ontwikkel het. 

Op 'n vraag van die terapeut voeg Alta by dat hulle nie geweet het hoe 

om kos in die hande te kry nie. Hulle was dus hulpeloos. Op 'n vraag 

aan die groep of die terapeut ook uitgespoel het, antwoord Yvette dat 

sy 1 n inwoner van die eiland 

hulle by die terapeut beleef 

gehad het. 

is. Dit dui op die standvastigheid wat 

het en die vertroue wat hulle in haar 

Yvette meen dat hulle so geskok was omdat hulle gedink het hulle gaan 

verdrink 1 dat hulle nie kon praat nie. Hierdie opmerking dui op haar 

belewenis dat sy nie 1 1 kop bo water kon hou nie 1 1
1 soos sy tydens die 

eerste sessie verklaar het. Later het hulle maklik met mekaar gepraat 

en op die eiland gespeel. Hier dui sy die verandering aan wat by haar 

plaasgevind het in haar funksionering binne die groepsisteem. 
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Die terapeut vra aan Alta hoe sy dink dat hulle dit reggekry het om op 

die eiland te oorleef. Sy antwoord dat hulle leer kos soek het met die 

hulp van die terapeut. Hulle moes ook later leer praat, want hulle kon 

mekaar se taal nie verstaan nie. Dit dui op haar eie onvermoe om tydens 

die eerste sessies haar gevoelens uit te spreek. 

''Hoe het dit op hierdie eiland gevoel?'', wou die terapeut van Nola 

weet. Sy antwoord dat hulle partykeer ook huis toe verlang het, maar 

almal het saam treurig gevoel en mekaar daarvan vertel. Hiermee beeld 

sy moontlik die fase uit toe die groep oor hul verlede gesels het. 

Die terapeut vra aan die groep of almal toe vir ewig op die eiland 

gewoon het. Nola meen dat die groeplede baie sterk geword het en toe 

daar 'n skip verbykom, wou van hulle weer na die buitewereld terugkeer. 

Die terapeut voeg by dat hulle dalk alles op die eiland geleer het wat 

hulle kon leer. Op 'n vraag aan Beatrix of sy hiermee saamstem, beaam 

sy dit. 

Yvette meen dat van die persone weer na die eiland terugkeer omdat die 

vriendskap van die vriend (die terapeut) op die eiland vir hulle baie 

beteken. Sy kan hulle nog baie leer wat anders is as wat hulle op skoal 

leer. 

Delia wou nie aan die groepgebeure deelneem nie en die terapeut het 

besef dat sy op die wyse weer kontrole oor die terapiesituasie wou 

verkry. 

6.7.2.2 'n Metaforiese afskeidsgeskenk 

Op hierdie stadium oorhandig die terapeut aan elke groeplid 'n aan

denking wat hulle aan die groepsessies sal herinner. Hierdie aan

denking versimboliseer metafories 'n boodskap vanaf die konsultasiespan 

aan die groeplede, in terme van hul toekomstige funksionering. Die 

metafore is tydens die samekoms voor die aanvang van die sessie, deur 

die terapeut en die konsultasiespan saamgestel. 

Yvette kry 'n simbool van 'n vlinder met die boodskap dat sy met haar 

aankoms in die groep soos 'n vlinder in 'n kokon was. Die vlinder het 

uit die kokon gekom en is pragtig kleurvol. Die vlinder huiwer soms, 
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asof hy weer in die kokon wil terugbeweeg omdat dit daar veilig is. Hy 

is egter gereed om te vlieg en die blomme te gaan besoek. 

Die terapeut se aan Alta dat sy soos 'n klippie was wat in die grond 

begrawe gele het. Toe dit uitgehaal is, was dit vol grond en moes 

afgestof word voordat die kleure sigbaar kon word. In die groep het sy 

aanvanklik nie haar kleure gewys nie, maar later wel. In die buite

wereld vertoon sy skynbaar haar kleure trots en die span hoop dat sy 

dit algaande meer sal doen. 

Beatrix het die konsultasiespan laat dink aan 'n helikopter, wat gereed 

staan om op te styg. Haar enjins loop en sy kan enige oomblik opstyg en 

vrylik bo in die lug rondvlieg. 

Aan Nola word die boodskap gegee dat die groep haar gesien het as 'n 

belangrike persoon. Sy sal eendag 'n sentrale rol tussen mense vervul 

en aan hulle leiding verskaf vanuit die ervaring wat sy opgedoen het. 

Die span sien daarna uit om haar in hierdie rol te sien. 'n Prent van 

die Mona Lisa-skildery wat omring is deur 'n skare mense stel hierdie 

simbool voor. 

Delia het die span en die terapeut laat dink aan 'n bootjie wat 

swaarkry om op malende waters te vaar. Soms is die waters kalm. Die 

span spreek die begeerte uit dat die water waarop sy vaar in die 

toekoms kalm sal bly. Tydens hierdie vertelling raak Delia se oe vol 

trane en sy kyk af. Dit is duidelik dat sy deur hierdie beskrywing 

geraak is. Op 'n vraag aan Beatrix waarom sy dink dat Delia huil, kon 

sy nie antwoord nie. Nola se dat sy dink dat Delia jammer voel dat sy 

niks in die groep se nie. Die terapeut voel dat hierdie trane van 

Delia aandui dat sy nie meer in beheer van die situasie is nie. Die 

intervensie van die terapeut om die sessie te beeindig, skyn dus 

suksesvol te gewees het. Dit is ook moontlik dat haar boodskap dit vir 

haar duidelik gemaak het dat daar begrip vir haar situasie is. 

Hierdie sessie is aanduidend daarvan dat daar harmonie bereik is tussen 

die kognitiewe en die emosionele vlak by die groeplede. Hulle is 

betrokke by die gebeure en kan metafore op 'n hoe vlak hanteer. Dit dui 

op hul selfaktualisering. Hoe meer emosioneel labiel 'n mens is, hoe 

minder kan jy op 'n kognitiewe vlak funksioneer. Emosionele stabiliteit 



237 

kan tot meer toereikende kognitiewe funksionering lei. Die lede gee 

meer toereikend sin aan hul verlede - hulle is dus gevoelsmatig meer 

stabiel. Hulle is betrokke by die gebeure in die hede, ,wat dui op 

gewysigde betekenisgewing aan die verlede - die herinnering daaraan 

blokkeer hulle nie meer emosioneel nie. 

Aan die einde van die sessie greet die groep en die terapeut mekaar. 

6.7.3 Bespreking van die terapiegebeure tydens sessie agt 

6.7.3. 1 Geheelindruk van die terapiegebeure 

Die groep betree die sessie met die wete dat dit 'n afsluiting van die 

groepgebeure is. Die groep kern nie uitermatig aktief of passief voor 

nie. Dit wil eerder voorkom asof hulle gemaklik en ontspanne is en asof 

hulle gelykmatige emosies beleef. 

Al die groeplede behalwe Delia neem aan die groepgebeure deel. Nie een 

van die ander lede oorheers die groep of onttrek uit die groep nie. Dit 

kern voor asof hulle die boodskap wat die terapeut aan hulle ten opsigte 

van hul toekoms oordra, positief ervaar. Beatrix leun byvoorbeeld 

vorentoe in haar steel en glimlag ingenome toe daar ocr haar gepraat 

word. 

6. 7.3.2 Verandering van die groepoptrede 

Dit lyk nie asof daar enige verandering in die groepaktiwiteit in 

geheel tydens hierdie sessie plaasvind nie. Dit kan beteken dat 

verandering, sever as wat die groep dit wou toelaat, reeds plaasgevind 

het. 

6. 7.3.3 Verandering ten opsigte van elke individuele groeplid 

Delia is die enigste persoon by wie daar tydens hierdie sessie 'n 

opvallende verandering in optrede te bemerk is. Sy huil wanneer die 

terapeut haar optrede met die bewegings van 'n boot op onstuimige water 

vergelyk. Omdat sy nie 'n ophef gemaak het van haar trane nie, is dit 

moontlik dat sy haar ware gevoelens openbaar het en nie die trane 

gebruik het om beheer ocr die situasie te verkry nie. 
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6.8 TERUGVOERING OOR DIE GROEPLEDE 

6.8.1 Terugvoering cor Delia 

6.8. 1.1 Onderhoudvoering met Delia tussen die sewende en agtste sessies 

Tussen die sewende en agtste groepsessies is daar 'n individuele besoek 

aan Delia gebring waarin inligting ingewin is dat Delia met selfmoord 

gedreig het. Sy het skynbaar pille wat sy versamel het, aan die 

kinders in die kinderhuis getoon. (Later het Delia die terapeut vertel 

dat dit 'n paar senuweepille was wat sy by haar moeder afgeneem het). 

Haar huisouers se verklaring vir hierdie optrede is dat Delia se 

vriend, Martin, sy verhouding met haar wou verbreek. Die verhouding was 

al 'n geruime tyd aan die wankel, omdat hulle mekaar voortdurend van 

ontrouheid beskuldig het. Hieruit blyk dit dat die reeds gesensiti

seerde verlies-ervarings weer in die herinnering geroep word. 

(Ofskoon daar tekens van depressie teenwoordig is, is dit duidelik dat 

haar selfmoord-poging 'n wyse van manipulasie is. Dit is immers 'n 

gedragspatroon wat sy by haar moeder geleer het). 

Volgens haar huisouers huil sy aanhoudend, eet swak en isoleer haarself 

vir lang periodes in die dag alreeds vir 'n maand lank. Dit dien as 

bevestiging van haar insette in die groep en haar wisselende 

Depressie is onderliggend aan gemoedswisseling en word nou 

duidelik. 

buie. 

baie 

Die manipulerende tendens in Delia se gedrag kom aan die einde van 'n 

gesprek met Delia en haar huisouers na vore as sy die terapeut vra om 

haar huisouers te oorreed om haar vriend saam te neem op 'n uitstappie. 

Haar huisouers wou dit nie toelaat nie, omdat haar vriend met siekte

verlof was. 

In die groep dien Delia se manipulasie geen doel nie - daarom bly sy 

weg van die sessies en manipuleer nou deur selfmoorddreigemente. 

Ten einde te help om haar neerslagtigheid te bowe te kom, is daar deur 

'n geneesheer 'n anti-depressant aan haar voorgeskryf. Sy deel die 

terapeut op 'n latere geleentheid mee dat sy die medikasie na 'n kort 
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tydjie gestaak het. 

6.8. 1.2 Onderhoudvoering met Delia se huisouers 

Hierdie onderhoud is in samewerking.met die konsultasiespan gehou. 

Die terapiespan is baie beindruk met die wyse waarop Delia se huisouers 

haar belange op die hart dra. Laasgenoemde merk op dat hulle gewoond is 

daaraan dat Delia buierig is en dat hulle baie van haar dreigemente nie 

ernstig opneem nie. Hulle bevestig op 'n vraag van die terapeut dat 

Delia haar deur ander persone soos haar broers· in die kinderhuis laat 

misbruik. In so 'n geval is sy nie manipuleerder nie, maar slagoffer 

van ander se manipulasie. Indien dit die geval is, kan dit negatiewe 

gevoelens by haar veroorsaak. Hierdie proses sluit nie uit dat sy ook 

manipulatief kan optree nie. 

In die onderhoud bevestig die huisouers haar manipulerende gedrag. Die 

wyse waarop sy kontrole oor die inwoners in hul huis behou is deur 

byvoorbeeld - sonder dat sy gevra word hul kaste vir hulle reg te 

pak. Sy probeer ook om voorregte te bekom deur te huil en deur haar te 

onttrek. Op die wyse sal sy hulle byvoorbeeld probeer oorreed om haar 

toe te laat om by haar vriend 

Streng by die reels van die 

te gaan kuier. Haar huisvader hou egter 

kinderhuis en neem ook die effek wat 

toegewings aan Delia op die ander kinderhuiskinders kan he, in ag. Hy 

is van mening dat konsekwente optrede en regulasies sekuriteit aan 

Delia verskaf, en volgens hom is hy die persoon wat die minste deur 

Delia gemanipuleer word. Sy kom bespreek die afgelope tyd haar probleme 

met hom, anders as voorheen. 

Die terapeut en die konsultasiespan beskou hierdie optrede van Delia as 

oordrag vanaf die groepsisteem na die kinderhuissisteem. In die groep 

het sy waargeneem hoe daar gevoelens bespreek word en hoe mededelings 

gemaak word, en sy beoefen nou hierdie gedrag in die kinderhuissisteem. 

'n Verdere bevestiging van Delia se manipulerende gedrag as wyse om 

aandag op haar gevestig te kry, is die inligting dat haar huisouers nie 

geweet het dat Delia vrywilliglik aangebied het om die groepsessies by 

te woon nie. Sy het hulle onder die indruk gebring dat sy gedwing word 

om die sessies by te woon. Hul pligsgevoel om haar by die sessies te 
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kry, het elke week, voor sy die sessies moes bywoon, uitgeloop op 'n 

wilstryd tussen Delia en haar huisouers. Op hierdie wyse het sy weer 

eens al die aandag op haarself gevestig gekry en was sy in beheer van 

die situasie. 

Volgens Delia se huisouers kan hulle nie 'n verandering in haar 

manipulatiewe gedrag bemerk sedert die aanvang van die groepsessies 

nie. Sedert die gebeure rondom haar selfmoorddreigement en die feit dat 

sy nie in haar doel geslaag het om die terapeut of enige van die 

kinderhuispersoneel te manipuleer (om haar vriend saam op 'n kamp te 

neem) nie, is sy egter meer sosiaal. Sy isoleer haarself nie meer in 

haar kamer nie, maar neem aan die kinderhuisaktiwiteite deel, haar 

huilbuie het gestaak en sy slaap beter as wat sy voorheen geslaap het. 

'n Verdere verandering in haar gedrag is dat sy die probleme wat sy met 

haar vriende het met haar huisvader bespreek. Dit blyk dus dat sy haar 

betekenisgewing aan haar situasie moes wysig, wat haar gewillig gemaak 

het om meer betrokke by haar omgewing en ander persone te raak. Sy 

beleef dus die ouerhuissisteem anders as sy gewillig is om betrokke te 

raak by ander persone en by haar huisvader. Dit kan ook daarop dui dat 

haar selfkonsep meer positief as voorheen is. 

6.8.2 Terugvoering oor Beatrix 

Tydens die onderhoud met Beatrix en haar huisouers is daar bevestiging 

gevind vir die gedragspatroon wat sy in die terapiesessies openbaar 

het. Sy onttrek haar ook uit die kinderhuissisteem en haar houding 

getuig van onbetrokkenheid. Sedert haar toelating tot die kinderhuis 

het sy nog met niemand oor haarself gesels nie. Sy tree nooit spontaan 

op nie en het nie vriende of vriendinne nie. Dit blyk dat sy graag na 

haar moeder sou wou teruggaan, maar haar moeder ontwyk haar en kom nie 

haar beloftes na om Beatrix te gaan haal of om haar te kontak nie. 

Beatrix se moeder beskuldig die kinderhuispersoneel dat hulle haar van 

Beatrix vervreem en die kinderhuispersoneel meen dat Beatrix se moeder 

nie haarself as toereikende voog vir Beatrix bewys nie. Die gevolg van 

hierdie verskillende boodskappe wat Beatrix kry, is dat sy verward 

raak. 

Beatrix se huisouers meen dat haar gedrag 'n maand na die aanvang van 

die groepterapiesessies begin verander het. Hulle rapporteer dat sy 
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baie meer spontaan optree en by die ander inwoners in die kinderhuis 

betrokke raak. Voorheen wou sy geen mededelings ocr haar verlede doen 

nie. Sy gesels egter nou gemaklik ocr haar verlede, dus het daar 

betekeniswysiging ten opsigte van haar verlede plaasgevind. Volgens 

haar huisouers is Beatrix nou by ander inwoners in die kinderhuis 

betrokke. Sy gesels meer kere uit haar eie met haar huismoeder en is 

gewillig om aan 'n 

stig, deel te neem. 

besprekingsgroep wat haar huismoeder beplan om te 

Sy is ook by die kinderhuisaktiwiteite betrokke. 

Hierdie gedrag van haar dui daarop dat haar betekenis van die kinder

huissisteem gewysig het sodat sy daarby betrokke kan raak. Sy beleef 

dus die sisteem anders as voorheen. Sy beleef haarself anders en 

gevolglik het haar selfkonsep positief verander sodat sy tot verhou

dings kan toetree en haarself kan aktualiseer. 

Ook uit hierdie gesprek is dit duidelik dat die verandering in Beatrix 

se wyse van funksionering in die groepsisteem na die kinderhuissisteem 

oorgedra het. 

6.8.3 Terugvoering ocr Alta 

Tydens die onderhoud met Alta se huisouers stem hulle saam dat haar 

nie-verbale gedrag deur onttrekking gekenmerk word, maar dat sy tog 

alles waarneem en opneem. Hulle ken haar ook as 'n denkende sensitiewe 

persoon wat sinvolle opmerkings maak, alhoewel sy nie by ander persone 

betrokke raak nie. Sy is 'n uiters pligsgetroue skolier, wat haar 

verantwoordelikheid ernstig opneem. Sy waag selde om iets aan te pak 

of die inisiatief in 'n situasie 

gedrag stem careen met haar rol 

te neem. Hierdie beskrywing van haar 

in haar verhouding met haar moeder, 

waar sy die verantwoordelike rol ingeneem het. Dieselfde gedrag wat dus 

in die groep by haar opgemerk is, word in die kinderhuissisteem 

herhaal. 

Haar huisouers is besonder ingenome met die feit dat sy onlangs ('n 

paar weke na die aanvang van groepterapie) vir die eerste maal spontane 

gedrag teenoor haar huisvader getoon het. Dit kan moontlik gesien word 

as 'n gevolg daarvan dat sy in die groepsisteem aanvaar is en waarge

neem het dat ander groeplede op 'n spontane wyse reageer. Die terug

voering wat sy van die groep ontvang het, het daartoe gelei dat haar 

selfkonsep sodanig positief verander het, dat sy kan waag om die 
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inisiatief te neem en op spontane wyse met ander persone om te gaan. 

Dit is duidelik dat sy meer ''oopgemaak'' het en nuwe betekenis aan die 

kinderhuissisteem heg wat haar verder in staat stel om meer betrokke te 

raak. Sodanige gedrag dui ook op die feit dat sy besig is om haarself 

algaande meer te aktualiseer. 

'n Maand nadat die onderhoud met haar huisouers gevoer is, deel Alta 

die terapeut mee dat sy tydens die skoolvakansie verskeie persone self 

kon nader om vriendskappe aan te knoop. Dit was ook vir haar moontlik 

om persone met wie sy nie wou assosieer nie, in te lig dat sy nie by 

hulle betrokke wil raak nie. Sy het dus 'n sterker identiteit en meer 

positiewe selfkonsep ontwikkel, wat haar toelaat om haar gevoelens uit 

te spreek en meer selfgeldend op te tree. Sy beskryf haar vakansie as 

wonderlik, omdat sy spontaan kon optree. Sy skryf hierdie verandering 

in haar gedrag daaraan toe dat sy by groepterapie betrokke was, waar sy 

kon leer om 1 1 00p te maak' '. Sy skryf die volgende oor haar ervarings 

in die groep neer: 

1 1 Dit was heerlik en ontspanne. Dit het my in 1 n ander lig na die mense 

om my laat kyk.'' Op die vraag hoe dit haar verander het, het sy gese 

dat dit haar meer spontaan gemaak het. 

Uit bogenoemde inligting is dit duidelik dat haar positiewe verandering 

wat tydens die groepterapie-sessies opgemerk is, na die kinderhuis

sisteem oorgedra het. 

6.8.4 Terugvoering oor Yvette 

Yvette se huismoeder beskryf haar as 'n persoon wat nie maklik haar 

gevoelens met ander deel nie. Sy vind dit moeilik om Yvette se rol in 

die huishouding te beskryf. Tot onlangs was Yvette egter 'n maklike 

persoon om mee oor die weg te kom, omdat sy alle opdragte sonder 

teenstand uitgevoer het. Hierdie beskrywing van Yvette stem ooreen met 

haar gedrag in die groep en met die persoonsbeeld wat oor haar saamge

stel is, in die sin dat sy ook in die huishouding van haar huisouers 

nie 'n identifiseerbare rol het nie. Nola skyn die enigste persoon te 

wees met wie sy 'n hegte verhouding aangeknoop het. Sy tree dus in 

hierdie opsig soos haar moeder op - sy is afhanklik van een persoon 

naby haar. 
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Die feit dat sy tot onlangs opdragte uitgevoer het asof sy nie 'n eie 

identiteit het nie, stem ooreen met haar aanvanklike gedrag in die 

groep toe sy nooit die inisiatief geneem het nie, maar haar deur Nola 

laat lei het. 

Yvette se huismoeder meen dat die groepterapiesessies nie 'n sigbare 

verandering in Yvette se gedrag teweeggebring het nie. Sy is egter 

bekommerd daaroor dat Yvette deesdae opdragte verontagsaam. Hierdie 

gedrag is vir haar vreemd en sy wonder of dit toegeskryf kan word aan 

die adolessente fase waarin Yvette haar bevind. 

Die terapeut interpreteer hierdie verandering van Yvette se gedrag as 

'n verandering van haar vorige passiewe aanvaardende houding, na meer 

selfgeldende gedrag. Sy hou haar huismoeder by haar betrokke met haar 

weerstandige optrede. Haar passiewe onbetrokke houding word dus nou met 

betrokkenheid by haar omgewing vervang en met die erkenning van 'n 

behoefte aan betrokkenheid van ander persone. Die feit dat sy nou haar 

mening kan uitspreek oor wat haar geval of nie geval nie is aanduidend 

van betekeniswysiging ten opsigte van haar omgewing asook ten opsigte 

van die mense in haar omgewing. Sy kan dus waag om haarself te wees en 

dit dui op die vorming van 'n eie id~ntiteit, op 'n positiewe self

konsep en op selfaktualiserende gedrag. Ook in Yvette se geval blyk dit 

dat die ervaring van interaksie in die groepterapiesisteem na die 

kinderhuissisteem oorgedra is. 

6.8.5 Terugvoering oor Nola 

Die onderhoud wat met Nola se huismoeder gevoer is, dui aan dat sy 

uiters betrokke is by die kinders wat aan haar sorg toevertrou is. Sy 

koester hoe ideale vir Nola en verwag dat sy universiteit toe moet 

gaan. 

Sy beskryf die moeilike stryd wat sy gevoer het om 'n positiewe 

verhouding met Nola te kon aanknoop. Sedert sy die verhouding gestig 

het en sy Nola na haar kerk geneem het waar sy tot bekering gekom het, 

het Nola se selfbeeld egter begin verbeter. Sy het by persone wat haar 

positief beinvloed betrokke begin raak en toon sterk leierseienskappe 

op skool en in die kinderhuis. Dit is egter waar dat Nola altyd gereed 

is om ander persone te help en op die wyse kan sy maklik misbruik word. 
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Selfs haar huismoeder misbruik haar in 'n sekere sin, omdat sy betrou

baar en hulpvaardig is. Hierdie rol stem ook ooreen met haar vader se 

rol, naamlik dat hy hom deur ander persone laat misbruik. 

Die beskrywing van Nola se gedrag stem ook ooreen met haar gedrag in 

die groep, waar sy die inisiatief neem en die rol van ko-terapeut 

inneem. Volgens Nola en haar huismoeder het die groepsessies daartoe 

bygedra dat Nola se selfkonsep steeds verbeter. Sy is dus steeds besig 

om haarself te aktualiseer en die eienskap van sensitiwiteit, wat haar 

vader ook besit, te gebruik. Sy openbaar affektief stabiele gedrag soos 

die volgende: sy stig toereikende verhoudings, is betrokke by ander en 

haar omgewing, gee positief betekenis aan haar verlede, beleef haarself 

en ander positief. Dit lei daartoe dat sy kognitief op 'n hoe vlak. 

betekenis gee en dat sy gevolglik besig is om anders as haar vader te 

word. 

Haar huismoeder meen dat Nola met haar positiewe gedrag 'n voorbeeld 

aan ander kinders in die kinderhuis stel. Sy tree dikwels as terapeut 

in die kinderhuis op deur ander kinders te help om beter in die 

kinderhuissisteem te funksioneer. Sy toon begrip vir hulle probleme en 

boesem vertroue in. Dit blyk dus dat die rol wat Nola in die groep

sisteem speel, verder daartoe bygedra het dat sy in die kinderhuis

sisteem die rol van terapeut gespeel het. Die huismoeder meen dat Nola 

baie suksesvol in hierdie rol optree en tot groot hulp vir baie kinders 

in die huis is. Nola bevestig haar huismoeder se beskrywing van haar 

rol. 

Uit hierdie gesprek kan afgelei word dat Nola 'n metaposisie ten 

opsigte van haar situasie bereik het en dat sy haar belewing van haar 

verlede aanwend in empatiese verhoudingstigting en dienslewering in die 

sisteem waarin sy haar bevind. Die ervaring in die terapeutiese 

groepsisteem lei steeds daartoe dat Nola beter in die kinderhuissisteem 

funksioneer. 

Ten einde meer objektief te bepaal wat die effek van die terapie op die 

mate van depressie wat daar by die adolessente was, gehad het en ook om 

vas te stel tot watter mate daar verandering ten aansien van verskil

lende verhoudings plaasgevind het, sal die resultate van die evalue

ringsmedia (BDI en die SSCT) verskaf word. Die resultate sal ook 
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kwantitatief ge-analiseer word. 

6.9 DIE RESULTATE VAN DIE EVALUERINGSMEDIA 

6. 9. 1 Resul tate van die BDI (Beck Deppression Inventory) : voor- en 

na-toetsing 

Vir interpretasie-doeleindes word die voortoetstellings oak ingesluit. 

TABEL 6.1 

VOORTOETSING NATOETSING 

BEATRIX: 38 ERNSTIG DEPRESSIEF 18 LIG DEPRESSIEF 

ALTA : 7 NORMAAL 6 NORMAAL 

YVETTE: 6 NORMAAL 4 NORMAAL 

NOLA 4 NORMAAL 3 NORMAAL 

DELIA: 35 ERNSTIG DEPRESSIEF 24 MATIG DEPRESSIEF 

Volgens hierdie uitslae van die BDI, is Delia en Beatrix die twee 

persone wat ernstig depressief was en is daar by hulle 'n merkbare 

vermindering van depressie volgens die BDI na afloop van die 

terapiesessies te bespeur. Tydens die groepsessies het dit oak inder

daad geblyk dat Beatrix duidelike tekens van depressie toon en dat 

Delia uitermatige 

depressie toon. 

tekens van gemoedskommeling en gepaardgaande 

Die drie proefpersone wat voor die aanvang van die ekosistemiese 

groepterapie normale tellings op die BDI behaal het, bly steeds, wat 

hierdie medium betref, onveranderd. Uit hierdie tellings wat aandui tot 

hoe 'n mate die proefpersone voor en na die aanvang van die terapie

sessies depressief was, kan gese word dat die terapie suksesvol verloop 

het. Hierdie uitslae is in ooreenstemming met die waarnemings wat 

tydens die ekosistemiese terapiesessies met betrekking tot die inter

aksie tussen die groeplede gedoen is. 
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Resultate van die SSCT (Sacks Sentence Completion Test): 

voor- en na-toetsing 

* Die aantal proefpersone word, vir berekeningsdoeleindes, as 

vier geneem. Beatrix het weerstand getoon en geweier om die 

sinne op die SSCT tydens die voortoetsing te voltooi. 

Laer tellings is aanduidend van inter- en intra-psigiese gesondheid. 
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TABEL 6.2 SACKS SE ONVOLTOOIDE SINNETOETS (SSCT): VOOR-TOETSING VAN DIE DEPRESSIEWE ADOLESSENTE KINDERHUISDOGTERS 

ALTA NOLA YVETTE DELIA BEATRIX TOTAAL GEMIDDELD 

Moederverhouding 4 6 3 8 - 21 5,25 

Vaderverhouding 1 7 6 8 - 22 5,50 

Gesinsverhouding 0 7 3 6 - 16 4,00 

Vroulike persoon 2 5 3 2 - 12 3,00 

Heteroseksuele verhoudings 4 4 0 6 - 14 3,50 

Portuur 5 4 4 6 19 . 4,75 

Minderes 2 4 0 1 - 7 1, 75 

Beheer/meerderes 5 5 4 6 - 20 5,00 

Gelykes by die skoal 3 5 5 5 - 18 4,50 

Vrese 7 6 6 7 - 26 6,50 

Skuldgevoelens 4 2 5 5 - 16 4,00 

Eie vermoens 2 0 4 2 + X - 8 2,00 

Verlede 6 7 3 7 - 23 5,75 

Toekoms 2 3 3 5 - 13 3,25 

Doelstellings 5 3 3 + X 3 + X - 14 3,50 

TOTAAL 52 68 52 + X 77 + X - 249 62,25 

GEMIDDELD 3,4 4,5 3,4 5,1 - 16,6 
-~-- L..--. -~-

* Die aantal proefpersone word vir berekeningsdoeleindes as vier geneem. Beatrix het weerstand getoon en geweier 
om Sacks se onvoltooide sinne in te vul . 

N 
..J:>. 
...... 



TABEL 6.3 SACKS SE ONVOLTOOIDE SINNETOETS (SSCT) NA-TOETSING VAN DIE DEPRESSIEWE ADOLESSENTE KINDERHUISDOGTERS 

ALTA NOLA YVETTE DELIA BEATRIX TOTAAL GEMIDDELD 

Moederverhouding 1 7 1 2 2 13 (5,25*) 2,60 

Vaderverhouding 6 7 6 6 2 27. (5.50) 5,40 

Gesinsverhouding 3 6 2 2 2 15 (4,00) 3,00 

Vroulike persoon 1 2 0 2 4 9 (3, 00) 1 ,80 

Heteroseksuele verhoudings 3 0 0 0 3 6 (3,50) 1 ,20 

Portuur 2 1 1 4 3 11 (4,75) 2,20 

Minderes 2 0 0 2 3 7 (1,75) 1, 40 

Beheer/meerderes 2 2 3 5 2 14 (5,00) 2,80 

Gelykes by die skoal 2 2 2 4 2 12 (4,50) 2,40 

Vrese 7 6 5 4 7 29 (6,50) 5,80 

Skuldgevoelens 2 3 4 4 2 15 (4,00) 30 

Eie vermoens 1 2 1 2 + X 3 9 (2,00) 1 ,80 

Verlede 5 6 2 7 4 24 (5,75) 4,80 

Toekoms 5 0 1 1 5 12 (3,25) 2,40 

Doelstellings 3 0 4 4 5 16 (3,50) 3,20 

TOTAAL 45 44 32 49 + X 49 219 (62,25)43,80 

GEMIDDELD 3,00 2,93 2,13 3,27 3,27 14,60 
--~--· --

* Die gemiddeldes van die voortoetsing word gerieflikheidshalwe in hakies verskaf 

N ... 
co 
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Uit bogenoemde inligting word die volgende momente duidelik: 

6.9.2. 1 Algemene afleidings 

* 

* 

'n Verskuiwing in die totaalte~ling vanaf 62, 25 na 43, 8 toon 

globaal 'n groot verbetering ten opsigte van die houdings- en 

verhoudingsveranderlikes volgens hierdie medium. 

Elkeen van die afsonderlike houdings- en verhoudingsverander-

likes het vir die groep as geheel 'n laer gemiddelde telling op 

die na-toets getoon. Daar het dus 'n . positiewe verskuiwing 

plaasgevind op elkeen van die vyftien sub-kategoriee. 

6.9.2.2 Relatiewe verbetering ten opsigte van die houdings- en 

verhoudingsveranderlikes 

Die faktore ten opsigte waarvan daar 'n groot, 'n gemiddelde en 'n 

klein positiewe verskuiwing was, sal nou kortliks genoem word. Daarna 

sal daar enkele afleidings ten opsigte van hierdie verskuiwings gemaak 

word. 

1) Groot, gemiddelde en klein verskuiwings 

* Die kategoriee wat die grootste positiewe verskuiwings vertoon 

* 

het, is 

volgende: 

in rangorde 

moederverhouding 

heteroseksuele verhoudings 

houding teenoor meerderes 

(vanaf die grootste verskuiwing) 

verhouding met ander gelykes (portuurgroep) 

Die kategoriee wat 'n matige positiewe verskuiwing getoon het 

is in rangorde die volgende: 

verhouding met vroulike persone 

gesinsverhoudinge 

skuldgevoelens 

verlede 
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vrese 
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* Die kategoriee wat slegs 'n klein positiewe verskuiwing getoon 

het, is die volgende: 

houding teenoor minderes 

doelstellings 

houding teenoor eie vermoens 

vaderverhouding 

2) Enkele afleidings ten opsigte van die verskuiwings 

* 'n Hipotese vir die feit dat die moederverhouding die meeste 

verander het, maar die vaderverhouding die minste verander het, 

is die volgende: Alhoewel die terapeut haarself in 'n simme

triese verhouding tot die groeplede probeer plaas het, het die 

* 

* 

groeplede haar moontlik onbewustelik tog in die moederrol 

geplaas. 'n Maeder behoort immers nie noodwendig outoriter te 

wees nie, maar kan ook op 'n gelyke vlak met die kinders 

verhouding stig. Hierdie hipotese verklaar ook moontlik waarom 

hul verhouding teenoor meerderes en vroulike persone meer 

positief verander het. 

Alta se verhouding teenoor die vaderfiguur het egter geweldig 

verswak. Dit kan wees dat sy meer selfvertroue het en minder 

inhiberende inhoude in die onbewuste verdring. Sy is dus vryer 

om op die bewuste vlak haar negatiewe belewing van haar vader 

uit te spreek. 

Hul houding teenoor heteroseksuele verhoudinge toon ook 'n 

groat positiewe verskuiwing. Vermoedelik hou dit verband met 

die feit dat verhoudinge met die teenoorgestelde geslag 'n baie 

sentrale besprekingspunt tydens die ekosistemiese 

gevorm het. 

groepterapie 

* Die ander houdings wat baie verander het, is die teenoor hulle 

portuurs of gelykes. 'n Verklaring hiervoor kan wees dat hulle 

portuurgroep as gelykes hulle in die groep nader na mekaar 
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gebring het. Dit blyk hieruit dat hulle as gelykes in hulle 

portuurgroep nader aan mekaar gekom het. Dit blyk hieruit dat 

hulle die groepsisteem as positief ervaar het en dat die 

interaksie wat hulle gevoer het en die terugvoering wat hulle 

gekry het hulle daartoe in staat gestel het om meer sensitief 

en empaties teenoor mekaar te word. 

* Die feit dat Beatrix haarself nie tydens die voortoetsing wou 

blootstel nie, maar gewillig was om die SSCT te voltooi, is 

moontlik 'n aanduiding dat sy die groepsisteem positief ervaar 

het en dat sy vertroue in die terapeut ontwikkel het. 

6.10 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die empiriese navorsing, wat in hoofstuk vyf 

beskryf is, prakties uitgevoer. Daar is van 'n beskrywend-verhalende 

metode gebruik gemaak om die agt groepterapiesessies uiteen te sit. 'n 

' Agtergrondstudie van elke groeplid is ook verskaf, asook 'n genogram 

van die samestelling van elke gesin van herkoms van die groeplede. 

In die groepsessies is daar gepoog om die proses wat tussen die 

terapeut en die groeplede plaasvind, te beskryf. Terselfdertyd is daar 

telkens 'n kwalitatiewe analise verskaf, nie net van die prosesmatige 

gebeure in die groepsessies nie, maar ook van die redes vir elke 

individuele groeplid se optrede en die verband tussen die optrede en 

depressie, soos dit in hoofstuk drie uiteengesit is. Aan die einde van 

elke sessie is daar 'n opsomming van die terapiegebeure verskaf. Die 

terapeut het ook die verandering van die begin van elke groepsessie tot 

aan die einde daarvan aangedui. Die verandering wat elke groeplid 

ondergaan het is telkens aangeteken en aan die einde van sessies drie 

en sewe is die vordering van elke groeplid vanaf die eerste sessie van 

die terapie in oenskou geneem. Onderhoude is ook met die kinderhuis

ouers gevoer om hul waarnemings van verandering wat sedert die aanvang 

van die groepterapiesessies plaasgevind het, te verneem. Die gebruik 

van metafore as kunssinnige of estetiese kenmerk van die ekosistemiese 

benadering is toegelig en aan die einde van die agtste sessie is daar 

ook gepoog om die verandering van elke groeplid by wyse van 'n metafoor 

wat deur die groep saamgestel is, aan te dui. Laastens is daar in 

aansluiting by die kwalitatiewe analise van verandering in terapie en 
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onderhoude met die huisouers, ook 'n kwantitatiewe analise van die 

evalueringsmedia wat ingeskakel is, gedoen. 

In die volgende hoofstuk sal daar 'n samevatting van die totale studie 

verskaf word. Daarna sal die bevindinge, gevolgtrekkings en aanbe

velings wat uit die empiriese gedeelte van die studie gemaak kan word, 

_weergegee word. Die probleme wat die terapeut ervaar het en die leemtes 

ten opsigte van die studie sal ten slotte uitgewys word. 
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HOOFSTUK SEWE 

GEVOLGTREKKINGS, BEVINDINGE EN AANBEVELINGS 

7 . 1 INLEIDING 

-Die doel van hierdie hoofstuk is om 

'n oorsig te verskaf van die navorsing in hierdie studie 

die inligting wat in die empiriese ondersoek verkry is (die 

bevindinge) in verband te bring met die literatuurstudie 

die doel wat in terme van die hipoteses en newe-hipoteses in 

hierdie studie gestel is, weer in oenskou te neem in die lig 

van die bevindinge van die studie 

• ~anbevelings op grand van die navorsingsbevindinge te doen 

· _probleme wat die navorser ervaar het, te stel 

• -eakele moontlike leemtes in die studie uit te wys 

7.2 SAMEVATTING VAN DIE STUDIE 

In hierdie studie was die doel van die navorsing om depressie en die 

gepaardgaande ongunstige betekenisgewing van 'n aantal adolessente 

kinderhuisdogters deur middel van ekosistemiese terapie te diagnoseer 

en terapeuties te verander. Voortspruitend hieruit is hipoteses en 

newe-hipoteses gestel, wat in die loop van die empiriese navorsing 

bevestig is. 

Voordat die empiriese navorsing gedoen is, is 'n literatuurstudie 

onderneem om die ekosistemiese benadering te beskryf en om 'n beeld van 

depressie daar te stel. Daarna is die empiriese navorsing gedoen, wat 

behels het dat vyf adolessente kinderhuisdogters, waarvan sekeres 

depressief was, in groepterapie geneem is. Aspekte wat in die litera-

--tuurstudie bespreek is, is in die empiriese navorsing bevestig. 
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vervolgens word die verband tussen die literatuur en die empiriese 

navorsing aangetoon, wat die bevindinge ten opsigte van hierdie studie 

sal uitspel. Verskeie herhalings van bevindinge waartoe daar gekom is, 

sal moontlik voorkom, aangesien bevindinge vanuit verskillende 

perspektiewe weergegee sal word. Sodanige herhalings dien egter as 

bevestiging van die hipoteses wat in die eerste hoofstuk gestel is. 

7.3 'N SINTESE VAN DIE BEVINDINGE VAN DIE LITERATUUR- EN EMPIRIESE 

STUD IE 

7.3.1 Bevindinge ten opsigte van hoofstuk twee. 'n Ekosistemiese 

epistemologie: teorie en praktyk 

7.3. 1.1 Die mens as totaliteitswese 

* Die literatuur oor die ekosistemiese benadering dui aan dat die mens 

--in totaliteit beskou moet word as 'n gesitueerde wat betekenisvolle 

~erhoudings stig. Dit dui verder aan dat die sisteem waarin die mens 

hom bevind, deel uitmaak van ander, grater sisteme. 

* Die empiriese navorsingsbevindinge is dat verskeie 

depressie by die proefpersone waargeneem kon word. Dit is 

waargeneem in die volgende verskynsels ten opsigte van die 

dogters (veral die wat depressief is): 

hul fisiese bewegings (nie-verbale gedrag) 

hul affektiewe lewe (emosies) 

hul sosiale gedrag (verhoudinge en interaksies) 

simptome van 

byvoorbeeld 

adolessente 

hul kognitiewe funksionering (intellektuele funksionering) 

hul normatiewe lewe 

* Die kinderhuisadolessente (veral die wat depressief was) se 

-verhoudinge met ander persone in die groepsituasie was aanduidend van 

hul depressie. 

* Namate die verhoudinge verbeter pet, het die groeplede se depressie 

verminder. 
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* Die veranderinge wat in die groepsisteem plaasgevind het, is oorgedra 

-na-die kinderhuissisteem, soos bevestig in die onderhoude met die 

--huisouers van die proefpersone. Die afleiding kan dus gemaak word dat 

dit wat in een sisteem plaasvind, gedrag in ander sisteme affekteer. 

7.3. 1.2 Kibernetika 

*Die beginsel van kibernetika ('n metode om 'n sisteem te 

~deur herinvoering van informasie oor die vorige funksionering 

kon in die groepterapiesisteem waargeneem word. 

reguleer 

daarvan) 

-~-Die terapeut het haarself as deel van die groepsisteem ervaar. 

--gedrag van die groep het 'n invloed op haar terugvoering gehad en 

terugvoering het weer 'n invloed op hul optrede gehad. Haar (en 

Die 

haar 

die 

konsultasiespan) se terugvoering aan die groeplede het verandering by 

die dogters teweeggebring en staan as hoerorde-terugvoering bekend. 

Hierdie proses het daartoe gelei dat leer, soos deur Keeney (Joubert 

1987: 107-108) beskryf, plaasgevind het. 

7.3. 1.3 Simptome 

~kosistemiese terapie beskou simptome as wyses van kommunikasie. Die 

simptome wat tydens terapie geidentifiseer is, is as rigtingaanduiders 

ten opsigte van die belewing van die adolessente kinderhuisdogters in 

terapie beskou. 

* Die simptome wat by die adolessente dogters voorgekom het, het 'n 

~=boodskap oor hul betekenisgewing aan die terapeut en die konsultasie

span oorgedra. 

* Die simptome wat by die dogters te bespeur was, het aangedui in 

hoeverre hulle by die terapiegebeure betrokke was. 

2r--M1eidings oor die adolessente dogters se selfkonsep kon aan die hand 

van die simptome wat bulle in terapie geopenbaar het, gemaak word. 

* Die simptome wat in die terapiesituasie gemanifesteer 

__ aanduiding van die mate waartoe die proefpersone hulself 

het. 

het, was 'n 

geaktualiseer 
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7.3. 1.4 Punktuasie 

* Ekosistemiese terapie fokus op die punktuasie van groeplede. Daar is 

bevind dat hierdie aspek van die terapie meegebring het dat die groep

lede (sowel adolessente dogters as terapeut) mekaar beter leer ken het, 

-~ant elkeen (nie net die terapeut nie) het die geleentheid gekry om 

haar eie siening van sake te stel. 

~-Die · terapeut het ook haar persepsies met die groep gedeel en as 

gevolg hiervan het elke dogter beleef dat sy 'n belangrike rol in die 

groep vervul. 

* Daar was 'n verbetering in die selfkonsepte van die proefpersone, 

--Omdat die terapeut deur haar mededelings gewys het dat sy hulle hoog 

aanslaan. 

~-Die deel van realiteite om mekaar beter te leer ken, het uiteindelik 

daartoe gelei dat 'n nuwe realiteit geskep is vir die groeplede, soos 

weerspieel is in die metafoor wat tydens die finale sessie saamgestel 

is. 

7.3. 1.5 Sirkulariteit 

*-Dre ekosistemiese benadering handhaaf die beginsel van sirkulere 

patrone van gedrag en die gevolglike saamleer en saamgroei van terapeut 

en kliente. Die terapiesessies het as illustrasie van die sirkulariteit 

van gedrag gedien. 

:!,_p.ie gedrag van een persoon het 'n effek op die 

persone in die groep gehad, wat weer veroorsaak 

groeplid op 'n bepaalde wyse reageer. 

gedrag van 

het dat 'n 

ander 

ander 

.:L.-D.ie-- groeplede se gedrag het, soos reeds 

gedrag van die terapeut gehad, en omgekeerd. 

genoem, 'n effek op die 

Die groeplede se gedrag 

was dus 'n intervensie om die terapeut weer op '·n bepaalde wyse te laat 

optree en andersom. 

*-Die sirkulariteit van gedrag het gelei tot 'n proses van saamleer en 

saamgroei. 
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~Ln die loop van die terapiesessies is waargeneem dat al die lede, nie 

net een nie, verander het. Daar het dus 'n voortdurende proses van 

niveauverheffing of spiraalgedrag plaasgevind. Die vordering wat die 

groeplede in die terapiesessies getoon het, is 'n bevestiging hiervan. 

7.3. 1.6 Interaksie 

*~-D.ie ekosistemiese perspektief huldig die standpunt dat depressie deur 

prosesse in stand gehou word. Met betrekking tot hierdie aspek is 

bevind dat die adolessente kinderhuisdogters (veral die wat depressief 

was) nie toereikend met ander persone in interaksie kan tree nie. 

* Daar is telkens in die loop van die terapiesessies bevind dat 'n 

.-bepaalde wyse van interaksie negatiewe punktuasie by ander kan veroor

saak. 

~ Daar is bevind dat interaksie ook 'n positiewe effek op gedrag kan 

he. 

*-Die verandering wat in die wyse van interaksie met die verloop van 

die groepterapiesessies plaasgevind het, het veranderinge by die proef

persone teweeggebring. 

7.3. 1.7 Metafore 

Die gebruik van metafore en verhale as die estetiese faset van ekosis

temiese terapie, maak 'n integrerende deel daarvan uit. Daar is her

haaldelik in die terapiesessies gebruik gemaak van metafore en verhale. 

Wat die gebruik van metafore betref, is tot verskeie bevindinge gekom, 

naamlik: 

· -IDie betekenisgewing van die proefpersone ken verken word. 

Die betekenisse wat tydens die aktiwiteit aan die verskeie 

diere-metafore toegeken is, het as projeksie van betekenis

gewing van die groeplede se situasie gedien. 

~ ·~.Bie betekenisse wat die groeplede aan verhoudings heg, ken 

die hand van metafore verken word. 

a an 
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• ~Depressie het aan die hand van metafore duidelik geword. 

Groeplede se belewinge kon bepaal word aan die hand van hul 

projeksies deur middel van metafore. 

Die verandering in die groeplede se betekenisgewing kan toege

skryf word aan die gewysigde gebruik van metafore. 

Die veranderinge in die groeplede se belewinge kon aan die hand 

van metafore bepaal word. 

Die groeplede het dit maklik gevind om deur middel van metafore 

-t~ kommunikeer: hulle het dit dus beskou as 'n veilige manier 

om hulself bloat te stel. 

Metafore het die verskillende vlakke van kognitiewe funksio

nering van die groeplede aan die lig gebring. Daar is byvoor

beeld opgemerk dat depressiewe persone dit moeilik vind om op 

abstrakte vlak te dink. Later in die groepsessies kon die 

proefpersone egter op 'n hoer denkvlak verkeer en die metafore 

uiteindelik self as beeldspraak aanwend om hul betekenisgewing 

te kommunikeer. Daar is bevind dat dit aanduidend is van 'n 

sterker vermoe tot abstrakte denke. 

Die terapeut en die konsultasiespan het metafore 'n bruikbare 

-wyse gevind vir voorstelle ten opsigte van veranderinge vir 

toekomstige gedrag aan die groeplede. 

Die proefpersone het kommunikasie aan die hand van metafore 

sinvol gevind, soos bevestig in die voorstelle oor metafore in 

die laaste sessie. 

7.3. 1.8 Sirkulere vraagstelling 

Volgens die literatuur kan sirkulere vraagstelling dien om verhoudings 

in groepe te verken, inligting van lede te verkry, verskille tussen 

lede uit te wys, en verskillende persepsies oar aangeleenthede aan te 

dui. 
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Die gebruik van sirkulere vraagstelling in hierdie studie het rneege

bring dat: 

• -~~rhoudings in die groep verken is: lede het gehoor hoe ander 

oor hulle voel en hulle kon bekendrnaak wat hulle van ander dink 

·~-persepsies oor verskeie aangeleenthede bekend geword het, soos 

die verskillende groeplede se persepsies oor verhoudings met 

die teenoorgestelde geslag 

V · ~teraksionele patrone in die groep uitgewys is; vrae oor wat 

ander dink rnoes beantwoord word en in die proses is rnenings oor 

ander lede gelug - sodoende het elke persoon gehoor wat ander 

van haar dink en hoe hulle dink sy sou optree (Antwoorde op 

sulke vrae rnoes bevestig of ontken word en in die proses kon 

verbande gele word oor hoe groeplede rnekaar beleef) 

die proefpersone sensitief vir mekaar se gedrag geraak het 

die proefpersone noodgedwonge by mekaar betrokke rnoes raak, 

omdat hulle hul moes indink in ander se gedagtes 

'n verhoging van die denkvlak van die groeplede rnoes plaasvind; 

die lede moes hipoteties-deduktief dink om hulself in ander se 

gedagtes in te dink 

7.3. 1.9 Die beginsel van neutraliteit 

Die beginsel van neutraliteit, wat deel uitrnaak van die ekosisterniese 

terapie, het ook heelwat bevindinge opgelewer. Die terapeut het die 

groeplede se vertroue gewen deur, soos die geleentheid horn voorgedoen 

·-het, ewe veel aandag aan elkeen te wy. Indien iemand moeilike gedrag in 

·-die groep geopenbaar het, was dit die taak van die terapeut om haar ook 

by daardie persoon te skaar. Die effek hiervan was dat alrnal by die 

terapeut en die groepgebeure betrokke gebly het. 

7.3. 1.10 Hipotesevorming 

* Die proses van hipotesevorming saam met die konsultasiespan voor die 
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aanvang van die terapiesessies het verskeie perspektiewe oor die 

terapiegebeure aan die lig gebring wat daarna in terapie gebruik kon 

word. 

* Die proses van hipotesevorming met die konsultasiespan het gelei tot 

'n spiraalvormige proses van denkniveauverheffing tydens die proses van 

die groepsessies. 

-*~ie stel van baie hipoteses het die gevolg gehad dat baie meer inter

aksionele patrone verken kon word as net die wat die terapeut vanuit 

haar eie perspektief sou verken het. 

* As gevolg van die verskeidenheid idees wat uit hipotesevorming voort

gevloei het, is groter insig in die terapieprosesse verkry en kon die 

terapeut op 'n dieper vlak werk. 

7.3. 1.11 Herdefiniering 

* Die terapeut het waar nodig gebruik gemaak van herdefiniering deur 

-betekenisse met positiewe betekenisse te vervang. 

* Die groeplede het as gevolg van die herdefiniering van aangeleenthede 

ander perspektiewe op sake verkry. 

* Die gebruik van hierdie tegniek het meegebring dat die groeplede self 

positief oor aangeleenthede begin dink het. 

* Die groeplede se betekenisse is deur middel van die herdefiniering 

van aangeleenthede gewysig. 

* As gevolg van gewysigde betekenisse het hul belewinge meer positief 

geraak en hul selfkonsepte verbeter. 

7.3.2 Bevindinge ten opsigte van hoofstuk drie. Depressie 

7.3.2. 1 Die diagnose van depressie 

* Waardevolle inligting oor die gedrag en belewinge van depressiewe 

proefpersone is ingewin, sodanig dat daar breedweg 'n diagnose van die 
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tipe depressie (as bui of versteuring, manies of depressiewe optrede, 

gemoedskommeling, ensovoorts) volgens die DSM-III-R gedoen kon word. 'n 

Diagnose van siklotimiese depressie kon byvoorbeeld gedoen word, maar 

vir 'n fyner diagnose is bevind dat inligting oor die tydsduur en so 

meer van die depressie eers ingewin moet word. 

* Die navorser het dit nie nodig gevind om 'n fyner diagnose van die 

tipe depressie by die proefpersone te doen nie. Die inligting oor die 

konteks en interaksies wat in die terapiegroep tevoorskyn gekom het, 

was voldoende om terapie vanuit 'n ekosistemiese perspektief te bedryf. 

* Die proses van diagnose en terapie vanuit 'n ekosistemiese 

perspektief het daartoe gelei dat depressiewe momente by die groeplede 

verlig is. 

7.3.2.2 Verlies-ervarings 

~ie effek van verlies-ervarings op die groeplede (veral by die wat 

depressief was) was duidelik waarneembaar. 

*-Die gesprekke van die proefpersone het aangedui dat hulle verwerping 

as 'n reeds gesensitiseerde verlies ervaar, en dat hulle dit vrees. 

~Hierdie vrees het ook 'n invloed op die betrokkenheid waarmee hulle 

verhoudings, veral met die teenoorgestelde geslag, aanknoop, gehad. 

Selfs die groeplede wat nie depressief was nie, het op dieselfde wyse 

betekenis aan verlies-ervarings gegee. 

7.3.2.3 Simptome van depressie 

* Heelwat van die simptome wat in die literatuur as kenmerkend van 

depressie beskryf is, is periodiek by die meeste van die proefpersone 

opgemerk. 

* Daar is bevind dat daar 'n hoe insidensie van depressie by 

adolessente in kinderhuise is. 

* Op grond van die waarnemings kon die diagnose van depressie en 

depressiewe momente tydens ekosistemiese terapie gedoen word. 
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7.3.2.4 Gedrag as wyse van kommunikasie 

~Depressie lyk - vol~ens die literatuur - anders by adolessente as by 

kinders en volwassenes. In hierdie studie is bevind dat die algemene 

~edrag van die depressiewe adolessent, naamlik ''acting out''-gedrag, 

in die sessies waargeneem is as 'n wyse van kommunikasie. 

~~i~ was opvallend dat die adolessente hul probleme met betrekking tot 

verhoudings met maats, lede van die teenoorgestelde geslag en hul ouers 

baie intens beleef het (wat kenmerkend van die adolessent is). 

~J3emaskerde depressie, of depressie wat in die vorm van ander gedrag 

manifesteer, is by enkele dogters opgemerk. 

*-Di€- wyse waarop 'n persoon wat haar depressie wegsteek (masker) 

optree, het 'n invloed op die wyse waarop ander persone die depressiewe 

persoon behandel. 

7.3.2.5 Diagnosering van depressie deur waarneming 

Die literatuur het riglyne verskaf waarvolgens depressie by die adoles

sent in die klaskamer opgemerk ken word. Die empiriese navorsing het 

aangetoon dat die simptome van depressie, soos dit in die klaskamer

situasie voorkom, ook in die terapiegroep waargeneem ken word. Depres

sie kan dus wel deur middel van waarneming gediagnoseer word, soos in 

die literatuur beskryf is. 

7.3.3 Bevindinge ten opsigte van hoofstuk vier. Die adolessente 

dogter en die sielkundig-opvoedkundige kategoriee in aanslui

ting by die ekosistemiese benadering 

7.3.3. 1 Kognitiewe tunksionering 

* Die depressiewe adolessente kinderhuisdogter vind dit moeilik om op 

'n hoe denkvlak te funksioneer. 
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* Die adolessente kinderhuisdogter het algaande tydens die terapie

sessies geleer om meer abstrak te dink. 

* Die sessie oar bulle toekomstige verhoudings bet aangedui dat die 

adolessente kinderhuisdogters wat minder depressief is, die moontlike 

in die vooruitsig kon stel en in die toekoms kon projekteer. 

~e-wyse waarop die dogters op die sirkulere vrae kon antwoord, was 

oak aanduidend van die kognitiewe vlak waarop bul gefunksioneer bet. 

* Mettertyd het dit vir die dogters makliker geword om bulle in ander 

se gevoelens in te dink; hulle kon dus hipoteses oar ander se gedagtes 

bedink en stel. 

* Die terapies~ssies was vir die dogters sinvol omdat dit groter self

kennis bewerkstellig het. Hierdie proses bet geskied deur bul eie . en 

ander se emosies te verken. 

7.3.3.2 Affektiewe funksionering 

* Wat die affektiewe lewe van die depressiewe adolessente betref, is 

daar voortdurende gemoedskomrneling by die groeplede bemerk, en daar is 

bevind dat dit verband hou met die adolessente se voortdurende soeke na 

identiteit. 

Lr::leur rniddel van sirkulere vraagstelling is 

adolessente kinderhuisdogter ten opsigte van 

gevoelens ontwikkel. 

'n sensitiwiteit by die 

haar eie en ander se 

* Adolessente dogters is sensitief vir kritiek. Hierdie aspek is in die 

groepsessies bespreek, met die gevolg dat die dogters later minder 

sensitief vir kritiek geraak het. 

* Daar is bevind dat die adolessente kinderhuisdogter gevoelens van 

depressie beleef. 

* Tydens die groepsessies het dit geblyk dat die 

-dtinderbuisdogter gevoelens van eensaarnheid beleef. 

adolessente 
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* Die adolessente kinderhuisdogter hou haar gevoelens op 'n afstand, en 

dit belemmer haar funksionering in groepverband. 

* Die dogters kon hul eie gevoelens beter leer ken, aangesien die 

groeplede terugvoering oor hulle verpkaf het. 

* Daar het sistematisering, ordening en verinnerliking van inhoude by 

die dogters plaasgevind, soos die samestelling van 'n eie metafoor met 

baie simboliese betekenisse aangedui het. 

7.3.3.3 Normatiewe funksionering 

* Wat die normatiewe !ewe van die depressiewe adolessent betref, is 

-be~ind dat sy by tye afgestomp voorkom. Dit is nie vir haar moontlik om 

ander persone met agting te behandel nie. 

* Daar is aan die hand van metafore gepoog om 'n verskerping van die 

dogters se geestelike waardes teweeg te bring. Die adolessente is bewus 

gemaak van mekaar se behoeftes en het ander se menswaardigheid begin 

respekteer. 

7.3.3.4 Interaksionele gedrag 

* Ten opsigte van die adolessente kinderhuisdogter se interaksionele 

vorming (sosiale lewe) is bevind dat sy nie maklik in interaksie met 

lede van haar portuurgroep tree nie. Die depressiewe adolessent kan dus 

r-nie op 'n toereikende wyse aan groepgebeure deelneem nie. 

* Die depressiewe adolessente het mettertyd tydens ekosistemiese 

terapie tot grater selfkennis gekom, en dit het meegehelp dat hulle 

betrokke geraak het by die groepproses en verhoudings kon begin stig. 

* 'n Niveauverheffing ten opsigte van sosiale vaardighede is dus deur 

middel van ekosistemiese terapie tydens interaksie met haar portuur

groep teweeg gebring. 

* Die portuurgroep se houding is soms negatief ten opsigte van die 

persoon wat ''anders'' is, met die gevolg dat negatiewe gevoelens kan 

intensiveer. 
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*·'"'i>ie verhoudings wat in groepverband verbeter het, het oak· - volgens 

die huisouers - buite die terapeutiese sisteem - dit wil se in die 

kinderhuissisteem verbeter. 

* Die belangrikheid van heteroseksuele verhoudinge in die lewe van die 

adolessent is tydens terapie bevestig. Daar is bevind dat die adoles

sente se gevoelens oor heteroseksuele verhoudings in groat mate 

fluktueer - van intense vreugde tot onsekerheid. 

* Deur middel van ekosistemiese terapie is waargeneem dat depressiewe 

adolessente kinderhuisdogters op affektiewe vlak gerem word om spontane 

verhoudings te stig. 

*·Hul sosiale isolasie verhoed dat hulle spontaan verhoudings vorm. 

* Depressiewe kinderhuisdogters kan nie op toereikende wyse deelneem 

aan groepgebeure nie. 

* Hoe meer aktief die adolessente in die groep was, hoe meer is hulle 

deur ander aanvaar en op die wyse is verdere deelname geaktiveer. 

7.3.3.5 Verhoudingstrukture 

* Daar is bevind dat die verhoudingstrukture by die depressiewe adoles

sent nie toereikend verwerklik word nie. 

* Na 'n tydperk van blootstelling aan terapie, het die groeplede 'n 

sensitiwiteit vir mekaar ontwikkel en het hulle makliker by ander 

betrokke geraak. 

:ts, IH·e terapeut se oopstelling van haarself aan die groep het meegebring 

dat hulle hulself ook oopgestel het en sodoende is 'n vertrouens

verhouding tussen die terapeut en die groeplede gestig. 

*-Die adolessente het getoon dat hulle in 'n klimaat van vertroue self 

keuses kon maak en op hul eie kon handel. Die metafoor wat die groep 
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tydens die laaste sessie saamgestel het, het dit bevestig. 

* Die wedersydse aanvaarding van die groeplede en die terapeut van 

mekaar het daartoe bygedra dat 'n dialoog tussen hulle gevoer is. 

* Daar het 'n ''onsheidsruimte'' in die terapiesituasie ontstaan. 

* Die depressiewe adolessent het mettertyd die vrymoedigheid ontwikkel 

om tydens ekosistemiese terapie aan groepgebeure deel te neem. 

·*'-Meer toereikende verhoudingstigting is aanduidend van die verligting 

van depressie. 

* Die vertrouensverhouding en begrypingsverhouding in die groep is ook 

na die kinderhuissisteem oorgedra, soos spreek uit die huisouers se 

bevestiging van die verbetering in die kwaliteit van die verhoudings 

tussen hulle en die groeplede. 

7.3.3.6 Die sielkundig-opvoedkundige kategoriee 

* Wat die sielkundig-opvoedkundige kategoriee betref, is bevind dat 

<- aoolessente kinderhuisdogters (veral die wat depressief is) dit moeilik 

vind om betrokke te raak. 

* Die mate van betrokkenheid van die adolessente kinderhuisdogters kon 

deur middel van ekosistemiese terapie bepaal word. 

* Daar is bevind dat die adolessente kinderhuisdogters deur middel van 

, .. ekosistemiese terapie, byvoorbeeld die gebruik van sirkulere vrae, 

betrokke kon raak by die terapiegebeure. 

* Adolessente kinderhuisdogters (veral die wat depressief is) kan nie 

toereikend betekenis gee nie. 

* Adolessent kinderhuisdogters se betekenisgewing kon verken word aan 

die hand van ekosistemiese terapie. 

* Adolessente kinderhuisdogtesr se betekenisgewing kon gewysig word om 

meer positief te word deur middel van ekosistemiese terapie. 
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* Die depressiewe adolessente kinderhuisdogter se belewinge is anders 

as die van die dogter wat nie depressief is nie. 

* Die adolessente kinderhuisdogter se belewinge kon verken word aan die 

hand van ekosistemiese terapie. 

* Die adolessente kinderhuisdogter se belewinge is gewysig om meer 

positief te word, deur middel van ekosistemiese terapie. 

* Die selfkonsep van adolessente kinderhuisdogters (veral die wat 

depressief is) is negatief en onrealisties. 

* Die selfkonsep van die adolessente kinderhuisdogter kon verken word 

deur middel van ekosistemiese terapie. 

* Die selfkonsep van die adolessente kinderhuisdogter is verbeter; dit 

het dus meer positief geword na die toepassing van ekosistemiese 

terapie. 

* Die adolessente kinderhuisdogter (veral die wat depressief is) kan 

haarself nie toereikend aktualiseer nie. 

* Die wyse waarop die adolessente kinderhuisdogter haarself 

aktualiseer, kon deur middel van ekosistemiese terapie verken word. 

* Die adolessente kinderhuisdogter is tot beter aktualisering van haar

self gelei deur middel van ekosistemiese terapie. 

* Die adolessente kinderhuisdogters (veral 

weens 'n gebrek aan psigiese vitaliteit 

betrokke raak nie. 

die wat depressief is) kon 

nie by die groepgebeure 

* Die wil, belangstelling en gerigtheid het by adolessente kinderhuis

dogters (veral die wat depressief is) ontbreek en betrokkenheid is 

ge1nhibeer. 

* Mettertyd het die depressiewe adolessente die keuse gedoen om. by die 

groepgebeure betrokke te raak en het op die wyse getoon dat hulle die 

deursettingsvermoe besit om die wilshandeling wat so 'n keuse verg, te 
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voltooi - hulle het betrokke gebly by die groepgebeure. 

~-* Daar is tydens ekosistemiese terapie waargeneem dat adolessente 

kinderhuisdogters nie toereikend betekenis kan gee as sy onbetrokke is 

nie. 

'*·:-oie wyse waarop die groepsisteem 

betekenisgewing, be1nvloed haar wyse 

groepgebeure. 

antwoord op haar 

van betrokkenheid 

negatiewe 

by die 

* Groepterapie met die klem op interaksie tussen die groeplede het die 

adolessente kinderhuisdogters gehelp om hul neerslagtigheid in sekere 

mate te oorkom en om anders en meer positief by 'n groepsisteem 

betrokke te raak. 

* Die sinvolle wyse waarop die groep betekenis aan die metafore gegee 

het, is aanduidend daarvan dat betekenisvolle leer in die terapie

, cc,Si tuasie plaasgevind het. Hulle het dus persoonlike betekenis geheg aan 

die terapieproses en daar is deurgedring tot hul simboliese ervarings

wereld. 

* Die metafoor wat tydens die finale sessie 

saamgestel is, is aanduidend daarvan dat die 

betekenis aan die terapiegebeure geheg het. 

deur die 

groeplede 

groeplede 

per soon like 

*"'-Die~ groeplede kon deur middel van ekosistemiese terapie sin aan nuwe 

betekenisse gee om dit hul eie te maak. 

* Ekosistemiese terapie met die gebruik van metafore is dus sinvol deur 

die adolessente kinderhuisdogters beleef. 

* Die betekenisgewing van die adolessente kinderhuisdogters kon gewysig 

word deur middel van ekosistemiese terapie. Gevolglik het die kinder

huisdogters se verhoudinge byvoorbeeld verander en het hulle meer 

betrokke geraak. 
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* Die belewingswereld van die adolessente kinderhuisdogters kon deur 

middel van ekosistemiese terapie verander word. Die neerslagtige 

- bel ewing het verander na betrokke spontane deelname in die groep. Die 

finale metafoor was aanduidend van die verandering in die belewings

wereld van die groeplede. As gevolg .van toenemende betrokkenheid by die 

terapiegebeure en die gepaardgaande betekeniswysiging, het hulle 

belewinge algaande meer positief geword. 

* Die verandering van die dogters se belewingswereld binne die ekosis

temiese terapiegroep is ook na ander sisteme soos die kinderhuis 

oorgedra. 

7.3.3.7 Die selfkonsep 

* Bevindinge ten opsigte van die selfkonsep van die adolessente kinder

huisdogter toon dat die dogters (veral die wat depressief was) in die 

<-g~oep 'n negatiewe selfkonsep geopenbaar het. Dit kon in hul gedrag 

tydens die terapiesessies opgemerk word. 

* As gevolg van die terugvoering wat hulle in die groepsituasie ontvang 

het, kon die adolessente kinderhuisdogters tot 'n meer realistiese 

-~avaluering van hulself kom. Die gaping tussen wat die samelewing van 

hulle verwag en hoe hulle hulself sien, kon dus in hierdie proses 

kleiner gemaak word. 

7.3.3.8 Selfaktualisering 

Die adolessente het ook op die volgende wyses, veral ten 

opsigte van hul selfkonsepte verander, wat aanduidend is van hul 

toenemende selfaktualisering: 

* Hulle het algaande meer betrokke by die groepaktiwiteite geraak; 'n 

teken dat hulle dit as sinvol beleef het. 

~._pie terugvoering wat hulle oor hulself ontvang het, het daartoe gelei 

dat hulle selfkonsepte verbeter het; sodoende kon hulle meer betrokke 

by die terapiegebeure raak. 



270 

* Die verbetering in die groep se selfkonsepte het daartoe gelei dat 

die lede op 'n hoer kognitiewe vlak betekenis kon gee tydens die 

terapiegebeure en dat hul selfkonsepte verder verbeter het. 

7.3.4 Bevindinge ten opsigte van boofstuk ses. Die empiriese 

navorsing deur middel van ekosistemiese groepterapie 

7.3.4. 1 Bevestiging van die resultate van die BDI 

* Die BDI, wat by die ekosistemiese groepterapie ingeskakel is, bet 

getoon dat twee van die groeplede ernstig depressief was. 

* By waarneming van die groeplede se gedrag in terapie, is opgemerk dat 

momente van depressie by al die lede voorkom. 

* Tydens ekosistemiese terapie is bevestiging gevind van ernstige 

depressie by die twee groeplede. 

* Na afloop van die sessies was die groeplede minder depressief. Dit 

was vera! duidelik waarneembaar by die twee wat ernstig depressief was. 

* Die empiriese ondersoek bet verder aangedui dat depressie by wyse van 

ekosistemiese terapie waargeneem kan word. 

* Depressie kan deur middel van ekosistemiese terapie gediagnoseer 

word. 

* Depressie kan in die gedrag van die adolessente kinderbuisdogter 

waargeneem word. 

*~Die interaksionele verhoudingstigting van adolessente kinderhuis

dogters kan aandui of depressie by bulle teenwoordig is. 
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* Ekosistemiese terapie het daartoe gelei dat die 

-aepressie afgeneem het en vervang is deur 

spontane~teit, en positiewe belewinge, wat 

depressie gedui het. 

gedrag van 

op die 

simptome van 

betrokkenheid, 

verligting van 

* Die betekenisgewing van die depressiewe persone het ook verander, 

soos daar in die vordering van sessie tot sessie aangedui is. 

* Die verligting van depressiewe gevoelens is ook bevestig in die mate 

waarin die groeplede betrokke geraak het by die terapieproses. 

* Die wyse waarop 'n verhoging in kognitiewe funksionering plaasgevind 

het, het ook aangedui dat die groeplede affektief meer stabiel is. 

7.3.4.2 Houdings- en verhoudingsveranderlikes 

* Bevindinge ten opsigte van houdings- en verhoudingsveranderlikes van 

die proefpersone toon dat adolessente kinderhuiskinders (veral die wat 

-~~pressief is) nie in staat is om toereikende verhoudings te stig nie. 

Tydens die terapiesessies het dit geblyk dat die dogters van interaksie 

in die groep onttrek. 

* Die feit dat die dogters nie toereikend in interaksie kon tree tydens 

die groepsessie nie, is 'n weerspieeling van hul houdings teenoor ander 

persone en die wereld. 

* Daar is in die terapiesessies opgemerk dat die adolessente 

kinderhuisdogters negatiewe houdings ten opsigte van verhoudings, 

byvoorbeeld teenoor hulle ouers en die teenoorgestelde geslag, toon. 

* Die negatiewe houdings en verhoudings van die adolessente kinderhuis

dogters en veral die depressiewe dogters, is deur die SSCT bevestig. 

* Die groeplede het meer sensitief vir mekaar se gevoelens geword. 

* Die effek van die kinderhuisdogters se meer toereikende 

verhoudingstigting in die groepsituasie het geleidelik tot groepkohesie 

gelei. 
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* Die feit dat die dogters beter verhoudinge in die groepsisteem kon 

stig, het, soos reeds genoem, ook tot beter verhoudingstigting in die 

kinderhuissisteem gelei. 

* Die verhouding met die terapeut wat in die tweede sessie as 'n 

outoriteitsfiguur beleef is, het verander en meer positief geword. 

* Die groep se houdings ten opsigte van hulself (d.w.s. hul 

selfkonsepte) het verbeter, soos in die groepsessies deur hul 

betrokkenheid en aktiewe deelname aan die groepaktiwiteite opgemerk kon 

word. 

* Veranderinge is in die SSCT opgemerk ten opsigte van al vyftien 

houdings- en verhoudingsveranderlikes wat deur die skaal 

word. Die verhoudinge wat die meeste verander, het is die 

geevalueer 

met die 

moederfiguur, die met heteroseksuele persone en die met meerderes en 

gelykes. 

7.3.4.3 Die huisouers 

Bevindinge ten opsigte van die onderhoude wat met die huisouers gevoer 

is, is dat daar veranderinge in die kinderhuisdogters se verhoudings 

met hul huisouers plaasgevind het. 

* Die kinderhuisdogters kon na die groepterapiesessies spontaan met hul 

huisouers verkeer. 

* Die kinderhuisdogters ken na die groepterapiesessies beter met hul 

huisouers kommunikeer. 

* Die huisouers het bevestig dat van die adolessente makliker oor 

hulself praat. 

* Die adolessente dogters kon makliker verhoudinge op sosiale gebied 

stig en sodoende meer toereikend in die kinderhuissisteem funksioneer. 

7.3.4.4 Die BDI 

Persone wat ernstig depressief is, is deur middel van die inskakeling 
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van die BDI uitgewys. Die inligting is waardevol, maar bykomende 

~ inligting oor interaksie en die konteks van die individu - soos die 

manipulasie spel van Delia - kan nie deur so 'n toets uitgewys word 

~ie. Die antwoorde op vrae in 'n vraelys is nie noodwendig eerlik nie 

en die verkree inligting is dus nie noodwendig altyd geldig nie. Dit is 

--b¥v.oorbeeld moontlik dat Alta haarself nie deur middel van die vraelys 

wou blootstel nie en daarom nie die vrae eerlik beantwoord het nie. 

Haar gedrag in die groep het immers daarop gedui dat sy wel gevoelens 

van depressie beleef. Die inligting wat deur die BDI bekom word, kan 

egter steeds as bevestiging dien van dit wat in die terapiesessies 

waargeneem is ten opsigte van die vlak van depressie van die meeste 

groeplede, en omgekeerd. 

7.3.4.5 Die SSCT 

Die inskakeling van die SSCT was ook sinvol, aangesien dit waardevolle 

inligting oor houdings en ook ander verhoudings as die teenoor die 

portuurgroep bekend gemaak het. Enersyds sou hierdie evalueringsmedium, 

indien dit sonder 'n kwalitatiewe navorsing ingeskakel is, 'n ver

skraalde weergawe van 'n persoon se verhoudings verskaf, aangesien dit 

nie inligting oor die konteks en kwaliteit van interaksies tussen 

persone verskaf nie. Andersyds is dit nie prakties moontlik om al die 

verhoudinge tydens terapie te ondersoek nie en die inligting wat deur 

middel van die SSCT ingewin is, was waardevol ter aanvulling van die 

inligting wat bekom is in ekosistemiese terapie. 

Die gebruik van objektiewe media en die ekosistemiese benadering vir 

diagnose kan dus op 'n sinvolle wyse aanvullend tot mekaar aangewend 

word. 

7.4 BEVINDINGE TEN OPSIGTE VAN GESTELDE HIPOTESES IN HOOFSTUK EEN 

Na aanleiding van die voorafgaande bevindinge, word daar vervolgens 

nagegaan of die hipoteses en newe-hipoteses wat in die eerste hoofstuk 

van hierdie studie gestel is, gerealiseer het. Die bevindinge met 

betrekking tot die hipoteses en newe-hipoteses word kursories bespreek. 

'n Volledige uiteensetting is nie nodig nie, aangesien die realisering 

van die hipoteses en newe-hipoteses bevestig is deur die bevindinge wat 

hierbo uiteengesit is. 
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Die bevindinge het die volgende aangedui: 

* Die insidensie van depressie onder adolessente kinderhuis

dogters is hoog. 

* Momente van depressie kon deur middel van ekosistemiese terapie 

by die adolessente kinderhuisdogters bespeur word. 

* Die depressievlak van die depressiewe adolessente kinderhuis

dogters kon deur middel van ekosistemiese terapie verminder 

word. 

*--Lede van die proefgroep het lae selfkonsepte vertoon. 

* Momente van negatiewe, ongunstige en onrealistiese selfkonsepte 

kon deur middel van ekosistemiese navorsing by die proefgroep 

bespeur word. 

* Die proefgroep se selfkonsepte is deur middel van ekosistemiese 

terapie verander en het meer realisties en positief geword. 

* 

* 

* 

Die houdings- en 

kinderhuisdogters 

ongunstige tendens. 

verhoudingsveranderlikes van 

(veral die wat depressief 

adolessente 

is) toon 'n 

Momente van sodanige ongunstige houdings- en verhoudingsveran

derlikes kon deur middel van ekosistemiese diagnose en terapie 

bepaal word. 

Ekosistemiese terapie kan ongunstige houdings- en verhoudings

veranderlikes positief verander. 

Die bogenoemde bevindinge dui aan dat die doel wat in hierdie studie 

gestel is, gerealiseer is. Depressie en die ongunstige betekenisgewing 

(wat ten grondslag aan houdings en verhoudings le) is by die adolessen

te kinderhuisdogter deur middel van 'n ekosistemiese benadering in die 

groep gediagnoseer. Daar is verder bevind dat ekosistemiese terapie die 

depressievlak van depressiewe adolessente kinderhuisdogters kan 
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verminder en dat dit hul houdings en verhoudings positief kan 

bel.nvloed. 

7.5 AANBEVELINGS 

7. 5. 1 Inleiding 

Aanbevelings ten opsigte van hierdie navorsing sou aan verskeie sisteme 

waarby die adolessente kinderhuisdogter betrokke is, gedoen kon word. 

Die navorser beperk haar aanbevelings tot die kinderhuis, aangesien dit 

~-Qie sisteem is wat die grootste rol in die lewens van die kinderhuis

dogter speel. 

7.5.2 Aanbevelings aan kinderhuise 

Die volgende aanbevelings ten 

hierdie navorsing aan die lig 

word: 

opsigte van kennis wat in die loop van 

gekom het, kan aan kinderhuise gemaak 

* Aangesien verlies-ervarings tot gevoelens van terneergedrukt

heid aanleiding gee en kinderhuiskinders baie verliese ervaar, 

is die insidensie van depressie by hulle hoog. Hulpverlening 

wat daarop toegespits is om hierdie kinders se depressie te 

verlig, is noodsaaklik. 

*--Onbetrokke gedrag, negatiewe belewinge en 'n negatiewe self

konsep by adolessente kan aanduidend van gevoelens van terneer

gedruktheid wees. Sulke gedrag behoort dus die aandag van 'n 

sielkundige te ontvang. 

* 

* 

Diagnose in groepterapeutiese konteks tydens interaksie sal 

waardevolle inligting oor die belewings- en betekenisgewings

wereld van die kinderhuiskind aan die lig bring. Daar word dus 

aanbeveel dat kinderhuise groepterapie as verkennings- en 

hulpverleningsmedium inskakel. 

Kinderhuispersoneel meet opgelei word sodat hulle kennis dra 

'·van die rol van 'n sisteem in die onderhouding van depressie en 
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ander verskynsels. Dit kan meehelp tot beter begrip en kan ook 

moontlik tot die verandering van negatiewe prosesse lei. 

* Groepterapie, veral ekosistemiese groepterapie is 'n bruikbare 

wyse om die belewings- en betekeniswereld van die kinderhuis

kind te verken. 

* Groepterapie behoort in kinderhuise op 'n gereelde basis 

ingestel te word. Hiertydens kan die kinders leer om in 'n 

sisteem te funksioneer en verder kan dit lei tot 

toereikende funksionering in ander sistema. 

meer 

* By die afwesigheid van fasiliteite soos 'n videokamera om 

terapiegebeure op te neem van 'n eenrigtingglas vir waarneming 

van terapiegebeure en van 'n konsultasiespan (in die kinder-

-=huis) kan 'n ko-terapeut tydens groepterapiesessies byvoorbeeld 

aantekeninge neem, om 'n metaposisie ten opsigte van die 

terapiegebeure te verkry. Dit sal bydra tot die sukses van 

hulpverlening. 

* Rigtinggewing aan die kinderhuisadolessente met betrekking tot 

verhoudings kan waardevol wees, aangesien dit 'n fokuspunt in 

hul lewens vorm. Daar word in die lig hiervan aanbeveel dat 

kinderhuispersoneel en kinderhuiskinders opleiding in die 

verband ondergaan. 

* Professionele persone in 'n kinderhuis moet opgelei word om 

groepterapie te doen. In so 'n opleiding moet die volgende 

beginsels onder andere gehandhaaf word: 

- die stigting van 'n verhouding van vertroue en begrip tussen 

die terapeut en die groeplede 

- 'n simmetriese verhouding tussen terapeut en groeplede 

~pie beginsel van selfmededeling deur die terapeut 

¢ -·die gebruik van 'n veilige medium soos.metafore om die wereld 

van die kind te verken 

die verkenning van die rol van 'n per soon in 'n sisteem 

- die verkenning van die verhouding van groeplede in 'n sisteem 

die ontwikkeling van groeplede se sensitiwiteit vir mekaar 
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7.6 PROBLEME WAT DEUR DIE NAVORSER ONDERVIND IS 

'n Probleem ten opsigte van hierdie navorsing is dat adolessente 

kinderhuisdogters nie in die kinderhuiskonteks vir terapie geneem kon 

word nie. As gevolg hiervan het baie tyd verlore gegaan en die groep

sessies moes beperk word tot een of een en 'n halfuur per sessie. 

7.7 MOONTLIKE LEEMTES IN DIE STUDIE 

7.7. 1 Die groepterapiesessies 

* Indien die terapiegroep groter was, sou meer depressiewe 

persone by die navorsing betrek kon word. So sou meer inligting 

oor depressiewe persone bekend kon word en die bevindinge ten 

opsigte van hierdie studie bevestig kon word. 

* Die groepterapiesessies kon nie in die kinderhuiskonteks 

plaasvind nie, aangesien die spesiale fasiliteite soos 'n 

videokamera en eenrigtingglas wat vir ekosistemiese terapie 

nodig is, nie in die kinderhuis beskikbaar is nie. Die 

terapiesessie was dus, soos alreeds in afdeling 7.6 genoem, 

korter weens die feit dat die dogters vervoer moes word. Indien 

daar meer tyd beskikbaar was, sou meer van die behoeftes van 

die groeplede tydens terapie verken kon word. 

7. 7.2 Die huisouers 

* Die navorser sou graag die huisouers van die adolessente 

dogters wou betrek by die terapieprogram. Dit sou verseker dat 

hulle deel voel van die navorsingsgebeure. Die effek hiervan 

sou moontlik wees dat die terapeut verseker sou wees van hul 

heelhartige samewerking in die terapieprogram, en ook ten 
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opsigte van hul kommunikasie aan die kinderhuisadolessente oor 

die program. 

* Onderhoude wat vooraf met die huisouers gevoer word, sou 

moontlik bruikbare inligting oor die adolessente kinderhuis

dogters aan die lig bring. Die navorser wou egter nie die 

terapieproses betree met vooropgestelde idees oor die adoles

sente kinderhuisdogters nie. 

7. 8 TEN SLOTTE 

'n Aantal depressiewe adolessente kinderhuisdogters is tydens hierdie 

studie in ekosistemiese terapie geneem. Dit beteken dat - soos in die 

s.tudie bespreek is - konteks, interaksie en so meer in ag geneem is. 

Dit is egter veral die rol van die estetiese aspekte in terapie wat in 

die loop van die terapie vir die terapeut betekenisvol was. 

~ie kinderhuiskinders het die metafore wat in die terapiesessies 

gebruik is op 'n baie betekenisvolle manier hul eie gemaak. Op hierdie 

wyse het hulle hulself kenbaar gemaak. Hulle was uiteindelik daartoe in 

~staat om self hul situasie en die verandering wat daar by hulle plaas

gevind het metafories uit te beeld. 

Die pad wat tydens die terapieproses met die adolessente dogters geloop 

is, is deur hulself bepaal. Langs hierdie pad kon daar telkens ''by 'n 

rusplek stilgehou word'' en kon die terapeut, konsultasiespan en 

dogters saam tot 'n herontdekking van hul omgewing kom. 

Tydens hierdie proses het die terapeut probeer om 'n verhouding op 

-~gelyke vlak met die dogters aan te knoop. Keeney (1990:xi) se siening 

is dat ''In conversation, everyone has equal rights to the role of 

distanced outsider''. 

Daar is in hierdie studie probeer om, getrou aan die ekosistemiese 

benadering, nie kontrole oor die dogters uit te oefen nie. Alhoewel die 

terapeut gebruik gemaak het van diere-metafore, ander metafore en 

verhale om verskillende oplossings aan die dogters vir hul probleme te 

"~ suggereer, was die groeplede soos reeds gese, die weg-aanwysers ten 

opsigte van die pad wat tydens terapie ingeslaan is. Tydens terapie is 
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~~qaar byvoorbeeld nooit in terme van siekte of psigo-patologie met die 

dogters gepraat nie en is hulle toegelaat om soveel te verander as wat 

hulle self wou. 

Die terapeut-navorser wil die hoop uitspreek dat die onderhawige studie 

onder andere die waarde van estetiese mornente in terapie uitgebeeld 

het. In hierdie terapie is die klern nie op patologie en siekte nie, 

maar was die gesindheid teenoor die psigiese heling in terapie 
11 

••• (to) seek its own ways along multiple paths and through many 

springs.'' (Keeney 1990: xi). 
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BECK DEPRESSION INVENTORY (BDI) 

In die vraelys is stellings in groepe gerangskik. 

stellings asseblief sorgvuldig deur. 

BYLAE (i) 

Lees hierdie 

Kies 'n stelling uit elke groep wat die beste beskryf hoe jy die 

afgelope week gevoel het, vandag ingesluit. 

die stelling van jou keuse. As meer as 

toepassing is, moet dit ook omkring word. 

Omkring die nommer langs 

een stelling op jou van 

Lees eers al die stellings in 'n groep voordat jy 'n keuse maak. 

1. 0 

2 

Ek voel nie treurig nie 

Ek voel sleg of treurig 

Ek voel die hele tyd treurig of sleg en ek kan nie van die 

gevoel ontslae raak nie 

3 Ek voel so treurig of ongelukkig dat ek dit nie kan verduur 

nie 

2. 0 Ek is nie besonder pessimisties of mismoedig oor die toekoms 

nie 

Ek voel mismoedig oor die toekoms 

2 Dit voel asof ek niks het om na uit te sien nie 

3 Ek voel dat die toekoms hopeloos is en dat dinge nie kan 

verbeter nie 

3. 0 Ek voel nie asof ek 'n mislukking is nie 

Ek voel ek het meer misluk as die gemiddelde persoon 

2 As ek terugkyk op my lewe, sien ek net 'n klomp mislukkings 

3 Ek voel 'n totale mislukking as persoon (as ouer, man, vrou) 

4. 0 Ek is nie besonder ontevrede nie 

Ek geniet nie dinge soos altyd nie 

2 Ek kry nie meer tevredenheid uit enigiets nie 

3 Ek voel ontevrede met alles 
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5. 0 Ek voel nie besonder skuldig nie 

Ek voel 'n groot deel van die tyd skuldig 

2 Ek voel die meeste van die tyd skuldig 

3 Ek voel al die tyd skuldig 

6. 0 Ek voel nie asof ek gestraf word nie 

Ek voel ek mag dalk gestraf word 

2 Ek verwag om gestraf te word 

3 Ek voel dat ek gestraf word 

7. 0 Ek voel nie teleurgesteld in myself nie 

Ek is teleurgesteld in myself 

2 Ek voel 'n afkeer in myself 

3 Ek haat myself 

8. 0 

2 

3 

9. 0 

Ek voel nie ek is enigsins slegter as enige iemand anders nie 

Ek is krities op myself oor my swakhede of foute 

Ek blameer myself al die tyd vir my foute 

Ek blameer myself vir al die slegte dinge wat gebeur 

Ek het geen gedagtes daaroor om myself dood te maak nie 

Ek het gedagtes daaroor om myself dood te maak, maar ek sal 

dit nie doen nie 

2 Ek sal daarvan hou om myself dood te maak 

3 Ek sal myself doodmaak as ek die kans kry 

1 0. 0 Ek huil nie meer kere as gewoonlik nie 

Ek huil nou meer as gewoonlik 

2 Ek huil nou al die tyd 

3 Ek kon altyd huil, maar kan nou nie meer huil nie, al wil ek 

11. 0 Ek is nie nou meer ge~rriteerd as voorheen nie 

Ek raak nou makliker kwaad of geirriteerd in vergelyking met 

voorheen 

2 Ek voel nou al die tyd ge1rriteerd 

3 Ek raak nie enigsins ge1rriteerd deur die dinge wat my 

voorheen ge1rriteer het nie 



292 

12. 0 Ek maak net sulke goeie besluite soos altyd 

Ek is minder ge~nteresseerd in ander mense as voorheen 

2 Ek het die meeste van my belangstelling in ander mense 

verloor 

3 Ek het al my belangstelling in ander mense verloor 

13. 0 Ek maak net sulke goeie besluite soos altyd 

Ek stel besluite meer uit as voorheen 

2 Ek vind dit moeiliker om besluite te neem as voorheen 

3 Ek kan glad nie meer enige besluite neem nie 

14. 0 Ek voel nie ek lyk slegter as voorheen nie 

Ek voel bekommerd dat ek oud en onaantreklik lyk 

2 Ek voel dat daar permanente veranderinge in my voorkoms is 

wat my onaantreklik maak 

3 Ek glo dat ek lelik lyk 

15. 0 Ek kan net so goed soos voorheen werk 

Dit neem ekstra moeite om met iets te begin doen 

2 Ek moet myself inspan om iets te doen 

3 Ek kan glad nie enige werk doen nie 

16. 0 Ek slaap net so goed soos altyd 

Ek slaap nie so goed soos voorheen nie 

2 Ek skrik tot 2 ure vroeer as gewoonlik wakker en vind dit 

moeilik om weer aan die slaap te raak 

3 Ek skrik heelwat ure vroeer as gewoonlik wakker en kan nie 

weer aan die slaap raak nie 

17. 0 Ek word nie gouer moeg as gewoonlik nie 

Ek raak gouer moeg as gewoonlik 

2 Ek raak moeg van omtrent enige iets 

3 Ek is te moeg om enige iets te doen 

18. 0 My eetlus is nie slegter as gewoonlik nie 

My eetlus is nie so geed soos dit was nie 

2 My eetlus is nou baie slegter as voorheen 

3 Ek het nie meer enige eetlus nie 
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Ek het nie onlangs eintlik enige gewig verloor nie 

Ek het meer as twee kilogram gewig verloor 

2 Ek het meer as vier kilogram gewig verloor 

3 Ek het meer as ses kilogram gewig verloor 

4. Ek probeer om gewig te verloor deur minder te eet: Ja: 

Nee: 

20. 0 EK is nie meer bekommerd oor my gewig as gewoonlik nie 

Ek bekommer my oor fisiese probleme soos pyne of 'n 

omgekrapte maag : of hardlywigheid 

2 Ek is baie bekommerd oor my fisiese probleme en dis moeilik 

om aan enige iets anders te dink 

3 Ek is so bekommerd oor my fisiese probleme, dat ek nie aan 

enige iets anders kan dink nie 

21. 0 Ek het nie enige verandering in my belangstelling in die 

liefdeslewe opgemerk nie 

Ek is mirider geinteresseerd in my liefdeslewe as voorheen 

2 Ek is nou baie minder geinteresseerd in 'n liefdeslewe 

3 Ek het my belangstelling in 'n liefdeslewe heeltemal verloor 
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BYLAE (ii) 

SACKS SE ONVOLTOOIDE SINNE (SSCT) 

INSTRUKSIES 

Hieronder volg 60 halfvoltooide sinne. Lees elke een en voltooi dit 

dan met die eerste gedagte wat by jou opkom. Indien jy een nie kan 

doen nie, merk hom en keer later weer terug na die betrokke sin. werk 

so vinnig as moontlik. 

TYD BEGIN 

NAAM: ...•..•.....•. OUDERDOM: ..... DATUM: ..••••.• TYD GEeiNDIG 

1. Ek voel dat my pa selde 

2. As alles teen my sou draai ...................................... . 

3. Ek wou nog altyd ................................................ . 

4. As ek aan hoof van die skool was ................................ . 

5. Die toekoms 1 yk vir my .......................................... . 

6. Die mans wat in hoer posisies as ek is .......................... . 

7. Ek weet dit is laf, maar ek is bang vir 

8. Ek voel dat 'n ware vriend ...................................... . 

9. Toe ek nog 'n klein kind was .................................... . 

1 0. My idee van 'n ideale vrou ...................................... . 

11. As ek 'n man en vrou saam sien 

12 . In vergelyking met die meeste families, is myne 

..... ,. .................. ~ .............................. ~ .............. . 
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13. By die skoal kern ek die beste ocr die weg met ................... . 

14. My rna ........................................................... . 

15. Ek sal alles wou doen om die tyd te vergeet toe ................. . 

1 6 . As my pa net .................................................... . 

1 7. Ek glo ek het die moontlikheid 

18. Ek sal volkome gelukkig wees as 

19. As mense vir my sou werk ........................................ . 

20. Ek sien ui t na .................................................. . 

21. By die skoal is my onderwysers .................................. . 

22. Meeste van my vriende weet nie dat ek bang is vir 

23. Ek hou nie van mense wat 

24. Voordat ek in die skoal was 

25. Ek dink die meeste meisies 

26. My gevoel ocr getroude lewe is 

27. My familie behandel my asof ..................................... . 

28. Die met wie ek saam op skoal is 

2 9 . My rna en ek ..................................................... . 

30. My grootste fout was ............................................ . 

j 
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31 . Ek wens da t my pa ............................................... . 

32. My grootste swakheid is ......................................... . 

33. My geheime ambisie in die lewe is ............................... . 

34. Die mense wat eendag vir my sal werk ............................ . 

3 5 . Eendag gaan ek .................................................. . 

36. As ek 'n onderwyser sien aankom ................................. . 

37. Ek wens ek kan ontslae raak van my vrees vir 

38. Die mense van wie ek die meeste hou ............................. . 

39. As ek jonger was 

40. Ek glo die meeste vrouens ....................................... . 

41. 'n Intieme verhouding met ....................................... . 

42. Die meeste gesinne wat ek ken ................................... . 

43. Ek hou daarvan om met mense saam te werk wat ..................... . 

44. Ek dink dat die meeste moeders .................................. . 

45. Toe ek jonger was, het ek skuldig gevoel oor .................... . 

···················~·9···········*································ 

46. Ek voel dat my pa 

47. As die geluk teen my draai ...................................... . 
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48. As ek opdragte aan ander moet gee 

49. Wat ek die graagste van die lewe wil he ......................... . 

50. As ek ouer is 

51. Mense wat ek as my meerdere ag .................................. . 

52. My vrese dwing my somtyds om .................................... . 

53. As ek nie daar is nie, sal my vriende ........................... . 

54. My helderste ervaring uit my kleintyd is ........................ . 

55. Waarvan ek die meeste hou by vrouens 

56. Seksuele verhoudings ................... · ......................... . 

57. Toe ek klein was, het my familie ................................ . 

58. Kinders wat saam met my skoolgaan, is gewoonlik ................. . 

.. .. .. . . . . .. .. .. . .. .. . . .. . . " ............................................................ . 

59. Ek hou van my rna, maar .......................................... . 

60. Die lelikste ding wat ek nog ooit gedoen het .................... . 

+ • • " + • • • " • • • • " • '" • • • a • • • • • " " " • • • " • • • • • • • • " • • fl • • " " fl " fl fl • • • • + " " • " • fl • • '" 




