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OPSOMMING 
 

'N GESTALTTERAPEUTIESE INTERVENSIEPLAN WAT GERIG IS OP DIE KIND MET ATHV EN SY 
STEUNSTELSELS 

 
Student: Blanché Verster 

 
Studierigting: D Diac (Spelterapie) 

 
Promotor: Dr J P Schoeman  

 
AandagTekortHiperaktiwiteitsVersteuring (ATHV) is 'n welbekende versteuring wat ongeveer 8% van Suid-
Afrikaanse kinders beïnvloed. Ten spyte van jarelange navorsing en die verbetering van begrip vir die 
versteuring, blyk dit dat ouers en onderwysers steeds nie altyd oor die vermoë beskik om 'n kind met ATHV 
te hanteer nie. Aangesien daar baie teenstrydige inligting beskikbaar is, word verwarring geskep by ouers 
en onderwysers, wat as die kind met ATHV se steunstelsels moet dien. ATHV is 'n ernstige en 
verwoestende versteuring en kan die kind se maatskaplike funksionering negatief beïnvloed. As gevolg van 
voortdurende mislukking het die kind met ATHV dikwels 'n lae selfwaarde.  Hierdie aspekte het as 
uitgangspunt gedien vir die doel van die ondersoek, naamlik die ontwikkeling en implementering van 'n 
Gestaltterapeutiese intervensieplan gerig op die bemagtiging van sowel die kind met ATHV in die 
middelkinderjare, asook sy steunstelsels, en om die impak daarvan te evalueer. 
 
Tydens die ondersoek is 'n proses van intervensienavorsing gevolg wat 'n gekombineerde kwalitatiewe en 
kwantitatiewe navorsingsmetode is. In die benutting van die kwalitatiewe metode is 'n kwasie-eksperimen-
tele een-groep-voortoets-natoetsstrategie benut. By die kwalitatiewe metode is vanuit die fenomenologiese 
perspektief gewerk. 'n Diepgaande literatuurstudie is gedoen ten opsigte van ATHV, die teoretiese 
begronding van ATHV, die kind met ATHV in die middelkinderjare en ATHV vanuit 'n 
Gestaltterapieperspektief.  Hierdie literatuurstudie het as basis vir die ontwikkeling van 'n omvattende 
holistiese intervensieplan gedien. 
 
Die intervensieplan bestaan uit drie programme. Eerstens 'n bemagtigingsprogram van ses sessies gerig 
op die kind met ATHV in die middelkinderjare waar die klem geplaas is op emosionele bewuswording en 
die hantering van onvoltooidhede. Tweedens 'n bemagtigingsprogram gerig op die ouers tydens vier 
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ouerleidingsessies. Derdens 'n bemagtigingsprogram gerig op die onderwysers bestaande uit twee 
werkwinkels. 
 
Gestaltterapie het nie slegs as teoretiese verwysingsraamwerk tydens die ondersoek gedien nie, maar 
Gestaltterapeutiesemetodes is ook benut tydens die implementering van die intervensieplan.  Resultate 
vanuit die empiriese gegewens dui aan dat die ouers en onderwysers se kennis ten opsigte van ATHV 
verbeter het, want hulle het hanteringstrategieë aangeleer en begin toepas, en daar was beter begrip 
tussen die skool en die ouers waarby die kinders gebaat het. Die kinders se selfwaarde is ook verhoog en 
hulle maatskaplike funksionering het verbeter. 
 
Sleutelterme: 
Aandagtekorthiperaktiwiteitversteuring (ATHV) 
Gestaltterapie  
Steunstelsels 
Bemagtig 
Kind in die middelkinderjare 
Aandagtekort 
Hiperaktiwiteit 
Impulsiwiteit 
Veldteorie 
Intervensieplan 
Bemagtigingsprogram 
Ouerleiding 
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SUMMARY 
 

A GESTALT THERAPY INTERVENTION PLAN AIMED AT THE CHILD WITH ATTENTION DEFICIT 
HYPERACTIVITY DISORDER AND HIS SUPPORT SYSTEMS 

 
Student: Blanché Verster 

 
Degree: D Diac (Play therapy) 

 
Promotor: Dr J P Schoeman  

 
ADHD is a well-known disorder affecting approximately 8% of children in South Africa.  Despite years of 
research and development re the disorder, it seems that parents and teachers sometimes do not have the 
ability to handle a child with ADHD.  Since a lot of the information is contradictory, confusion exists among 
parents and teachers who act as the support system of the child with ADHD.  ADHD is a serious and 
destructive disorder and can influence the child’s social functioning negatively.  Due to continuous failure, 
the child with ADHD has a low self-esteem.  These aspects are the point of reference for the aim of this 
study, namely the development and implementation of a Gestalt therapeutic intervention plan aimed at the 
empowerment of the child with ADHD in the middle childhood years, his supporting systems and the 
evaluation of the impact thereof. 
 
The empirical data was gathered by a process of intervention research. A combination of the qualitative 
and quantitative approach was used.  During the use of the qualitative method, a quasi-experimental one-
group-pretest-posttest design was utilized.  During the qualitative phase, the phenomenological perspective 
was used.  An in-depth literature study was done in respect of ADHD, the theoretic basis of ADHD, the 
child with ADHD in the middle childhood years and the ADHD from a Gestalt therapeutic perspective.  This 
literature study was the starting point for the development of the comprehensive holistic intervention plan. 
 
The intervention plan consists of three programmes: Firstly an empowering program of six sessions aimed 
at the child in the middle childhood years with ADHD – attention was given to emotional awareness and the 
dealing with unfinished business. Secondly an empowering programme aimed at the parents consisting of 
four parental guidance sessions, and thirdly an empowerment programme aimed at the teachers, 
consisting of two workshops.   
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Gestalt therapy was not only a theoretic frame of reference during the research, but Gestalt therapeutic 
methods were also utilized during the implementation of the intervention plan.  Based on the empirical 
information the conclusion could be made that the parents' and teachers’ knowledge regarding ADHD 
improved, they learned and applied coping strategies, the relationship between the school and parents 
improved and the children benefited from it.  The children’s self-esteem was elevated and their social 
functioning also improved. 
 
Key terms 
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 
Gestalt therapy 
Support systems 
Empowerment 
Child in the middle childhood 
Attention deficit 
Hyperactivity 
Impulsivity 
Field theory 
Intervention plan 
Empowerment programme 
Parental guidance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Inhoudsopgawe 

 ix 

INHOUDSOPGAWE 
BLADSY 

Verklaring........................................................................................................................................................iii 
Taalkundig nagesien.......................................................................................................................................iv 
Dankbetuigings................................................................................................................................................v 
Opsomming....................................................................................................................................................vi 
Summary........................................................................................................................................................vii 
Inhoudsopgawe..............................................................................................................................................ix 
Lys van figure...............................................................................................................................................xxii 
Lys van tabelle.............................................................................................................................................xxv 
Lys van bylaes............................................................................................................................................xxvi 

HOOFSTUK 1: ALGEMENE ORIËNTERING   ............................................................................................... 1

1.1 INLEIDING   ................................................................................................................................ 1
1.2 MOTIVERING VIR DIE KEUSE VAN NAVORSINGSONDERWERP  ........................................ 3
1.2.1 PERSOONLIK   ........................................................................................................................... 4
1.2.2 PROFESSIONEEL   .................................................................................................................... 4
1.2.3 BEHOEFTE AAN ‘N INTERVENSIEPLAN VANUIT 'N GESTALTTERAPIE-

VERWYSINGSRAAMWERK   ..................................................................................................... 6
1.3 PROBLEEMFORMULERING  .................................................................................................... 8
1.4 NAVORSINGSVRAAG EN HIPOTESE   ...................................................................................10
1.5 DOEL EN DOELWITTE   ...........................................................................................................11
1.6 NAVORSINGSBENADERING   .................................................................................................12
1.7 SOORT NAVORSING   ..............................................................................................................14
1.8 NAVORSINGSONTWERP   .......................................................................................................16
1.9 NAVORSINGSMETODOLOGIE: ONTWERP EN METODE   ....................................................17
1.9.1 PROSEDURE EN WERKSWYSE   ............................................................................................18
1.9.1.1  Fase 1: Probleemanalise en projekbeplanning   ....................................................................19
1.9.1.2 Fase 2: Inligtinginsameling en sintese   .................................................................................20
1.9.1.3 Fase 3: Ontwerp   ......................................................................................................................21
1.9.1.4 Fase 4: Vroeë ontwikkeling en voorondersoek   ....................................................................22
1.9.1.4.1 Literatuurstudie   .........................................................................................................................23
1.9.1.4.2 Konsultasies met deskundiges   .................................................................................................25



Inhoudsopgawe 

 x 

BLADSY 
 
1.9.1.4.3 Uitvoerbaarheid van die studie   .................................................................................................26
1.9.1.5 Fase 5: Evaluasie en gevorderde ontwikkeling   ...................................................................26
1.9.1.6 Fase 6: Verspreiding   ..............................................................................................................27
1.10 UNIVERSUM, POPULASIE, AFBAKENING VAN DIE STEEKPROEF EN WYSE VAN 

STEEKPROEFNEMING   ...........................................................................................................27
1.11. ETIESE ASPEKTE   ...................................................................................................................28
1.11.1 VRYWILLIGE DEELNAME   .......................................................................................................28
1.11.2 INGELIGTE TOESTEMMING   ...................................................................................................28
1.11.3 PRIVAATHEID EN VERTROULIKHEID   ...................................................................................29
1.11.4 GEEN NADEEL VIR DIE RESPONDENTE   ..............................................................................29
1.11.5 VOORKOMING VAN MISLEIDING VAN RESPONDENTE   ......................................................29
1.11.6 OPTREDE EN VAARDIGHEID VAN DIE NAVORSER   ............................................................29
1.11.7 PUBLISERING VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG   ................................................................30
1.12 DEFINISIE VAN HOOFKONSEPTE   ........................................................................................30
1.12.1 AANDAGTEKORTHIPERAKTIWITEITSVERSTEURING (ATHV)   ............................................30
1.12.2 GESTALTTERAPIE   ..................................................................................................................32
1.12.3 DIE KIND IN DIE MIDDELKINDERJARE   .................................................................................33
1.12.4 STEUNSTELSELS   ...................................................................................................................34
1.12.5 INTERVENSIEPLAN   ................................................................................................................34
1.12.6 MAATSKAPLIKE FUNKSIONERING   .......................................................................................34
1.13 INDELING VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG   .......................................................................35
1.14 SAMEVATTING   .......................................................................................................................35

HOOFSTUK 2: AANDAGTEKORTHIPERAKTIWITEITSVERSTEURING (ATHV)   .....................................37

2.1 INLEIDING   ...............................................................................................................................37
2.2 GESKIEDKUNDIGE OORSIG  ..................................................................................................39
2.2.1 DIE HISTORIESE OORSPRONG VAN ATHV   .........................................................................39
2.2.2 DIE TYDPERK WAARIN BREINBESERING AS OORSAAK VAN ATHV BESKOU IS  .............41
2.2.3 HIPERAKTIWITEIT AS KERNEIENSKAP VAN ATHV: 1960-1969   ..........................................42
2.2.4 AANDAGTEKORT EN IMPULSIWITEIT AS GEASSOSIEERDE EIENSKAPPE VAN ATHV/ 

HIPERAKTIWITEIT: 1970-1979   ...............................................................................................43



Inhoudsopgawe 

 xi 

BLADSY 
 
2.2.5 AANDAGTEKORTVERSTEURING MET OF SONDER HIPERAKTIWITEIT: 1980-1989   ........47
2.2.6 GENETIESE EN NEUROLOGIESE NAVORSING TEN OPSIGTE VAN ATHV: 1990-1999   ....48
2.2.7 HUIDIGE TENDENSE TEN OPSIGTE VAN ATHV: 2000-2008   ...............................................49
2.3 BESKRYWING EN DIAGNOSTIESE KRITERIA VAN ATHV   ..................................................50
2.3.1 SUBTIPES VAN ATHV   .............................................................................................................56
2.3.2 KERNSIMPTOME VAN ATHV  ..................................................................................................58
2.3.2.1 Aandagtekort   ..........................................................................................................................58
2.3.2.1.1 Teorieë en modelle van aandag   ...............................................................................................59
2.3.2.1.2 Uitvoerende funksie   ..................................................................................................................61
2.3.2.2 Impulsiwiteit   ............................................................................................................................64
2.3.2.1.2 Hiperaktiwiteit   .........................................................................................................................65
2.3.3 VARIASIE IN DIE VOORKOMS VAN DIE KERNSIMPTOME   ..................................................67
2.3.4 KOGNITIEWE, EMOSIONELE, ONTWIKKELINGS- EN FISIESE PROBLEME WAT MET 

ATHV GEASSOSIEER WORD.   ................................................................................................69
2.3.4.1 Kognitiewe probleme   .............................................................................................................69
2.3.4.1.1 Intellektuele ontwikkeling   ..........................................................................................................69
2.3.4.1.2 Leerprobleme   ...........................................................................................................................69
2.3.4.1.3 Probleme ten opsigte van taalontwikkeling   ...............................................................................70
2.3.4.1.4 Probleme ten opsigte van taakuitvoering   ..................................................................................70
2.3.4.2 Emosionele probleme   ............................................................................................................71
2.3.4.2.1 Emosionele regulering   ..............................................................................................................71
2.3.4.2.2 Probleme ten opsigte van motivering   .......................................................................................71
2.3.4.3 Ontwikkelingsprobleme   .........................................................................................................72
2.3.4.4 Fisiese probleme   ....................................................................................................................72
2.3.4.4.1 Fisiese onreëlmatighede   ..........................................................................................................73
2.3.4.4.2 Gesondheids- en slaapprobleme   ..............................................................................................73
2.3.5 GEASSOSIEERDE OF MEELOPERTOESTANDE   ..................................................................74
2.3.5.1 ATHV en opponerende, aggressiewe toestande   ..................................................................76
2.3.5.1.1 ATHV en gemoedsversteurings   ................................................................................................78
2.3.5.1.2 ATHV en angsversteurings   .......................................................................................................79
2.3.5.1.3 ATHV en leergestremdheid   ......................................................................................................81
2.3.5.2 Mediese behandeling van geassosieerde toestande  ...........................................................83



Inhoudsopgawe 

 xii 

BLADSY 
 
2.3.6 ASSESSERING VAN ATHV   .....................................................................................................84
2.3.6.1 Die kliniese onderhoud met die ouers of versorgers   ..........................................................85
2.3.6.2 Direkte waarneming van die kind deur middel van 'n onderhoud   ......................................86
2.3.6.3 Vraelyste   .................................................................................................................................87
2.3.6.4 Mediese ondersoek   ................................................................................................................87
2.3.6.5 Terugvoer aan die ouers en kind   ..........................................................................................88
2.3.7 ETIOLOGIE EN EPIDEMIOLOGIE VAN ATHV   ........................................................................88
2.4 SAMEVATTING   .......................................................................................................................91

HOOFSTUK 3: TEORETIESE BEGRONDING VAN INTERVENSIE   ..........................................................93

3.1 INLEIDING   ...............................................................................................................................93
3.2 ETIOLOGIE VAN ATHV   ...........................................................................................................94
3.2.1 GENETIESE FAKTORE   ...........................................................................................................95
3.2.2 OMGEWINGSFAKTORE   .........................................................................................................96
3.2.3 BIOLOGIESE FAKTORE   ..........................................................................................................98
3.2.3.1 Neurologiese ontwikkeling   ....................................................................................................98
3.2.3.2 Neuro-oordragstowwe   .........................................................................................................101
3.2.3.3 Neurofarmakologie   ...............................................................................................................103
3.3 TEORIEË TEN OPSIGTE VAN ATHV   ...................................................................................106
3.3.1 QUAY-GRAY SE NEUROPSIGOLOGIESE TEORIE TEN OPSIGTE VAN IMPULSIWITEIT   106
3.3.2 SERGEANT EN VAN DER MEERE SE KOGNITIEF-ENERGIEMODEL VAN ATHV   ............107
3.3.3 SCHACHAR, TANNOCK EN LOGAN SE WERK TEN OPSIGTE VAN INHIBISIETEKORTE   109
3.3.4 SONUGA-BARKE SE HIPOTESE TEN OPSIGTE VAN IMPULSIWITEIT   .............................109
3.3.5 BARKLEY SE TEORIE TEN OPSIGTE VAN GEDRAGINHIBISIE   .........................................116
3.3.6 'N DINAMIESE ONTWIKKELINGSTEORIE TEN OPSIGTE VAN ATHV-H/I EN ATHV-K   ......124
3.3.6.1 Disfunksionele dopamiensisteme   .......................................................................................124
3.3.6.2 ATHV vanuit 'n ontwikkelingsperspektief  ...........................................................................126
3.3.6.2.1 Faktore binne die kind   ............................................................................................................127
3.3.6.2.2 Gesinsinteraksie en ouerskapstyl   ...........................................................................................128
3.3.6.2.3 Gemeenskapstyl   .....................................................................................................................129
3.4 ATHV VANUIT 'N GESTALTTERAPIEPERSPEKTIEF   .........................................................130



Inhoudsopgawe 

 xiii 

BLADSY 
 
3.5 INTERVENSIESTRATEGIEË VIR ATHV   ...............................................................................133
3.5.1 GEDRAGSTERAPIE   ..............................................................................................................137
3.5.1.1 Ouerleiding   ...........................................................................................................................140
3.5.1.2 Hantering van die kind met ATHV binne die skoolopset   ...................................................142
3.5.2 PSIGOTERAPIE   .....................................................................................................................145
3.5.3 ALTERNATIEWE INTERVENSIES   ........................................................................................146
3.6 SAMEVATTING   .....................................................................................................................148

HOOFSTUK 4: DIE KIND MET ATHV IN DIE MIDDELKINDERJARE  ......................................................151

4.1 INLEIDING   .............................................................................................................................151
4.2 GESTALTTERAPIE AS VERWYSINGSRAAMWERK   ..........................................................152
4.3 KINDERONTWIKKELING   ......................................................................................................158
4.4 DIE KIND IN DIE MIDDELKINDERJARE   ..............................................................................160
4.4.1 FISIESE ONTWIKKELING   .....................................................................................................161
4.4.1.1 Kenmerke van liggaamlike ontwikkeling   ............................................................................162
4.4.1.2 Motoriese ontwikkeling   ........................................................................................................163
4.4.1.2.1 Vaardighede   ...........................................................................................................................164
4.4.1.2.2 Speel   ......................................................................................................................................166
4.4.1.3 Gesondheid   ...........................................................................................................................167
4.4.2 KOGNITIEWE ONTWIKKELING   ............................................................................................167
4.4.2.1 Kenmerke van die kognitiewe ontwikkeling van die kind in die middelkinderjare   .........169
4.4.2.1.1 Kognitiewe ontwikkeling volgens Piaget se teorie   ..................................................................169
4.4.2.1.2 Inligtingverwerkingsproses   .....................................................................................................171
4.4.2.2 Taalontwikkeling van die kind in die middelkinderjare   .....................................................176
4.4.3 EMOSIONELE ONTWIKKELING   ...........................................................................................182
4.4.3.1 Erikson se teorie van psigososiale ontwikkeling   ..............................................................182
4.4.3.2 Kenmerke van die kind in die middelkinderjare se emosionele lewe   ..............................184
4.4.3.2.1 Emosies   ..................................................................................................................................184
4.4.3.2.2 Emosionele uitdrukking   ..........................................................................................................185
4.4.3.2.3 Ontwikkeling van selfbegrip   ....................................................................................................186
4.4.3.2.4 Temperament   .........................................................................................................................189



Inhoudsopgawe 

 xiv 

BLADSY 
 
4.4.3.2.5 Selfregulering   .........................................................................................................................192
4.4.4 SOSIALE ONTWIKKELING   ....................................................................................................193
4.4.4.1 Kenmerke van die kind in die middelkinderjare se verhoudings   .....................................194
4.4.4.1.1 Die kind binne die gesin   .........................................................................................................195
4.4.4.1.2 Die kind en die portuurgroep   ..................................................................................................201
4.4.4.1.3 Die kind in verhouding met ander volwassenes  ......................................................................203
4.4.4.1.4 Die kind in verhouding met homself en sy belewenis van ATHV   ............................................205
4.4.5 KONATIEWE ONTWIKKELING  ..............................................................................................207
4.4.6 NORMATIEWE EN SEDELIK-RELIGIEUSE ONTWIKKELING   ..............................................208
4.5 SAMEVATTING   .....................................................................................................................210

HOOFSTUK 5: ATHV VANUIT ‘N GESTALTTERAPIEPERSPEKTIEF   ...................................................212

5.1 INLEIDING   .............................................................................................................................212
5.2 DIE GESKIEDKUNDIGE ONTWIKKELING VAN GESTALTTERAPIE   .................................213
5.3 MENSBESKOUING BINNE GESTALTTERAPIE   ..................................................................216
5.4 HOLISME   ...............................................................................................................................218
5.5 GESTALTTERAPIE EN DIE VELDTEORIE  ...........................................................................219
5.5.1 DEFINISIE VAN VELDTEORIE   ..............................................................................................221
5.5.2 BEGINSELS VAN DIE VELDTEORIE   ....................................................................................222
5.5.2.1 Die beginsel van organisering   .............................................................................................222
5.5.2.2 Die beginsel van onmiddellikheid, die hier en nou   ............................................................222
5.5.2.3 Die beginsel van uniekheid  ..................................................................................................223
5.5.2.4 Die beginsel van die veranderingsproses (deurlopende verandering)   ............................223
5.5.2.5 Die beginsel van moontlike relevansie   ...............................................................................223
5.5.3 KENMERKE VAN DIE VELD   ..................................................................................................223
5.5.3.1 'n Veld is 'n sistematiese web van verhoudings   ................................................................224
5.5.3.2 'n Veld is voortdurend in ruimte en tyd   ..............................................................................225
5.5.3.3 Alles is ‘van die veld’   ...........................................................................................................225
5.5.3.4 Fenomene word deur die hele veld bepaal   .........................................................................226
5.5.3.5 Die veld is 'n interaktiewe geheel: alles beïnvloed mekaar  ...............................................226
 
 



Inhoudsopgawe 

 xv 

BLADSY 
 
5.5.3.6 Die werklikheid wat waargeneem word, is gevorm deur 'n verhouding tussen die 

waarnemer en die waargeneemde   ......................................................................................227
5.5.3.7 Die beginsel van onmiddellikheid, 'hier-en-nou'   ................................................................227
5.5.3.8 Proses: alles is in wording   ..................................................................................................227
5.5.3.9 Insig in genotipiese konstante   ............................................................................................228
5.5.4 DIFFERENSIASIE VAN DIE VELD: POLARITEITE TEENOOR SPLITSING   .........................229
5.5.5 PSIGOLOGIESE FUNKSIONERING OF MENTAL METABOLISM   ........................................230
5.5.6 DIE SELF BINNE DIE VELD   ..................................................................................................231
5.5.6.1 Die funksies van die self   ......................................................................................................232
5.5.6.1.1 Die id se rol   ............................................................................................................................232
5.5.6.1.2 Die persoonlikheid se rol   ........................................................................................................233
5.5.6.1.3 Die ego se rol   .........................................................................................................................233
5.5.6.2 Die proses van die self   .........................................................................................................234
5.5.6.2.1 Vasstelling van 'n persoon se proses   .....................................................................................235
5.5.6.2.2 Persoonlikheidstyle  .................................................................................................................237
5.6 FENOMENOLOGIESE PERSPEKTIEF   .................................................................................239
5.6.1 BRACKETING OF SAAMKOPPELING   ..................................................................................240
5.6.2 BESKRYWING   .......................................................................................................................240
5.6.3 HORISONTALISME   ...............................................................................................................241
5.6.4 AKTIEWE NUUSKIERIGHEID  ................................................................................................241
5.7 EKSISTENSIËLE PERSPEKTIEF   .........................................................................................241
5.8 ORGANISMIESE SELFREGULERING/HOMEOSTASE   .......................................................242
5.9 GESTALTVORMING EN GESTALTVERNIETIGING   ............................................................243
5.10 DIE SIKLUS VAN ERVARING   ...............................................................................................245
5.10.1 FASE 1: SENSASIE   ...............................................................................................................247
5.10.1.1 Sensoriese modaliteite   ........................................................................................................250
5.10.1.2 Sensoriese kontakmaking   ...................................................................................................251
5.10.1.2.1 Asemhaling   .............................................................................................................................252
5.10.1.2.2 Tasfunksie   ..............................................................................................................................253
5.10.1.2.3 Reukfunksie   ............................................................................................................................254
5.10.1.2.4 Smaakfunksie   .........................................................................................................................255
5.10.1.2.5 Gehoorfunksie   ........................................................................................................................255



Inhoudsopgawe 

 xvi 

BLADSY 
 
5.10.1.2.6 Sigfunksie   ...............................................................................................................................256
5.10.2 FASE 2: BEWUSTHEID   .........................................................................................................257
5.10.2.1 Sones van bewustheid   .........................................................................................................258
5.10.2.2 Hier en nou   ............................................................................................................................259
5.10.2.2.1 Integrasie   ................................................................................................................................261
5.10.2.2.2 Selfondersteuning  ...................................................................................................................261
5.10.2.2.3 Verantwoordelikheid   ...............................................................................................................262
5.10.2.2.4 Selfvertroeteling   .....................................................................................................................263
5.10.3 FASE 3: MOBILISERING   .......................................................................................................263
5.10.4 FASE 4: AKSIE   ......................................................................................................................264
5.10.5 FASE 5: KONTAK   ..................................................................................................................265
5.10.5.1 Kontakgrens  ..........................................................................................................................266
5.10.5.2 Kontakversteurings of modifikasie van kontak   .................................................................269
5.10.5.2.1 Retrofleksie en impulsiwiteit   ...................................................................................................271
5.10.5.2.2 Defleksie en ontvanklik   ...........................................................................................................271
5.10.5.2.3 Desensitasie en sensitiwiteit   ...................................................................................................272
5.10.5.2.4 Samevloeiing en onttrekking of isolasie   ..................................................................................272
5.10.5.2.5 Egosentrisme en spontaniteit   .................................................................................................273
5.10.5.2.6 Projeksie en assimilasie   .........................................................................................................273
5.10.5.2.7 Introjeksie en verwerping   ........................................................................................................274
5.10.5.2.8 Weerstand   ..............................................................................................................................275
5.10.5.2.9 Lae van neuroses   ...................................................................................................................276
5.10.5.3 Dialoog   ..................................................................................................................................277
5.10.5.3.1 Die dialogiese/terapeutiese verhouding   ..................................................................................279
5.10.5.3.2 Assessering   ............................................................................................................................282
5.10.6 FASE 6: INTEGRASIE EN ASSIMILASIE   ..............................................................................285
5.10.7 FASE 7: ONTTREKKING   .......................................................................................................287
5.11 GESTALTSPELTERAPIE   ......................................................................................................287
5.11.1 GESTALTTERAPIEPROSES   .................................................................................................289
5.11.1.1  Die Schoeman-model   ...........................................................................................................289
5.11.1.1.1 Verhoudingbou   .......................................................................................................................290
5.11.1.1.2 Sensoriese kontak   ..................................................................................................................290



Inhoudsopgawe 

 xvii 

BLADSY 
 
5.11.1.1.3 Vasstelling van die kind se proses   ..........................................................................................291
5.11.1.1.4 Maak en besit van 'n projeksie   ...............................................................................................291
(a) Spelvorme en spelmedia   ........................................................................................................293
(b) Spelterapie   .............................................................................................................................296
(c)  Besit van die projeksie   ............................................................................................................300
5.11.1.1.5 Oorweging van alternatiewe   ...................................................................................................300
5.11.1.1.6 Klarifisering   .............................................................................................................................300
5.11.1.1.7 Bemagtiging   ...........................................................................................................................301
5.11.1.1.8 Evaluering   ..............................................................................................................................301
5.11.1.1.9 Selfvertroeteling   .....................................................................................................................301
5.11.1.2  Die Oaklander- terapeutiese proses   ...................................................................................301
5.11.1.2.1 Verhoudingbou   .......................................................................................................................302
5.11.1.2.2 Kontakmaking en versterking van die self – selfondersteuning   ..............................................302
5.11.1.2.3 Emosionele uitdrukking wat hantering van aggressiewe energie insluit   .................................303
5.11.1.2.4 Selfvertroeteling   .....................................................................................................................303
5.11.1.2.5 Hantering van volgehoue ontoepaslike proses   .......................................................................303
5.11.1.2.6 Terminering   ............................................................................................................................305
5.12 GROEPWERK   .......................................................................................................................305
5.12.1 GESTALTGROEPWERK   .......................................................................................................305
5.12.2 DOEL VAN GESTALTGROEPWERK   ....................................................................................306
5.12.3 DIE ROL EN FUNKSIE VAN DIE GROEPLEIER   ...................................................................307
5.12.4 DIE GROEPPROSES   .............................................................................................................309
5.12.5 FASES IN DIE GROEPWERKPROSES   .................................................................................309
5. 13 SAMEVATTING   .....................................................................................................................310

HOOFSTUK 6: DIE VOORONDERSOEK EN ONTWERP VAN DIE INTERVENSIEPLAN   ......................313

6.1 INLEIDING   .............................................................................................................................313
6.2 DIE VOORONDERSOEK   .......................................................................................................314
6.2.1 DIE STUDIE VAN DIE MEETINSTRUMENTE OF WAARNEMINGSISTEEM   ........................315
6.2.2 DIE VOORLOPIGE VERKENNENDE STUDIE   ......................................................................316
6.2.2.1 Ouers   .....................................................................................................................................317



Inhoudsopgawe 

 xviii 

BLADSY 
 
6.2.2.2 Onderwysers   .........................................................................................................................320
6.2.2.3 Kinders   ..................................................................................................................................322
6.2.2.3.1 Voorbereidingsessie   ...............................................................................................................324
6.2.2.3.2 Resultate van die meetinstrument soos toegepas tydens die voorbereidingsessie   ................324
6.3 ONTWERP VAN INTERVENSIEPLAN   ..................................................................................328
6.3.1 GESTALTTERAPIEBEGINSELS AS UITGANGSPUNT BENUT TYDENS DIE 

ONTWIKKELING VAN DIE INTERVENSIEPLAN   ...................................................................328
6.3.1.1 Die veldteorie   ........................................................................................................................328
6.3.1.2 Kontak   ...................................................................................................................................330
6.3.1.3 Verhouding   ...........................................................................................................................331
6.3.1.4 Bewustheid   ...........................................................................................................................331
6.3.1.5 Die paradoksale teorie van verandering   .............................................................................333
6.3.2 GESTALTTERAPEUTIESE WERKMODELLE BENUT TYDENS DIE INTERVENSIEPLAN   ..333
6.3.3 ONTWERP VAN DIE INTERVENSIEPLAN   ............................................................................336
6.3.3.1 Bemagtigingsprogram ten opsigte van die kinders   ..........................................................337
6.3.3.1.1 Goepwerksessie 1: “My naam is....”   .......................................................................................338
6.3.3.1.2 Groepwerksessie 2: “Ek is soos ....”   .......................................................................................340
6.3.3.1.3 Groepwerksessie 3: “Ek kan ....”  .............................................................................................342
6.3.3.1.4 Groepwerksessie 4: “Ek voel ....”   ............................................................................................343
6.3.3.1.5 Groepwerksessie 5: “Ek is ....”   ................................................................................................344
6.3.3.1.6 Groepwerksessie 6: “Ek is spesiaal omdat ....”   .......................................................................345
6.3.3.1.7  Opvolg ná ses maande   ...........................................................................................................346
6.3.3.2 Bemagtigingsprogramme ten opsigte van die onderwysers en ouers   ............................347
6.3.3.2.1 Bemagtigingsprogram ten opsigte van onderwysers   ..............................................................348
(a) Werkwinkel 1: “Wat is ATHV en hoe beïnvloed dit 'n kind binne die skoolopset?”  ..................348
(b) Werkwinkel 2:  “Strategieë vir onderwysers”  ...........................................................................350
(a) Sessie 1: “Wat is ATHV? ”   ......................................................................................................353
(b) Sessie 2:  “Ouerskap en ATHV”   .............................................................................................354
(c) Sessie 3: “Hanteringswenke vir ouers van kinders met ATHV”   ..............................................355
(d) Sessie 4: “Hoe oorleef ek ATHV?”   ..........................................................................................356
6.4 SAMEVATTING   .....................................................................................................................357
 



Inhoudsopgawe 

 xix 

BLADSY 

HOOFSTUK 7: EMPIRIESE RESULTATE   ................................................................................................359

7.1  INLEIDING   .............................................................................................................................359
7.2  NAVORSINGSPROSES   ........................................................................................................360
7.2.1  NAVORSINGSPROBLEEM   ....................................................................................................360
7.2.2  NAVORSINGVRAAG EN HIPOTESE   ....................................................................................360
7.2.3  DOEL EN DOELWITTE   ..........................................................................................................361
7.2.4  SOORT NAVORSING   ............................................................................................................362
7.2.5  NAVORSINGSONTWERP   .....................................................................................................362
7.2.6  NAVORSINGSMETODOLOGIE   .............................................................................................363
7.2.6.1 Fase 1: Probleemanalise en projekbeplanning   ..................................................................363
7.2.6.2 Fase 2: Inligtinginsameling en sintese   ...............................................................................365
7.2.6.3 Fase 3: Ontwerp   ....................................................................................................................367
7.2.6.4 Fase 4: Vroeë ontwikkeling en voorondersoek   ..................................................................368
7.2.6.5 Fase 5: Evaluasie en gevorderde ontwikkeling   .................................................................369
7.3  EMPIRIESE GEGEWENS   ......................................................................................................371
7.3.1 VERTROUENSWAARDIGHEID VAN KWALITATIEWE DATA   ..............................................372
7.3.2  KINDERS   ...............................................................................................................................373
7.3.2.1  Sosio-demografiese besonderhede ten opsigte van die kinder- en ouerrespondente   ..375
7.3.2.1.1 Geslagverspreiding van kinderrespondente   ...........................................................................377
7.3.2.1.2 Voorkoms van ATHV onder ouerrespondente en sibbe van kinderrespondente   ....................377
7.3.2.1.3  Bespreking van kinderrespondente   ........................................................................................378
(a) Respondent A   .........................................................................................................................379
(b) Respondent B   .........................................................................................................................381
(c) Respondent C   ........................................................................................................................382
(d) Respondent D   ........................................................................................................................383
(e)  Respondent E   .........................................................................................................................385
(f)  Respondent F   .........................................................................................................................386
(g)  Respondent G   ........................................................................................................................387
(h)  Respondent H   ........................................................................................................................389
7.3.2.1.4 Verloop van groepwerksessies   ...............................................................................................390
7.3.2.2 Evaluering van bemagtigingsprogram ten opsigte van kinders   ......................................398



Inhoudsopgawe 

 xx 

BLADSY 
 
7.3.2.2.1 Impak van die bemagtigingsprogram   ......................................................................................398
7.3.2.2.2 Rosenberg-selfwaardeskaal   ...................................................................................................400
7.3.2.2.3  Opvolg ná ses maande   ...........................................................................................................402
7.3.3  OUERS EN ONDERWYSERS   ...............................................................................................403
7.3.3.1  Ouerrespondente   ..................................................................................................................404
7.3.3.2  Onderwyserrespondente   .....................................................................................................405
7.3.3.3  Betroubaarheid en geldigheid van die kwantitatiewe data   ...............................................406
7.3.3.4  Empiriese gegewens   ............................................................................................................407
7.3.3.4.1  Kennis ten opsigte van ATHV   .................................................................................................408
7.3.3.4.2  Kennis ten opsigte van die behandeling van ATHV   ................................................................410
7.3.3.4.3  Oorsake van ATHV  .................................................................................................................413
7.3.3.4.4 Redes vir die evaluering van ATHV   ........................................................................................417
7.3.3.4.5 Professionele persone geraadpleeg ten opsigte van die kind en ATHV   .................................418
7.3.3.4.6  Medikasie   ...............................................................................................................................420
7.3.3.4.7 Hanteringsmeganismes anders as medikasie   ........................................................................424
7.3.3.4.8 Probleme wat ondervind word met 'n kind met ATHV  .............................................................427
7.3.3.4.9 Praktiese probleme  .................................................................................................................429
7.3.3.4.10 Evaluering van die intervensieplan   .........................................................................................431
7.4 SAMEVATTING   .....................................................................................................................438

HOOFSTUK 8: SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS   ......................................441

8.1 INLEIDING   .............................................................................................................................441
8.2 SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKINGS   ............................................................................443
8.2.1 HOOFSTUK 1: ALGEMENE ORIËNTERING   .........................................................................443
8.2.2 HOOFSTUK 2: AANDAGTEKORTHIPERAKTIWITEITVERSTEURING (ATHV)   ...................445
8.2.3 HOOFSTUK 3: TEORETIESE BEGRONDING VAN INTERVENSIE   .....................................448
8.2.4 HOOFSTUK 4: DIE KIND MET ATHV IN DIE MIDDELKINDERJARE   ...................................450
8.2.5 HOOFSTUK 5: ATHV VANUIT 'N GESTALTTERAPIEPERSPEKTIEF   ..................................453
8.2.6 HOOFSTUK 6: DIE VOORONDERSOEK EN ONTWERP VAN DIE INTERVENSIEPLAN   ....458
8.2.7 HOOFSTUK 7: EMPIRIESE GEGEWENS   .............................................................................461
8.3 AANBEVELINGS   ...................................................................................................................467



Inhoudsopgawe 

 xxi 

BLADSY 
 
8.4  TEKORTKOMINGE EN LEEMTES TEN OPSIGTE VAN DIE ONDERSOEK   .......................468
8.5  BESONDERE BYDRAE IN DIE VAKGEBIED   .......................................................................469
8.6 TOETSING VAN DIE DOEL EN DOELWITTE   .......................................................................469
8.7 EVALUERING VAN DIE NAVORSINGSVRAAG EN HIPOTESES   .......................................472
8.8 SLOTOPMERKINGS   .............................................................................................................473
9 BIBLIOGRAFIE   ......................................................................................................................475

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inhoudsopgawe 

 xxii 

LYS VAN FIGURE 
BLADSY 

 
Figuur 1:  Intervensienavorsingsmodel   .................................................................................................16
Figuur 2:  Fases en stappe in die intervensienavorsingsproses   .........................................................18
Figuur 3:  The Story of Fidgety Philip   ....................................................................................................40
Figuur 4:  Breinnetwerke betrokke by aandagprosesse volgens Mirsky se neuropsigologiese     

teorie   ........................................................................................................................................61
Figuur 5:  Die voorkoms van geassosieerde toestande in ATHV volgens Biederman en Faraone   ..75
Figuur 6:  Die oorsake van ATHV   ...........................................................................................................88
Figuur 7:  Die funksionering van 'n sinaps   ..........................................................................................101
Figuur 8:  Die kognitief-energiemodel  ..................................................................................................108
Figuur 9:  'n Kognitiefdisfunksie-model ten opsigte van ATHV   .........................................................111
Figuur 10:  'n Motiveringsmodel ten opsigte van ATHV   .......................................................................112
Figuur 11:  'n Hipoteties motiveringsbaan wat aanleiding kan gee tot ATHV   ....................................114
Figuur 12:  'n Hipotetiese kognitiewe ontwikkelingsbaan vir ATHV   ....................................................115
Figuur 13:  Barkley se teorie ten opsigte van gedraginhibisie   ............................................................117
Figuur 14:  'n Skematiese voorstelling van die dinamiese ontwikkelingsteorie ten opsigte van    

ATHV   ......................................................................................................................................126
Figuur 15:  Die siklus van energie/Die siklus van aandag binne konteks   ...........................................132
Figuur 16:  Minsbeperkende intervensiemodel   .....................................................................................134
Figuur 17:  Praktiese modelle ten opsigte van behandeling van ATHV   ..............................................137
Figuur 18:  Die proses van geheuevorming   ..........................................................................................174
Figuur 19:  Die ontwikkeling van taal   .....................................................................................................180
Figuur 20:  Siklus van lae selfwaarde   ....................................................................................................187
Figuur 21:  Maslow se hiërargie van behoeftes   ....................................................................................188
Figuur 22:  Die verband tussen temperament en emosies   ...................................................................191
Figuur 23:  Wisselwerking tussen die kind, sy omgewing en gedrag ten opsigte van sosiale 

kognisie   .................................................................................................................................195
Figuur 24:  Ouerskapstyle   .......................................................................................................................197
Figuur 25:  Verhouding tussen die ouer, skool en kind met ATHV   .....................................................205
Figuur 26:  Siklus van ervaring/kontak   ..................................................................................................246
Figuur 27:  Siklus van ervaring/kontak ATHV-(A) en ATHV-(H/I)   .........................................................249
Figuur 28:  Die proses van bewuswording van die self deur sensoriese kontak   ...............................291
Figuur 29:  'n Kindervriendelike voorstelling van die kontaksiklus   ....................................................300



Inhoudsopgawe 

 xxiii 

BLADSY 
 
Figuur 30:  Punte behaal in funksioneringsareas per respondent   ......................................................325
Figuur 31:  Geslagverspreiding van kinderrespondente   ......................................................................377
Figuur 32:  Voorkoms van ATHV by ouers   ............................................................................................378
Figuur 33:  Voorkoms van ATHV by sibbe van respondente   ...............................................................378
Figuur 34:  Simptome van ATHV by respondent A   ...............................................................................380
Figuur 35:  Simptome van ATHV by respondent B   ...............................................................................381
Figuur 36:  Simptome van ATHV by respondent C   ...............................................................................383
Figuur 37:  Simptome van ATHV by respondent D   ...............................................................................384
Figuur 38:  Simptome van ATHV by respondent E   ...............................................................................385
Figuur 39:  Simptome van ATHV by respondent F   ...............................................................................386
Figuur 40:  Simptome van ATHV by respondent G   ...............................................................................388
Figuur 41:  Simptome van ATHV by respondent H   ...............................................................................389
Figuur 42:  Skematiese voorstelling van resultate van die voor- en natoets van die Rosenberg-

selfwaardeskaal   ....................................................................................................................401
Figuur 43:  Ouers se kennis ten opsigte van ATHV   ..............................................................................408
Figuur 44:  Onderwysers se kennis ten opsigte van ATHV   ..................................................................409
Figuur 45:  Ouers se kennis ten opsigte van die behandeling van ATHV   ...........................................410
Figuur 46:  Onderwysers se kennis ten opsigte van die behandeling van ATHV   ..............................411
Figuur 47:  Oorsake van ATHV – Ouers   .................................................................................................414
Figuur 48:  Oorsake van ATHV – Onderwysers   .....................................................................................416
Figuur 49:  Redes vir evaluering van kind – Ouers   ...............................................................................417
Figuur 50:  Redes vir evaluering van kind – Onderwysers   ..................................................................418
Figuur 51:  Ouers wat professionele persone ten opsigte van hul kind en ATHV geraadpleeg         

het   ..........................................................................................................................................419
Figuur 52:  Gebruik van medikasie vir ATHV by kinders  ......................................................................420
Figuur 53:  ATHV-medikasie wat die kinders gebruik  ...........................................................................421
Figuur 54:  Onderwysers wat die gebruik van medikasie goedkeur of afkeur   ...................................423
Figuur 55:  Medikasie waarmee die onderwysers bekend is   ...............................................................423
Figuur 56:  Ander hanteringsmeganismes as medikasie   .....................................................................424
Figuur 57:  Behandelingsmeganismes wat deur die ouers benut word   ..............................................425
Figuur 58:  Mate van verbetering as gevolg van hanteringsmeganismes   ..........................................426
Figuur 59:  Probleme wat ouers met hul kind met ATHV ondervind   ...................................................427



Inhoudsopgawe 

 xxiv 

BLADSY 
 
Figuur 60:  Probleme wat onderwysers met 'n kind met ATHV ondervind   .........................................428
Figuur 61:  Nut van die opleiding – Onderwysers   .................................................................................432
Figuur 62:  Ouers se aanpassing ten opsigte van die hantering van hul kind   ...................................433
Figuur 63:  Die navorsingsproses vanuit 'n Gestaltterapieperspektief   ...............................................441

 



Inhoudsopgawe 

 xxv 

LYS VAN TABELLE 
BLADSY 

 
Tabel 1:  Data-insameling tydens die ondersoek   ................................................................................27
Tabel 2:  Voorbeeld van operante kondisionering   ............................................................................138
Tabel 3:  Vergelyking tussen verskillende ontwikkelingsteorieë en Gestaltterapie   .......................156
Tabel 4:  Ouerskapstyle en die gevolg daarvan op die kind met ATHV   ..........................................198
Tabel 5:  Ontwikkeling van die kind se begrip van ATHV en die behandeling daarvan   .................206
Tabel 6:  Kohlberg se teorie ten opsigte van morele ontwikkeling  ..................................................209
Tabel 7:  Voorkeure ten opsigte van persoonlikheidstyle   ................................................................237
Tabel 8:  Sosio-demografiese inligting ten opsigte van ouers   ........................................................317
Tabel 9:  Hooftema, subtema en kategorie – Ouers   ..........................................................................318
Tabel 10:  Sosio-demografiese inligting ten opsigte van onderwyser-respondente   ........................320
Tabel 11:  Hooftema, sub-tema en kategorie – Onderwysers   ............................................................321
Tabel 12:  Evaluering van behoefte aan dienste by respondente   ......................................................325
Tabel 13:  Die Schoeman-model soos dit benut is tydens die intervensieplan   ................................335
Tabel 14:  Die navorsingsproses   ..........................................................................................................369
Tabel 15:  Algemene funksionering van die kinderrespondente voor die implementering van die 

intervensieplan   .....................................................................................................................374
Tabel 16:  Sosio-demografiese inligting ten opsigte van kinder- en ouerrespondente   ...................376
Tabel 17:  Groepwerksessiedata volgens Oaklander se assesseringsriglyn, ten opsigte van 

respondente   ..........................................................................................................................392
Tabel 18:  Samevatting van impak van bemagtigingsprogram ten opsigte van kinders   .................399
Tabel 19:  Resultate van die voor- en natoets van die Rosenberg-selfwaardeskaal   ........................401
Tabel 20:  Die resultate verkry uit die opvolg ná ses maande   ...........................................................403
Tabel 21: Sosio-demografiese inligting ten opsigte van onderwysers   ............................................405
Tabel 22:  Korrelasie tussen kennis van ATHV en kennis ten opsigte van behandeling van ATHV by 

ouers   ......................................................................................................................................413
Tabel 23:   Korrelasie tussen kennis van ATHV en kennis ten opsigte van behandeling van ATHV by 

onderwysers   .........................................................................................................................413
Tabel 24:  Veranderinge sedert die begin van die intervensie – Ouers   .............................................434
Tabel 25:  Veranderinge sedert die begin van die intervensie – Onderwysers   ................................436

 



Inhoudsopgawe  

 xxvi 

LYS VAN BYLAES 
 

BLADSY 
 

BYLAAG 1:  BRIEF AAN SKOLE TEN OPSIGTE VAN WERWING VAN RESPONDENTE   .................506
BYLAAG 2:  BRIEF AAN OUERS EN ONDERWYSERS TEN OPSIGTE VAN REËLINGS VIR 

BEMAGTIGINGSPROGRAMME   .......................................................................................508
BYLAAG 3:  INGELIGTE TOESTEMMING – KINDERS   ........................................................................511
BYLAAG 4:  INGELIGTE TOESTEMMING – OUERS   ...........................................................................512
BYLAAG 5:  ONDERNEMING TOT VERTROULIKHEID   .......................................................................514
BYLAAG 6:  INGELIGTE TOESTEMMING – ONDERWYSERS   ............................................................515
BYLAAG 7:  VRAELYS TEN OPSIGTE VAN AANDAGTEKORTHIPERAKIWITEITSVERSTEURING 

(ATHV) – OUERS   ..............................................................................................................516
BYLAAG 8:  VRAELYS TEN OPSIGTE VAN AANDAGTEKORTHIPERAKIWITEITSVERSTEURING 

(ATHV ) – ONDERWYSERS  ..............................................................................................522
BYLAAG 9:  OPVOLGVRAELYS TEN OPSIGTE VAN AANDAGTEKORTHIPERAKIWITEITS-

VERSTEURING (ATHV) – OUERS   ...................................................................................526
BYLAAG 10:  OPVOLGVRAELYS TEN OPSIGTE VAN AANDAGTKORTHIPERAKIWITEITS-

VERSTEURING (ATHV) – ONDERWYSERS   ....................................................................529
BYLAAG 11:  AANGEPASTE ROSENBERG-SELFWAARDESKAAL   ....................................................532
BYLAAG 12:  AANGEPASTE VANDERBILT-ASSESSERINGSKAAL – INLIGTING VAN OUERS   .......533
BYLAAG 13:   AANGEPASTE VANDERBILT-ASSESSERINGSKAAL – INLIGTING DEUR 

ONDERWYSER VERSKAF   ...............................................................................................536
BYLAAG 14:  VERWERKING VAN VANDERBILT-ASSESSERINGSKAAL   ...........................................538
BYLAAG 15:  VOORBEELD VAN STERPLAKKAAT   ..............................................................................539
BYLAAG 16:  VOORBEELD VAN STERSERTIFIKAAT   ..........................................................................540
BYLAAG 17:  VRAELYS TEN OPSIGTE VAN OUERSKAPSTYLE   ........................................................541
BYLAAG 18:  PERSOONLIKHEIDSTYLEVRAELYS  ...............................................................................545
BYLAAG 19:  PowerPoint-aanbieding 1 – WAT IS ATHV?   ...................................................................551
BYLAAG 20:  PowerPoint-aanbieding 2 – PERSOONLIKHEIDSTYLE   .................................................554
BYLAAG 21:  PowerPoint-aanbieding 3 – STRATEGIEË VIR ONDERWYSERS   .................................555
BYLAAG 22:  PowerPoint-aanbieding 4 –  OUERSKAP EN ATHV   ......................................................557
BYLAAG 23:  PowerPoint-aanbieding 5  – HANTERINGSWENKE VIR OUERS   ..................................558
BYLAAG 24:  PowerPoint-aanbieding 6 – HOE OORLEEF EK ATHV?   ................................................560
BYLAAG 25:  VERSLAG AAN OUERS ...................................................................................................562



Hoofstuk 1: Algemene oriëntering  

 1 

HOOFSTUK 1: ALGEMENE ORIËNTERING 
 

1.1 INLEIDING 
 
Die feit dat Aandagtekorthiperaktiwiteitsversteuring (ATHV)1 die algemeenste probleem is wat in die kinder-
jare gediagnoseer word (Rief, 2005:4; Thompson & Rudolph, 2000:491), veroorsaak dat deskundiges en 
die algemene publiek deur 'n magdom inligting ten opsigte van die versteuring oorstroom word. As die ouer 
van 'n seun wat alreeds 11 jaar gelede met ATHV gediagnoseer is, het die navorser (in hierdie 
navorsingsverslag word daar na die skrywer van hierdie proefskrif verwys as die woorde "die navorser" 
gebruik word.  As 'n ander outeur bedoel word, word "die navorser" nie as sodanig gebruik nie) tot die 
gevolgtrekking gekom dat alhoewel meer as voldoende inligting ten opsigte van die versteuring beskikbaar 
is, ouers en onderwysers nie altyd weet wat om te doen en waar om te begin om die kind met ATHV te 
hanteer nie. Ouers en onderwysers dien as die kind se steunstelsel en is nie in staat om hulle rol na behore 
te vertolk indien hulle nie weet hoe om die kind, sy2

 

 probleem en die situasie te hanteer nie. 

Volgens Barkley (2006b:76) en is daar in 1979 alreeds meer as 2 000 studies gedoen ten opsigte van 
ATHV. Intussen het hierdie getal verdriedubbel. Volgens die skrywer word daar in die studies veral gekon-
sentreer op die omskrywing, aard, oorsake en behandeling van die versteuring. Nigg (2006:5) sluit hierby 
aan deur daarop te wys dat die mediese behandeling van ATHV toeneem. Verder wys hy daarop dat feite 
en gerugte moeilik van mekaar onderskei kan word – wat die situasie verder kompliseer. Hierdie situasie 
verwar nie alleen die publiek en ouers nie, maar selfs professionele persone. Dié skrywer is ook van me-
ning dat dit van tyd tot tyd nodig is om al die inligting te konsolideer en sodoende die nuutste kennis op 'n 
verstaanbare wys te analiseer sodat daar sinvol ten opsigte van die versteuring beplan kan word. 
 

Vanuit die literatuur wat bestudeer is, het die navorser tot die gevolgtrekking gekom dat daar hoofsaaklik 
op die aard, simptome en behandeling van die versteuring gekonsentreer word. Min aandag word aan die 
kind met ATHV en sy belewenis van homself binne sy omgewing gegee. Ouers en onderwysers word selde 
bemagtig om die kind te verstaan en te hanteer (vergelyk Cosser, 2005:3; Van Wyk, 2004:4). Die kind is 
baie keer totaal onbewus van nie alleen die versteuring nie, maar ook van sy gedrag en die uitwerking 
daarvan op sy omgewing. ATHV veroorsaak dat die kind se maatskaplike funksionering – dié konsep word 

                                                 
1 Oor die algemeen word daar nie deur die publiek na Aandagtekorthiperaktiwiteitsversteuring (ATHV) verwys nie, maar eerder 

na aandagafleibaarheid of na die Engelse term ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder). In hierdie navorsing word daar 
deurgaans na ATHV verwys. 

2 Die manlike term word deurgaans tydens die ondersoek gebruik, alhoewel die persoon manlik of vroulik kan wees. Die besluit 
word geensins deur enige geslagsdiskriminasie gemotiveer nie, maar om die lompe herhaling van hom/haar en hy/sy te voor-
kom. 
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in 1.12.6 gedefinieer – ontoepaslik en ontoereikend is en die behoefte bestaan dat dié funksionering ver-
beter moet word. Mouton (2005:28) wys daarop dat dit sinvol is om 'n soektog op 'n databasis te doen om 
vas te stel watter navorsing tot op datum ten opsigte van die gekose onderwerp gedoen is. Om vas te stel 
waarop magister- en doktorale navorsers konsentreer, is 'n internetsoektog op die Magnet-databasis 
(Sabinet.online, 2007) van UNISA gedoen en is 22 verhandelinge en proefskrifte geïdentifiseer wat oor die 
kind met ATHV handel. Die indruk wat vanuit die literatuurondersoek verkry is, is versterk aangesien 
navorsing hoofsaaklik handel oor die aard, simptome en mediese behandeling van ATHV. Nie een van 
hierdie navorsingstudies is gerig op die bemagtiging van die kind met ATHV en sy steunstelsels nie. Klem 
word wel gelê op die belewenis van die ouers van kinders met ATHV. 
 

ATHV word gedefinieer volgens die simptome waarmee die kind presenteer (Brown, 2000a:3; DSM-IV-TR, 
2000:89; Nigg, 2006:11; Rief, 2005:24). Die primêre simptome van ATHV is aandagtekort, hiperaktiwiteit 
en impulsiwiteit. Hierdie simptome veroorsaak ook sekondêre probleme soos leerprobleme, gedragspro-
bleme en emosionele probleme wat die kind se selfbeeld en sosiale aanpassing kan beïnvloed (Bester, 
2006:34-48; Thompson & Rudolph, 2000:492). Alhoewel ATHV 'n welbekende toestand is en goed nage-
vors en beskryf is, verskil skrywers radikaal van mekaar oor byna elke aspek van die versteuring. Debat 
word gevoer oor die oorsake van die toestand, diagnose en behandeling daarvan. Midde in hierdie situasie 
van kontroversie, mites, verkeerde en verwarrende inligting is die kind met ATHV en die persone soos sy 
ouers en onderwysers wat hom behulpsaam moet wees om sin van sy toestand te maak. Coghill 
(2005:291) sluit by hierdie siening van die navorser aan wanneer hy na 'n lang bespreking van die versteu-
ring tot die volgende gevolgtrekking kom:  
   

If, as a lay person, I had not been taught scientific method and critical appraisal, and my only 

sources of information were the popular press and the internet, then I would be confused and 

concerned about the validity of ADHD and the use of stimulant drugs to treat it. 

 

Die polariteit tussen die hoeveelheid kennis beskikbaar ten opsigte van ATHV en die ouers en onderwysers 
se onvermoë om hierdie inligting te benut vir hul eie en die kind se bemagtiging het aanleiding tot die 
ondersoek gegee. Die navorser is van mening dat die suksesvolle hantering van ATHV holistiese 
intervensie vereis.  Tydens intervensie sal daar dus op sowel die kind as sy omgewing gefokus moet word.  
 
Tydens hierdie ondersoek is daar op die kind in die middelkinderjare gekonsentreer aangesien dit die ont-
wikkelingsfase is waartydens die meeste kinders met ATHV gediagnoseer word. Die kind begin sy skool-
loopbaan aan die begin van die middelkinderjare. In dié fase is sekere van die simptome van ATHV 
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normale gedrag vir die kind.  Probleme ontstaan egter as die gedrag nie langer ouderdomsverwant is nie. 
As gevolg van die skoolstruktuur wat deur reëls en regulasies gekenmerk word, veroorsaak ontoepaslike 
gedrag ongemak en word die kind dikwels vir evaluering ten opsigte van ATHV verwys (Cooper & Bilton, 
2002:34). Die kind se onderwyser word dus nie alleen by sy onderrig betrek nie, maar ook by die 
diagnosering en hantering van die kind met ATHV (Lerner & Yasutake, 2000: 461). Die navorser is van 
mening dat 'n kind se ouers sy primêre steungewers is, maar dat 'n onderwyser 'n belangrike invloed het op 
die akademiese sukses wat 'n kind behaal. Tydens die middelkinderjare speel die skool 'n uiters belangrike 
rol in die kind se lewe.  
 
Holisme strek verder as bloot die kind en sy eksterne omgewing en omsluit ook die kind se interne wêreld. 
Root (1996:11) wys daarop dat wanneer intervensie met die kind met ATHV in wetenskaplike joernale be-
spreek word, word die primêre fokus op die eksterne gedrag en aktiwiteite van die kind geplaas en min 
aandag aan sy interne en fenomenologiese prosesse gegee. Die navorser is van mening dat 'n holistiese 
intervensieplan ten opsigte van ATHV dus moet fokus op sowel die kind in die middelkinderjare en sy inter-
ne wêreld as op die eksterne steunstelsels in sy omgewing.   
 
In hierdie navorsing gaan daar dus gefokus word op die kind in die middelkinderjare by wie ATHV gediag-
noseer is en wie se maatskaplike funksionering sodanig deur ATHV beïnvloed word dat dit 'n negatiewe im-
pak op sy omgewing het. Verder word die ouers en onderwysers wat as steunstelsels vir die kind dien, 
betrek by die intervensie deur hulle in so 'n mate te bemagtig dat hulle in staat gestel sal word om sin te 
maak van die inligting wat ten opsigte van ATHV beskikbaar is. 
 
1.2 MOTIVERING VIR DIE KEUSE VAN NAVORSINGSONDERWERP 
 
Die navorser is van mening dat intervensie vanuit 'n bepaalde teoretiese verwysingsraamwerk begrond 
moet word. Lewin (1952:169) verklaar: “There is nothing as practical as a good theory.” Hy verduidelik dat 
die proses van teorievorming 'n uitruil van gedagtes tussen teoretici en persone in die praktyk is. 'n Voor-
vereiste vir effektiewe intervensie en gepaardgaande resultate is die feit dat die intervensie in 'n teoretiese 
verwysingsraamwerk geanker moet wees, sodat die veranderingsproses gekonseptualiseer kan word, dus 
die uitruil van menings tussen teorie en die praktyk. 'n  Konseptualisering is die definiëring en beskrywing 
van teoretiese konsepte wat van toepassing is tydens die intervensie (Meyer, 1995: 263). Die teoretiese 
paradigma wat as verwysingsraamwerk vir die navorser dien, is die Gestaltterapie. Wanneer die motivering 
vir die studie bespreek word, spruit dit vanuit 'n persoonlike behoefte, 'n professionele behoefte asook 'n 
behoefte vir 'n intervensieplan vanuit 'n teoretiese Gestaltterapie-verwysingsraamwerk. 
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Die realiteit van ATHV wat veral deur ouderdomsontoepaslike en onbeheerbare impulsiwiteit, aandagaflei- 
baarheid en of hiperaktiwiteit gekenmerk word (DSM-IV-TR, 2000:85; O’Regan, 2005:5; Reber & Reber, 
2001:62; Rief, 2005:3) en die ontwrigtende invloed van hierdie versteuring op die kind wat daarmee 
gediagnoseer word, dien as rasionaal vir hierdie studie. Die persoon met ATHV ervaar 'n verskeidenheid 
van gedrags-, sosiale, emosionele en leerprobleme wat 'n invloed op homself en sy omgewing het, en die 
persone wat as sy steunstelsels dien, beskik nie altyd oor die vermoë om die persoon en gepaardgaande 
probleme te hanteer nie. 
  
1.2.1 PERSOONLIK 
 
As die moeder van 'n seun by wie ATHV gediagnoseer is, was die verwarring van weersprekende inligting 
ten opsigte van ATHV 'n werklikheid. Tesame met die verwerking van emosies ná die diagnose van 'n kind 
met 'n neurologiese versteuring en die beplanning van intervensie, moes daar uit 'n magdom van inligting 
sin gemaak word. Deur middel van 'n eksperimentele metode is aandag aan die probleem gegee.  
 
Die vraag kan dan ontstaan hoe dit moontlik is dat ten spyte van soveel boeke en artikels ouers steeds 
onseker is ten opsigte van hoe om hulle kind met ATHV te hanteer. In populêre literatuur en debatte word 
daar veral klem gelê op die omskrywing van ATHV. Hier word veral aandag aan hiperaktiwiteit geskenk, 
hoofsaaklik omdat hierdie gedrag so opmerklik en ontwrigtend is. Verder bestaan daar baie menings ten 
opsigte van die gebruik van medikasie en word veral Ritalin, die gebruik en newe-effekte daarvan intensief 
bespreek (American Academy of Pediatrics, 2006a:1; Freed & Parsons, 1997:217; Lawlis, 2004:69; Van 
Rensburg, 2005:32). Die navorser is van mening dat die klem dus op die medikasie, die simptome van die 
versteuring en op die verskillende invalshoeke ten opsigte van die oorsake en veral die mediese of alterna-
tiewe behandeling van die toestand val. In hierdie proses word vergeet van die kind en sy gesin. Persoon-
like ervaring beklemtoon dus die feit dat intervensie die kind met ATHV en sy gesin in totaliteit moet insluit. 
 
1.2.2 PROFESSIONEEL  
 
Die navorser praktiseer alreeds 20 jaar as maatskaplike werker by verskillende gesinsorgorganisasies en 
sy is die afgelope vier jaar ook deeltyds in 'n privaat praktyk werksaam. Gedurende hierdie periode het dit 
duidelik geword dat 'n groot persentasie kinders wat by die organisasies met gedragsprobleme of as onbe-
heerbaar aangemeld word in der waarheid ATHV het. Baie keer word die toestand as gevolg van 'n gebrek 
aan hulpbronne nie gediagnoseer nie. Die ouers en versorgers word oorweldig deur die ontwrigtende 
gedrag en swak sosiale vaardighede wat die kinders openbaar en beskik ook nie altyd oor die nodige vaar-
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dighede om die kind met ATHV te hanteer nie. Hierdie kinders kan dan sorgbehoewend bevind word en uit 
hulle ouers se sorg verwyder word en in alternatiewe sorg geplaas word. Maatskaplike werkers beskik as 
gevolg van hulle opleiding dikwels slegs oor 'n basiese kennis van psigiatriese versteurings en is nie altyd 
in staat om ATHV te herken of te evalueer nie. Verder kan hulle nie noodwendig die ouers van die nodige 
ondersteuning en hulpverlening voorsien om die probleem te hanteer nie. In 'n D Phil-proefskrif, 
Hulpverlening aan die kind met Aandaggebrek/Hiperaktiewe Versteuring deur middel van Gestaltterapie, 
word daar aanbeveel dat 'n handleiding vir die ouers en onderwysers van kinders met ATHV vanuit die 
Gestaltterapiebenadering saamgestel word (Fraser, 1996:272).  
 
In die navorser se privaat praktyk is 40% van die verwysings kinders by wie ATHV gediagnoseer is. 'n Kind 
met ATHV plaas baie spanning op 'n huwelik en konflik kom ook ten opsigte van kinderopvoeding voor 
(Anapoulos, Barkley & Shelton, 1996:267; Mash & Johnson, 2005:101). Die debat in die populêre media 
het 'n bepaalde persepsie geskep dat ATHV onder meer deur swak ouerskapvaardighede veroorsaak 
word. Ouers blameer mekaar soms vir die kind se probleme en verder moet hulle hulself en die kind se 
gedrag voortdurend regverdig en verdedig (Cosser, 2005:61; Jon Amira, 2005:5; Rief, 2005:20-21). Ouers 
is nie noodwendig toegerus of in staat om die gesinskonflik te hanteer nie en weet ook nie altyd hoe om in 
hulle kind met ATHV se bepaalde behoeftes te voorsien nie (Anastopoulos et al., 1996: 267; Green & 
Chee, 1998:61; Mash & Johnson, 2005:98).  
 
Alhoewel ouers van die kind met ATHV dikwels vermoed dat daar iets met die kind skort voordat hy skool 
toe gaan, presenteer ouderdomsontoepaslike gedrag veral wanneer hulle hul skoolopleiding begin. Vol-
gens die DSM-IV-TR (2000:89) moet die simptome van die versteuring alreeds voor die ouderdom van 
sewe jaar by 'n kind aanwesig wees voordat hy met ATHV gediagnoseer kan word. Kinders word gewoonlik 
met ATHV gediagnoseer wanneer hulle skool toe gaan. Hulle is 'n frustrasie vir die onderwyser aangesien 
hul gedrag en prestasie onaanvaarbaar en of onvoorspelbaar is. Die onderwyser het nie altyd die nodige 
kennis of simpatie om die kind met sy probleme te hanteer nie en die onderwyser onderskat ook soms die 
uitdagings en eise wat 'n kind met ATHV aan 'n gesin stel (Cooper & Bilton, 2002:9; Gonzalez-Lima, 
2005:2; Rief, 2005:20). 
 
Die kind met ATHV beleef die wêreld as vyandig en bedreigend.  Hy weet ook dat hy nie werklik inpas nie. 
As gevolg van hulle impulsiewe en hiperaktiewe gedrag kom hulle maklik in die moeilikheid en pas hulle 
ook nie maklik in die portuurgroep in nie (Barkley, 1997:62; Cooper & Bilton, 2002:9; Trueit 2004:46). Die 
kind beleef verskillende emosies soos eensaamheid, woede, onsekerheid en minderwaardigheid. Deur 
middel van terapie kan die kind bewus word van sy emosies en leer om aanvaarbare uitdrukking aan die 
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emosies te gee (Oaklander, 2003:149). Die navorser is van mening dat sekondêre gedragsprobleme 
waarmee die kind met ATHV manifesteer die simptoom van onverwerkte emosies is. Indien die kind bewus 
word van die emosies en leer om dit op 'n konstruktiewe wyse te verwerk, kan of behoort gedrag verbeter. 
 
Drie aspekte wat vanuit die navorser se professionele ervaring na vore kom, kan dus saamgevat word as 
die ouers se onvermoë om die kind met ATHV te hanteer, die onderwyser se frustrasie ten opsigte van die 
kind se gedrag, en emosionele probleme as gevolg van ATHV. Met die ontwikkeling van 'n intervensieplan 
sal die drie aspekte in ag geneem moet word.  
 
1.2.3 BEHOEFTE AAN ‘N INTERVENSIEPLAN VANUIT 'N GESTALTTERAPIE-VERWYSINGS-

RAAMWERK 
 
Gestaltterapie is 'n holistiese benadering aangesien die mens as geheel beskou word, met liggaam, ver-
stand, emosies, gedagtes en persepsies wat as 'n komplekse geheel funksioneer. 'n Basiese beginsel is 
dat alles onvermydelik in 'n onderlinge verhouding teenoor mekaar staan en afhanklik van mekaar is. 
Mackewn (1997:44) verwoord holisme, na aanleiding van Smuts (1995) se omskrywing, as 'n 
Gestaltterapiebeginsel soos volg: “Gestalt’s holistic approach affirms the complexity of persons and events 

within a ‘whole-making’ universe (Smuts,1995) and, resisting reductionism, tries to include all the possibly 

relevant dimensions of human beings who meet in the counselling or therapy situation.” Indien hierdie 
beginsel dus ten opsigte van die kind met ATHV toegepas word, beteken dit dat nie alleen die kind en sy 
probleem nie, maar ook die kind se veld by intervensie betrek moet word. Die veld verwys na die omgewing 
of die konteks waarbinne die kind funksioneer. Yontef (1993:125) wys daarop dat wanneer na die veld 
verwys word, die uitgangspunt is dat alle dele verband met mekaar het, en in 'n onmiddellike verhouding tot 
mekaar staan.  Indien die kind bewus is van dit wat hy dink, voel en weet, kan gesê word dat hy in kontak 
is met sy innerlike omgewing. Wanneer die kind in kontak met uiterlike omgewing of veld is, beteken dit dat 
hy bewus is van dit wat in sy veld plaasvind en hoe dit hom beïnvloed. 
 
Vir die doeleindes van hierdie ondersoek is die kind se veld as die kind self, ATHV, sy ouers, gesin, onder-
wyser en skool omskryf. Volgens die veldteorie kan die verandering van enige aspek binne die veld ander 
subsisteme van die veld verander (Joyce & Sills 2003:25; Yontef, 2005:85). Indien die ouers en 
onderwyser dus bemagtig word en die kind met ATHV op 'n toepaslike wyse hanteer, behoort dit 'n positie-
we invloed op die kind se maatskaplike funksionering binne sy veld te hê.  
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Medikasie saam met ouerleiding, psigoterapie, en gedragsterapie word deur sekere skrywers as die suk-
sesvolste metode beskou om ATHV te behandel. (Vergelyk Abikoff & Hechtmann, 1996:343; Cooper & 
Bilton, 2002:73; Rief, 2005:29.) Hierteenoor haal Manassis (2005:288) 'n studie van die MTA-groep (1999) 
aan waartydens kinders die meeste vermindering van simptome getoon het tydens behandeling met medi-
kasie, met of sonder psigoterapie. Volgens Thompson en Rudolph (2000:217) is gedragsterapie 'n herop-
voedings- en herleerproses. Terapeute versterk aangepaste en geskikte gedrag en verbreek onaanvaar-
bare gedrag. Gestaltterapie is ook op gedragsverandering gerig, maar die persoon maak die keuse om te 
verander. Volgens die navorser kan die werkswyse van hierdie twee benaderings deur die Gestalkonsepte 
introjeksie en assimilasie verduidelik word. Introjeksie vind plaas wanneer die kind kritiekloos iets uit die 
omgewing deel van homself maak (vergelyk 5.9.5.2.7). Hy word wie of wat ander wil hê hy moet wees, 
sonder om eie keuses te maak ten opsigte van doelwitte en houdings. Volgens Blom (2006:22) veroorsaak 
introjekte dat die kind nie in staat is om sy behoeftes te bevredig nie en 'n onvoltooidheid ontwikkel. Die 
kind verloor homself en onderbreek die proses van groei (Carroll & Oaklander, 1997:187). Assimilasie is 
die teenoorgestelde van 'n introjek en vind plaas wanneer die kind aspekte vanuit die omgewing inneem 
met behoud van dit wat bruikbaar is en verwerping van wat nie is nie (Blom, 2006:23). Gestaltterapie gee 
dus aan die persoon die geleentheid om keuses te maak ten opsigte van alternatiewe en hierdeur neem 
die individu verantwoordelikheid vir sy gedrag (vergelyk 5.9.5.2.6).  
 
Vanuit 'n maatskaplikewerkperspektief kan 'n kind met ATHV gesien word as 'n persoon wie se maatskap-
like funksionering nie optimaal is nie. Intervensie word beplan met die oog op die verbetering van die kind 
se maatskaplike funksionering. Hulpverlening word dus nie gerig op die genesing van die versteuring of op 
die verbetering van die simptome nie, maar om die kind in balans te laat funksioneer. Gestaltterapie kan 
aan die terapeut die teoretiese benadering bied waarbinne  intervensie ontwikkel word. 
 
Die doel van Gestaltterapie is om die persoon te begelei tot bewuswording en integrering van alle dele van 
die self sodat hy in balans kan kom tot die maak van verantwoordelike keuses wat sal lei tot selfondersteu-
ning. (Vergelyk Blom, 2006:226; Korb, Gorrell & Van de Riet, 1989:15,33, 95; Perls, Hefferline & Goodman 
1951/1996:466.) Yontef (1993:124) verduidelik die doel van Gestaltterapie soos volg: “The goal is for 

clients to become aware of what they are doing, how they are doing it, and how they can change 

themselves, and at the same time, to learn to accept and value themselves.” Beide die kind met ATHV as 
sy ouers en onderwysers is nie altyd bewus van hulle emosies of gedrag nie. Ouers beleef botsende 
emosies wanneer hulle kind met ATHV gediagnoseer word en hulle reaksie kan van aanvaarding tot 
ontkenning wissel. Nie alleen die kind nie maar sy hele veld moet bewus word van hulle emosies, gedrag 
en hantering van die probleem. 
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In Gestaltterapie word van die standpunt uitgegaan dat alles in die hede hanteer moet word (vergelyk 
5.9.2.2). Perls (1970:14) beskryf dit wat deur Gestaltterapie gedoen word as 'n bewustheid van wat is, met 
die klem op gedrag in die hede: “To me, nothing exists except the now. Now = experience = awareness = 

reality. The past is no more and the future not yet. Only the now exists.” Die kind met ATHV is egter in die 
hede gefikseer en hy vind dit moeilik om te leer uit die verlede en te beplan vir die toekoms. Die kind tree 
op sonder om konsekwensies in ag te neem of om aan ander te dink. Hy dring aan op onmiddellike 
behoeftebevrediging en is onbewus van die reaksie wat sy gedrag veroorsaak (Barkley, 2006b:80). Hierdie 
stelling kan lyk asof dit teenstrydig met Gestaltterapiefilosofie is, maar volgens Yontef (1993:139) is die 
mens in wanbalans indien hy of nie bewus is van die hede nie, of die verlede nie onthou nie. Die hede is 'n 
bewegende transisie, 'n beweging tussen die verlede en die toekoms. Die kind met ATHV funksioneer dus 
gefragmenteerd aangesien hy nie in staat is om ontbrekende dele van homself te integreer nie. Hierdie 
funksionering bepaal die kind se unieke proses. 
 
In Gestaltterapie word daarop gefokus om die individu met sy bepaalde eienskappe en vermoëns te 
verstaan, en om dit te doen, is dit nodig om sy proses te verstaan (vergelyk 5.5.6.2). 'n Persoon se proses 
kan as unieke wyse waarop hy sy leefwêreld hanteer beskryf word of die manier waarop hy met die 
werklikheid omgaan (Blom, 2006:83). 'n Proses is 'n veranderende konsep en 'n persoon se proses is nie 'n 
statiese aspek nie. Indien die ouer en onderwyser op 'n sinvolle wyse met die kind in 'n verhouding wil tree, 
sal dit nodig wees dat hulle nie alleen hulle eie prosesse moet ken nie, maar ook die kind se proses sodat 
hulle sal weet hoe hy en hulle in sekere situasies sal reageer.  
 
Gestaltterapie is 'n radikale ekologiese teorie wat van die standpunt uitgaan dat enige lewende organisme 
in interaksie met sy omgewing beskou moet word (Yontef & Jacobs, 2000 in Blom, 2006:17). Die kind word 
in sy totaliteit, onlosmaaklik van sy omgewing, beskou. Gestaltterapie bied dus aan die terapeut 'n 
teoretiese verwysingsraamwerk waarbinne intervensie ontwikkel kan word wat gerig is op die kind en sy 
omgewing. 
 
1.3 PROBLEEMFORMULERING 
 
Probleemformulering dui aan wat ondersoek word en die grense van die navorsing word ook gestel 
(Blaikie, 2000:45). Neuman het egter 'n ander mening en sien probleemformulering of die navorsingsvraag 
as deel van die proses of oorbrugging van die navorsingsonderwerp tot by die vorming van die hipotese 
(Neuman, 2006:154). Creswell (2003:80) definieer die navorsingsprobleem as “... the issue that exists in 
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the literature, in theory, or in practice that leads to a need for the study.” Vir die doeleindes van hierdie on-
dersoek gee probleme vanuit die praktyk aanleiding tot hierdie studie.  
Vanuit die literatuur, praktykervaring en gesprekke met kundiges is die volgende probleme geïdentifiseer:  
o Ouers word oorspoel met 'n oormaat verwarrende en weersprekende inligting ten opsigte van ATHV; 
o Ouers ervaar self probleme om die versteuring te verwerk en hulle kind te hanteer; 
o Onderwysers beleef frustrasie as gevolg van die kind se gedrag en prestasie en ondervind probleme 

om die kind met ATHV te hanteer;  
o Die kind met ATHV beleef homself as anders en verstaan nie altyd die versteuring waaraan hy ly nie. 

Hierdie probleme kan daartoe lei dat die kind homself as 'n mislukking beleef en dat sy selfwaarde 
laag is; 

o Die kind met ATHV funksioneer gefragmenteerd en is nie noodwendig bewus van homself, emosies 
en omgewing nie; 

o ATHV beïnvloed die maatskaplike funksionering van die kind;  
o Bestaande intervensie ten opsigte van die kind met ATHV is veral gerig op die eksterne manifestasie 

van die kind se gedrag en min aandag word op die kind se interne, fenomenologiese prosesse gelê; 
o Die behoefte vir leiding aan ouers en onderwysers van die kind met ATHV vanuit die Gestaltterapie-

benadering word geïdentifiseer, en;     
o Die navorser kon geen bewyse in die literatuur vind wat 'n holistiese intervensieplan vanuit 'n maat-

skaplikewerkperspektief met Gestaltterapie as teoretiese verwysingsraamwerk, beskryf nie.  
(Vergelyk Anastopoulos et al., 1996: 267; Barkley, 2006b:76; Bester, 2006:34-48; Brown, 2000a:3; Coghill, 
2005:291; Cooper & Bilton, 2002:34; Cosser, 2005:3; DSM-IV-TR, 2000:89; Fraser, 1996:272; Green & 
Chee, 1998:61; Mash & Johnson, 2005:98; Nigg, 2006:5; Root, 1996:11; Thompson & Rudolph, 2000:492; 
Van Wyk, 2004:4.) 
 
Mark (1996) soos aangehaal deur Fouché (2005a:116) wys daarop dat die probleem baie spesifiek 
gedefinieer moet word.  Sodoende kan die leser van die navorser 'n duidelike beeld kry van wat by die 
studie ingesluit is en wat weggelaat word.  

Die navorsingsprobleem wat hierdie studie gepoog het om aan te spreek is:  
o Ouers en onderwysers beskik nie oor wetenskaplik gefundeerde kennis ten opsigte van ATHV 

nie en is nie bemagtig om die kind met ATHV te hanteer nie; 
o Die kind met ATHV beleef homself as 'n vreemdeling in sy leefwêreld wat manifesteer in 

eksterne gedragsprobleme asook interne emosionele probleme en 'n gebrek aan selfwaarde. 
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In aansluiting hierby is daar ook Creswell (2003:87) se noodsaak vir die formulering van 'n navorsing-
stelling aangesien dit die rigting van die ondersoek aandui. Locke, Spirduso en Silverman (2000) in 
Creswell (2003:87) plaas weer die klem in die formulering van 'n navorsingstelling op waarom die studie 
gedoen word en wat bereik wil word.  
 
Aan die hand van navorsingsprobleem en die motivering vir hierdie ondersoek is die volgende navorsing- 
stelling geformuleer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 NAVORSINGSVRAAG EN HIPOTESE 
 
Die navorsingsprobleem lei die navorser na die navorsingsvraag of hipotese (Bless & Higson-Smit, 
1995:29). Volgens Creswell (2003:105) word daar tydens kwalitatiewe navorsing 'n navorsingsvraag gevra. 
Die doel van hierdie vraag is om aanvanklik op een sentrale fenomeen te fokus.  Hierdie sentrale vraag kan 
deur subvrae aangevul word. Blaikie (2000:60-61) en De Vos (2005a:36) sny dit ook aan en is van mening 
dat ‘n navorsingsvraag die antwoord op die vrae “wat”, “watter”, “hoekom” en “hoe” is. Deur die navorsings-
vraag is die navorser in staat om te fokus op dit waartoe die navorsing lei en wat die verwagte uitkoms kan 
wees.  
 
Ten opsigte van die kwalitatiewe deel van die ondersoek is die intervensieplan ontwikkel. en is die 
volgende kwalitatiewe navorsingsvraag gevra:  

 

Die kwalitatiewe navorsingsvraag: 
Watter aspekte kan vanuit die literatuur, menings van kundiges, voorondersoek en eie waarneming 
benut word om 'n toepaslike intervensieplan vanuit 'n Gestaltterapie verwysingsraamwerk te ontwikkel? 
 

Die navorsingstelling wat vir hierdie studie ontwerp is: 
In hierdie intervensienavorsing is gefokus op die ontwikkeling en implementering van 'n 
Gestaltterapeutiese intervensieplan gerig op die bemagtiging van sowel die kind in die 
middelkinderjare met ATHV as sy ouers en onderwyser wat as sy steunstelsels dien. Die holistiese 
intervensieplan wat die kind se gedefinieerde veld betrek, sal programme wat op die kind, die ouers 
en die onderwyser gerig is, insluit en sal 'n positiewe invloed hê op die kind se selfwaarde en sy 
maatskaplike funksionering binne sy veld. 
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Aangesien hierdie ondersoek van intervensienavorsing gebruik gemaak het, is 'n gekombineerde 
kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsbenadering benut (soos in 1.6.1 bespreek). Volgens Creswell 
(2003:108) word navorsingsvrae en hipoteses tydens kwantitatiewe studies benut. In hierdie geval is die 
navorsingsvraag 'n indringende vraag wat die navorser wil beantwoord en is 'n hipotese 'n teoretiese 
stelling wat die verhouding tussen twee of meer veranderlikes bepaal (De Vos, 2005a:34). 
 
Creswell (2003:114) is van mening dat studies wat van 'n gekombineerde navorsingsbenadering gebruik  
maak sowel 'n kwalitatiewe navorsingsvraag as 'n kwantitatiewe navorsingsvraag of hipotese moet benut. 
Tydens die kwantitatiewe deel van die ondersoek is die benuttingswaarde van die intervensieplan deur 
middel van 'n gestandaardiseerde meetinstrument (die Rosenberg-selfwaardeskaal) en selfopgestelde  
vraelyste gemeet. Die volgende hipoteses is tydens die ondersoek gestel: 

 
1.5 DOEL EN DOELWITTE 
Doel word deur Wordweb (2007) soos volg gedefinieer: “An anticipated outcome that is intended or that 

guides your planned actions.” Fouché en De Vos (2005a:104) beskryf doel as dit wat stap vir stap gedoen 
word om by dit wat gedroom of beplan word uit te kom. Die navorser kan die doel van die studie dus om-
skryf as dit wat in verband staan met wat as einddoel vir die studie gevisualiseer word. De Vos (2005d:398) 
sluit hierby aan en verwys na doelwitte as die meer spesifieke aspekte wat kan bydra tot die breër doel van 
die studie. 
 

Die kwantitatiewe hipoteses: 
o Indien 'n kind in sy middelkinderjare met ATHV betrek word by 'n Gestaltterapeutiese intervensie-

plan waardeur die kind, sy ouers en onderwyser bemagtig word om die versteuring beter te ver-
staan en te hanteer, behoort die kind se maatskaplike funksionering binne sy veld te verbeter. 

o Indien 'n kind in sy middelkinderjare met ATHV betrek word by 'n Gestaltterapeutiese intervensie-
plan waardeur die kind, sy ouers en onderwyser bemagtig word om die versteuring beter te ver-
staan en te hanteer, behoort die kind se selfwaarde te verbeter. 

o Indien die ouers en onderwysers van 'n kind met ATHV hierdie bemagtigingsprogram deurloop het 
behoort hulle kennis ten opsigte van die aard, oorsake, behandeling en hantering van ATHV te 
verbeter.  

o Hierdie kennis behoort daartoe te lei dat hulle die kind met ATHV beter begryp en hulle hantering 
ten opsigte van die kind sal aanpas. 
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Die doelwitte om bogenoemde te bereik, is soos volg omskryf: 
o Die insameling van inligting deur middel van 'n volledige literatuurstudie en onderhoude met kun-

diges (naamlik onder andere ouers, onderwysers, medici asook kinders gediagnoseer met ATHV) 
om die volgende te omskryf:  
 'n Omvattende oorsig ten opsigte van die aard en omvang van ATHV;  
 'n Teoretiese begronding vir intervensie 
 Die fisiese, kognitiewe, emosionele, sosiale, konatiewe en normatiewe en sedelik-religieuse ont-

wikkeling van die kind in die middelkinderjare met ATHV en die invloed van die versteuring op 
die kind se ontwikkeling; 

 'n Omvattende oorsig ten opsigte van Gestaltterapie wat sal dien as die teoretiese onderbou vir 
die navorsing. 

o Die behoeftes van die ouers, onderwysers en kinders vas te stel deur middel van 'n voorondersoek 
en om hierdie inligting saam met kennis verkry uit die literatuurstudie en gesprekke met kundiges te 
benut ten opsigte van die vroeë ontwikkeling van die intervensieplan; 

o Die ontwikkeling van 'n holistiese intervensieplan, gerig op die bemagtiging van sowel die kind met 
ATHV as sy steunstelsels waartydens die inligting wat vanuit die literatuurondersoek verkry is en 
behoeftes van die respondente geïntegreer sal word; 

o Die empiriese implementering van die intervensieplan; 
o Die evaluering van die intervensieplan se impak op die selfwaarde en maatskaplike funksionering 

van die kind in die middelkinderjare met ATHV; en 
o Die stel van gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte van die intervensieprogram aan die hand 

van die literatuur en empiriese data. 
 
1.6 NAVORSINGSBENADERING  
  
Volgens Neuman (2006:81) is die paradigma die basiese teoretiese en navorsingverwysingsraamwerk 
waaruit gewerk word. Die konseptuele raamwerk sluit basiese aannames, vraagstukke en navorsingsmeto-
dologie in.  

Die doel vir die navorsing is: 
Die ontwikkeling en implementering van 'n Gestaltterapeutiese intervensieplan wat gerig is op die 
bemagtiging van sowel die kind in die middelkinderjare met ATHV as sy steunstelsels, en om die impak 
daarvan te evalueer. 
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Tydens hierdie ondersoek is vanuit die fenomenologiese tradisie gewerk Die doel van hierdie paradigma is 
om die werklikheid te verstaan en te beskryf. Die klem val op die persoon se persepsie van sy realiteit. 
Babbie en Mouton (2005:270) identifiseer die volgende eienskappe van kwalitatiewe paradigma: 
o Navorsing vind binne die natuurlike omgewing van die rolspelers plaas; 
o Die fokus lê op die proses eerder as die uitkoms; 
o Die primêre doel is die beskrywing en verstaan van die gebeure; 
o Die doel is om die bepaalde konteks te verstaan eerder as om te veralgemeen; 
o Die navorsingsproses is dikwels induktief wat aanleiding gee tot nuwe hipoteses en teorieë;  
o Die kwalitatiewe navorser word as die belangrikste instrument in die navorsingsproses gesien. 
 
Alhoewel die navorser vanuit die kwalitatiewe paradigma gewerk het, is daar ook van kwantitatiewe meto-
des gebruik gemaak.  
 
1.6.1 NAVORSINGSBENADERING: INTERVENSIENAVORSING  
 
Tydens die ondersoek het die navorser intervensienavorsing gedoen. Rothman (2004:1) beskryf interven-
sienavorsing as:  
 

... the empirical study of professional intervention behavior in the human services. It may in-

volve acquiring knowledge about the process and context of intervention, or it may focus on 

creating or enhancing the fundamental methods and tool of intervention. 

  

Intervensienavorsing is op die praktyk gerig en poog om probleme op te los en sodoende die lewens-
kwaliteit van die teikengroep te verbeter. Intervensienavorsing impliseer dat 'n gekombineerde kwalitatiewe 
en kwantitatiewe navorsingsbenadering benut gaan word (De Vos, 2005d:407). Kwantitatiewe navorsing lê 
klem op die normatiewe en poog om die sosiale werklikheid objektief te verklaar. In teenstelling hiermee is 
die kwalitatiewe benadering nie objektief nie, maar wel subjektief en probeer dit die mens binne sy sosiale 
konteks verstaan.  Daar word van interpretasie gebruik gemaak en dit is holisties van aard (Fouché & 
Delport, 2005a:73-74). Tydens hierdie ondersoek is verkennende of ondersoekende en beskrywende 
kwalitatiewe strategieë gevolg. 
 
Die kwantitatiewe benadering is benut deur van vraelyste, statistiek en gestandaardiseerde meetinstrumen-
te gebruik te maak. Dié doel was om op 'n kwantitatiewe en objektiewe wyse vas te stel in watter mate die 
kind se selfwaarde verbeter, op watter wyse die kind se veld verander en tot watter mate sy maatskaplike 
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funksionering verbeter. Die Kinderfunksioneringinventaris (KFI) (Perspektief, 2005), 'n gestandaardiseerde 
meetinstrument, is as 'n assesseringsinstrument benut om op 'n objektiewe wyse vas te stel wat die 
respondente se funksioneringsbehoeftes is. Hierdie inligting is gebruik tydens die ontwerp en ontwikkeling 
van die bemagtigingsprogram waarby die kinders betrek is. 
 
Die kwalitatiewe benadering is benut tydens die beskrywing van, ATHV, die kind en sy veld en die invloed 
van ATHV op sy maatskaplike funksionering. Tydens die voorsondersoek is van ongestruktureerde en 
semi-gestruktureerde onderhoude gebruik gemaak om behoeftes van die kind, ouers en onderwysers vas 
te stel. Hierdie inligting is saam met die literatuurstudie en menings van kundiges benut tydens die ontwik-
keling van die intervensieplan. Die ouers en onderwysers se belewenis van en reaksie op die intervensie-
plan is beskryf. Die navorser was direk betrokke by die navorsing en het deur middel van direkte waarne-
ming data bekom. Haar eie gevoelens, persepsies, verwagtings, vermoëns en vaardighede het tydens die 
ondersoek as 'n filter gedien. 
 
Mouton (1996:156) verwys na die feit dat Denzin (1978) die begrip triangulasie omskryf het en hierby be-
doel dat meervoudige metodes benut word tydens die proses van data insameling. Deur van verskillende 
data-insamelingmetodes gebruik te maak, kan die navorser kompenseer vir die leemtes wat by bepaalde 
metodes voorkom. Tydens die navorsing is daar van data-triangulasie gebruik gemaak in die vorm van 
onderhoude, vraelyste, direkte waarneming en gestandaardiseerde meetinstrumente (De Vos, 2005c:362).  
 
1.7 SOORT NAVORSING 
 
Tydens die studie het die navorser van toegepaste navorsing gebruik gemaak. De Vos (2005d:392) 
beskryf intervensienavorsing as 'n nuwe persepsie van toegepaste navorsing binne maatskaplike werk. 
Toegepaste navorsing gebruik verworwe inligting om ondersoek in te stel na spesifieke praktiese aan-
geleenthede (Neuman, 2006:25). Daar kan onderskei word tussen basiese en toegepaste navorsing. 
Blaikie (2000:49) beskryf toegepaste navorsing soos volg: “Applied research is concerned with practical 

outcomes, with trying to solve some practical problems, with helping practitioners accomplish tasks, and 

with the development and implimentation of policy.” Neuman (2006:25) beskryf basiese navorsing hier-
teenoor as 'n bydrae tot die fundamentele kennisbasis wat teoretiese verduidelikings bou en toets. 
 
In dié ondersoek is inligting ten opsigte van bestaande data ingesamel en daarvolgens is die intervensie-
program ontwikkel. Die navorser het nie begin by nuwe teorieë of inligting nie, maar wel by dit wat relevant 
is tot die navorsing. Die navorser het op grond van inligting wat deur 'n intensiewe literatuurstudie, self-
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opgestelde vraelyste, semi-gestruktureerde onderhoude, gestandaardiseerde skale en direkte waarneming 
ingesamel is, 'n intervensieplan ontwikkel wat geïmplementeer is en die impak daarvan is geëvalueer.  
 
Toegepaste intervensienavorsing is tydens hierdie studie gebruik, aangesien 'n spesifieke probleem aan-
dag geniet het en 'n bydrae tot 'n werklike kwessie is gemaak (De Vos, 2005a:39; Rothman & Thomas, 
1994:4). Intervensienavorsing word deur Schilling (1997:174) gedefinieer as "an action undertaken by a 

social worker or other helping agent, usually in concert with a client or other affected party, to enhance or 

maintain the functioning and well-being of an individual, family, group, community, or population.” Hierdie 
definisie sluit aan by die doel van die studie. Hierdie toegepaste navorsing is verkennend en beskrywend 
van aard. Beskrywende navorsing lê klem op die “hoe" en “hoekom" -vrae en skep 'n prentjie van die 
spesifieke detail van 'n situasie of gebeure. Volgens Fouché en De Vos (2005a:106) word fenomene 
tydens beskrywende navorsing intens ondersoek asook hulle diepere betekenis. Intervensienavorsing is 
gerig op die toepassing daarvan in die praktyk. Verkennende navorsing word volgens Bless en Higson-
Smit (1995:42) benut wanneer insig ten opsigte van 'n situasie, fenomeen, gemeenskap of individu verkry 
moet word. Fouché en De Vos (2005a:106) wys daarop dat “watvrae" tydens verkennende navorsing gevra 
word. Volgens die navorser is tydens die ondersoek beide die aspekte benut deurdat 'n bepaalde 
onderwerp intens ondersoek en verken is en op 'n ryk en diep wyse beskryf is.  
  
Die drie tipes intervensienavorsing word soos volg deur Fouché en De Vos (2005a:109) en Rothman en 
Thomas (1994:3) uiteengesit: 
o Intervensie as kennisontwikkeling in menslike hulpverleningsprofessies of Intervensiekennis-ont-

wikkeling 
o Bepaling van die benuttingswaarde van die intervensies of Intervensiekennis-benutting 
o Die ontwikkeling van nuwe vorme van intervensie of Intervensieontwerp en -ontwikkeling. Tydens 

dié ondersoek is hierdie tipe intervensienavorsing benut.  
 
Intervensienavorsing is deur Rothman en Thomas (1994) ontwikkel (Fouché & De Vos, 2005a:109) met die 
doel om kennis (teorie) en praktyk met mekaar te verbind (Rothman & Thomas, 1994:xix). Figuur 1 stel die 
intervensienavorsingsmodel (Rothman & Thomas, 1994:5) skematies voor. 
 
Intervensieontwerp en ontwikkelingsnavorsing word as die hart van intervensienavorsing gesien, alhoewel 
dit direk met die ander twee tipes verbind word. Intervensieontwerp en ontwikkelingsnavorsing kan as 'n 
probleemoplossende proses omskryf word. Die doel daarvan is om effektiewe intervensie-instrumente te 
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INTERVENSIENAVORSING 

Intervensie 
ontwerp en 
ontwikkeling 

Maatskaplike en 
gedragswetenskapnavorsing 

Toegepaste navorsing 

Intervensie as 
kennisontwik-
keling 

Algemene kennisbenutting 

Intervensiekenni
s-benutting 

Ander 
gebruike en 
gebruikers 

ontwikkel met die oog op die verligting van 'n bepaalde maatskaplike probleem (Rothman & Thomas, 
1994:12). 
 
Figuur 1: Intervensienavorsingsmodel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die probleem wat ondersoek is tydens dié navorsing is die feit dat ouers en onderwysers nie oor weten-
skaplik gefundeerde kennis ten opsigte van ATHV beskik nie en nie bemagtig is om die kind met ATHV te 
hanteer nie. Verder beleef die kind met ATHV homself as 'n vreemdeling in sy leefwêreld wat manifesteer 
in eksterne gedragsprobleme asook interne emosionele probleme en 'n gebrek aan selfwaarde. Deur 'n 
holistiese intervensieprogram gebaseer op Gestaltbeginsels te ontwikkel, is gepoog om 'n bydrae te lewer 
om hierdie probleem te hanteer. Die ondersoek het gefokus op die ontwikkeling van 'n intervensieplan 
waarby die kind se totale veld betrek is, met die doel om die kind se selfwaarde te verhoog en 'n positiewe 
invloed op die kind se maatskaplike funksionering te hê. 
 

1.8 NAVORSINGSONTWERP 
 
Die navorsingsontwerp word deur Babbie en Mouton (2005:74) beskryf as die bloudruk van die beplande 
navorsing. Hiertydens word op die eindproduk gefokus en die vraag word gevra wat gedoen moet word om 
by die verwagte antwoord uit te kom. 
 

Volgens Creswell (2003:217) is die samelopende triangulasiestrategie of -ontwerp waarskynlik die bekend- 
ste metode wat tydens die gekombineerde benadering benut word. Dié ontwerp word gebruik wanneer die 
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navorser twee verskillende metodes gebruik om bevindinge binne 'n enkele studie te bevestig of te onder-
steun. Die kwantitatiewe en kwalitatiewe data-insameling vind samelopend plaas. Die resultate word tydens 
die interpretasiefase geïntegreer. Triangulasie het 'n verdere doel, naamlik om die geldigheid en betrou-
baarheid van die ondersoek te verbeter. Dit vind plaas omdat die veranderlike vanuit verskillende hoeke en 
oogpunte beskou word (Babbie & Mouton, 2005:275; Neuman, 2006:149).  
 
Neuman (2006:150) onderskei verskillende vorme van triangulasie.  
o Triangulasie van meetinstrumente – in hierdie ondersoek is verskille meetinstrumente soos onder-

houde, vraelyste en gestandaardiseerde vraelyste benut 
o Triangulasie van waarnemers – tydens die implementering van die intervensieplan het die navorser 

van 'n ko-terapeut gebruik gemaak  
o Triangulasie van metodes – tydens die ondersoek is die gekombineerde navorsingsbenadering 

benut en is kwantitatiewe en kwalitatiewe data ingesamel. 
Die kwantitatiewe navorsingsontwerp wat gebruik is, is 'n kwasi-eksperimentele navorsingsontwerp: 
O1 X O2,

onafhanklike veranderlike (die invloed van intervensieplan) op die afhanklike veranderlike (die kind se self-
waarde en maatskaplike funksionering) gemeet word (Bless & Higson-Smit, 1995:69; Fouché & De Vos, 
2005b:139).  

 naamlik die een-groep-voortoets-natoets-ontwerp. Hierdie ontwerp behels dat die invloed van die 

 

Wanneer kwalitatiewe navorsingsontwerp benut word, word klem op woorde, gedagtes, idees, motiewe, 
temas en onderskeidings eerder as getalle en syfers gelê (Neuman, 2006:157). Die navorser poog om alle-
daagse verskynsels te beskryf en om die respondente te help om betekenis aan gebeure, emosies en ge-
waarwordinge te gee. Respondente se eie woorde word in die vorm van data weergegee. (Vergelyk 
Fouché & Delport, 2005a:74). Tydens hierdie studie is 'n Gestaltterapeutiese intervensie ontwikkel in die 
vorm van drie verskillende programme gerig op die kind met ATHV, sy ouers en onderwyser. Die respon-
dente se insette, belewenisse, waarnemings en verandering is in diepte bestudeer en geanaliseer. Hier is 
van 'n kollektiewe gevallestudie gebruik gemaak aangesien die kinders, hul ouers asook onderwyseres 
deel van die respondentegroep uitgemaak het (Fouché, 2005b:272). Die navorser het die data op 'n ryk en 
indiepte-wyse ondersoek en beskryf. (Vergelyk Babbie & Mouton, 2005:282; Fouché, 2005b:272.)  
 

1.9 NAVORSINGSMETODOLOGIE: ONTWERP EN METODE 
 
Wanneer navorsing gedoen word, moet die navorser sekere stappe volg. Mouton (1996:107) wys daarop 
dat die navorsingsontwerp as die padkaart dien en die rigting aandui wat die navorsing gaan volg. Bless en 
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die intervensie 

Higson-Smit (1996:63) is van mening dat die begrip twee betekenisse kan hê, naamlik 'n beplanning van 
die navorsingsondersoek van die eerste tot die laaste stap, of 'n spesifisering van die mees toepaslike 
aksies wat toegepas moet word om 'n bepaalde hipotese onder gegewe omstandighede te toets. Die 
navorser is van mening dat die navorsingsontwerp 'n beplanning is van hoe die navorsing oorhoofs 
uitgevoer moet word, maar gee ook aan die navorser die geleentheid om fyner detail te beplan sodat die 
navorsing op 'n verantwoordbare wyse uitgevoer kan word. Tydens die ondersoek is die 
intervensienavorsingsmodel gevolg. Fouché en Delport (2005a:78) wys daarop dat 'n navorser die model 
wat benut word, mag aanpas en dat die navorser self kan besluit watter stappe gevolg gaan word, maar die 
besluit moet net gemotiveer word. 
 
1.9.1 PROSEDURE EN WERKSWYSE 
 
Die intervensienavorsingsmodel verloop in fases en elk van die fases bestaan uit 'n aantal stappe. Die ses 
fases en gepaardgaande stappe van intervensienavorsing word skematies in figuur 2 voorgestel. (Vergelyk 
De Vos,  2005d:395; Fawcett, Suarez-Balcazar, Balcazar, White, Paine, Blanchard, & Embree, 1994: 28.)  
 
Figuur 2: Fases en stappe in die intervensienavorsingsproses 

 
Volgens De Vos (2005d:395) verloop hierdie model nie noodwendig soos soortgelyke modelle in 'n vaste 
patroon nie, dit wil sê waar een fase rigied op die volgende volg nie. Aktiwiteite van die een fase kan voort-
gaan al het die volgende fase alreeds begin. Dikwels is dit ook nodig om na vorige fases terug te keer in-
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dien probleme ervaar word met die verkryging van inligting. Schilling (1997:174) wys daarop dat interven-
sienavorsing 'n induktiewe proses van tref en trap is, maar dat dit nie onsistematies verloop nie.  
 
In die ondersoek is die fases van die intervensienavorsingsmodel soos volg toegepas: 
 
1.9.1.1  Fase 1: Probleemanalise en projekbeplanning 
 
Tydens dié fase is gefokus op die aspekte van die probleem, die effek wat die probleem het, die beplan-
ning en implementering. (Vergelyk De Vos, 2005d:396; Fawcett et al., 1994:27-31.) Die fase word in die 
volgende stappe verdeel: 
o Identifisering en betrekking van kliënte  
Die populasie wat geïdentifiseer is, is kinders in hulle middelkinderjare met ATHV, naamlik kinders wat deur 
skole geïdentifiseer en toe by die navorsing betrek is. Die navorser het veral gedurende die laaste vier jaar 
bewus geraak van die behoeftes van die ouers van die kind met ATHV. Nie alleen is hulle verward oor die 
behandeling van die versteuring nie, maar medici verduidelik selde aan hulle die aard, oorsaak en simp-
tome daarvan. 'n Verdere behoefte wat geïdentifiseer is, is die onvermoë van onderwysers om die kind met 
ATHV te hanteer. As gevolg van die eise wat onderwys tans aan onderwysers stel, het hulle nie altyd die 
tyd of die vaardighede om aandag aan 'n kind met gedrags- en ander probleme te skenk nie. Alhoewel 
daar baie literatuur, sowel akademies as populêr, oor die onderwerp geskryf is, word baie min aandag aan 
die belewenis van die kind met ATHV geskenk. Die kliënt wat vir die navorsing geïdentifiseer is, is die kind 
en die veld waarbinne hy funksioneer. 
o Verkryging van toegang tot kliënte 
Die behoefte aan 'n omvattende intervensieplan vir kinders met ATHV is deur verskeie professionele per-
sone, soos onderwysers, arbeidsterapeute en medici, met die navorser bespreek. Verskeie professionele 
persone is genader en hulle is versoek om die navorser behulpsaam te wees met die identifisering van 
respondente. Die tipe intervensieplan wat beplan is, is aan hulle verduidelik. 'n Aantal skole is geïdentifi-
seer as die beste verwysingsbron van respondente. Een skool het onmiddellik bereidheid tot samewerking 
te kenne gegee, en is benut as toegangsbron tot kliënte. Die skool het potensiële respondente geïdentifi-
seer en die navorser het met hulle kontak gemaak. 
o Identifisering van die behoeftes van die teikenpopulasie 
Literatuur en die populêre media het die verwarring en kontroversie ten opsigte van ATHV bevestig. Uit 
konsultasies met kenners van die onderwerp en ouers van kinders met ATHV het die navorser bewus 
geraak van die onvermoë van ouers om hulle kinders met ATHV te hanteer. Gesprekke met verskeie on-
derwysers het die behoeftes van hierdie teikengroep beklemtoon en uitgelig. Volwassenes wat as kinders 
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met ATHV gediagnoseer is, het ook die behoefte aan 'n omvattende intervensieplan vir die hantering van 
die probleem bevestig. 
o Analisering van die geïdentifiseerde probleem 
Die kritiese aspek van probleemanalise is om die kliënt se geïdentifiseerde probleem te analiseer. Die vol-
gende sleutelvrae kan gevra word: 

 Watter teenstrydigheid bestaan tussen die ideaal en die werklikheid van die omstandighede? 
 Vir wie is die situasie 'n probleem? 
 Wat is die negatiewe gevolge van die probleem vir die gemeenskap? 
 Wie word bevoordeel deur die huidige situasie? 
 Wie moet verantwoordelikheid aanvaar vir die oplos van die probleme? 
 Watter gedrag moet verander om die probleem as opgelos te beskou ? 
 Op watter vlak moet die probleem aandag geniet? 
 Waar manifesteer die probleem homself? (De Vos, 2005d:397) 

Hierdie vrae is in 1.2 bespreek. 
o Bepaling van doel en doelwitte 
Die finale stap tydens die fase is om die doelstellig en doelwitte van die ondersoek te bepaal. Die 
doelstelling en doelwitte van die ondersoek is in 1.5 uiteengesit. Die doel van die navorsing word 
volledigheidshalwe weer herhaal: Die ontwikkeling en implementering van 'n Gestaltterapeutiese 
intervensieplan wat gerig is op die bemagtiging van sowel die kind in die middelkinderjare met ATHV as sy 
steunstelsels, en om die impak daarvan te evalueer. 
 
1.9.1.2 Fase 2: Inligtinginsameling en sintese 
 
Omdat hierdie navorsingsmiddel so sterk op die praktyk gerig is, is dit noodsaaklik dat die navorser nie on-
dersoeke dupliseer nie. Die navorser moet eerstens bestaande inligtingsbronne ondersoek en integreer. 
(Vergelyk De Vos, 2005d:399; Fawcett et al., 1994:31-33.) Hierdie fase is veral belangrik aangesien die na-
vorser oorweldig kan word deur al die inligting wat beskikbaar is. Die fase bestaan uit drie stappe: 
o Benutting van bestaande inligtingsbronne 
'n Diepgaande literatuurstudie is gedoen soos in 1.9.1.4 bespreek word. 
o Bestudering van 'n natuurlike voorbeeld 
Die wyse waarop persone in die gemeenskap soortgelyke probleme hanteer, is 'n bruikbare bron van inlig-
ting. Onderhoude met persone wat die probleem ervaar het of kennis dra van die probleem, kan 'n bydrae 
lewer om die probleem beter te verstaan (De Vos, 2005d:399). Hierdie proses is gevolg en konsultasie met 
deskundiges word in 1.9.1.4.2 bespreek. Saam met praktykervaring kon 'n beter begrip van die omvang 
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van die probleem gevorm word. Die navorser is alreeds die afgelope 11 jaar bewus van die probleem, die 
impak daarvan asook en die belewing van 'n gebrek aan oplossings. 
o Identifisering van funksionele elemente van suksesvolle modelle 
Nadat inligting ten opsigte van bestaande intervensieplanne en programme ingesamel is, is dit geanaliseer. 
Die programme se sukses is beoordeel en bruikbare elemente vir die navorser se eie intervensie is 
geïdentifiseer. 
 
1.9.1.3 Fase 3: Ontwerp 
 
Hierdie fase word so belangrik geag in intervensienavorsing dat die naam van een tipe intervensienavor-
sing Intervensieontwerp en -ontwikkeling is. (Vergelyk De Vos, 2005d:400; Fawcett et al., 1994:33-36.)  
Die fase bestaan uit twee stappe: 
o Die ontwerp van 'n waarnemingsisteem 
Tydens die ondersoek is die impak van die intervensieplan wat ontwikkel is as die fenomeen waargeneem. 
Die volgende metodes is gebruik: 

 Ongestruktureerde en semi-gestruktureerde onderhoude is met kinders, ouers en onderwysers  
gevoer om hulle behoeftes en probleme vas te stel. 'n Gestandaardiseerde meetinstrument, die 
KFI (Perspektief, 2005) is voor die hoofondersoek gebruik om die maatskaplikefunksioneringsvlak  
vas te stel van die kinders wat as respondente opgetree het. 

 Ouers en onderwysers het vraelyste voor en na die hoofondersoek ingevul, naamlik vraelyste wat 
deur die navorser ontwerp is na aanleiding van die onderhoude. 

 'n Gestandaardiseerde vraelys, die Rosenberg-selfwaardeskaal is ietwat aangepas om kinder-
vriendelik te wees en is as voor- en natoets ten opsigte van die kinders se selfwaarde toegepas. 

 Die intervensieplan is as aparte programme geïmplementeer deur middel van aparte groepwerk-
sessies met die kinders, ouers en onderwysers. Direkte waarneming van die kinders, ouers, on-
derwysers en navorser het deurlopend plaasgevind. Die navorser het transkripsies van alle on-
derhoude, en video-opnames van alle groepwerksessies gemaak. 

o Spesifiseer die prosedure en elemente van navorsing 
'n Intervensieplan is ontwikkel met behulp van inligting wat tydens die literatuurstudie ingewin is, praktyk-
ervaring, onderhoude met deskundiges, en inligting uit die vraelyste. Die intervensieplan het as 'n riglyn ge-
dien vir die intervensie. Hierdie plan is teoreties vanuit die Gestaltterapie gefundeer, en is as groepwerk-
sessies toegepas. Die intervensieplan bestaan uit die volgende elemente: 

 'n Bemagtigingsprogram wat op die kind met ATHV gerig is. Tydens hierdie program is veral 
aandag aan bewustheid, kontakfunksies, verhoging van selfwaarde en ontwikkeling van eie 
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potensiaal van die kind gegee. Die program is deur middel van Gestalt-groepwerksessies aan-
gebied.  

 'n Inligtings- en bemagtigingsprogram wat op die onderwyser gerig is en in die vorm van twee 
werkwinkels aangebied is. 

 'n Ouerleidingprogram wat in groepverband aangebied is waartydens die ouers van die kind met 
ATHV betrek is. 

 

1.9.1.4 Fase 4: Vroeë ontwikkeling en voorondersoek  
 

In hierdie fase word daar 'n primitiewe ontwerp geskep wat onder veldtoestande getoets kan word (Fawcett 
(1994) soos aangehaal deur De Vos, 2005d:402). 'n Voorondersoek is by sowel 'n kwantitatiewe as 'n kwa-
litatiewe ondersoek belangrik. Die voorondersoek van 'n kwalitatiewe ondersoek is gewoonlik meer in-
formeel as dié van 'n kwantitatiewe ondersoek (Strydom & Delport, 2005:331). Volgens Fawcett et al. 
(1994: 37) word die voorondersoek gedoen in omstandighede wat vir die navorser gerieflik en haalbaar is. 
Thomas (1989) in De Vos (2005d:401) definieer vroeë ontwikkeling en voorondersoek as die proses waar-
tydens innoverende intervensie op voorlopige wyse geïmplementeer en getoets word om die toepasbaar-
heid daarvan te bepaal en aan te pas indien nodig. Die volgende drie stappe word as tipies aan interven-
sienavorsing geïdentifiseer (De Vos, 2005d:402) en is soos volg tydens hierdie ondersoek gevolg:  
o Ontwikkeling van 'n prototipe of voorlopige intervensie 
Vrae vir semi-gestruktureerde onderhoude is geformuleer. Die doel van hierdie onderhoude was om inlig-
ting van ouers en onderwysers te verkry ten opsigte van hulle kennis en belewing van ATHV. Met die inlig-
ting wat vanuit die onderhoude verkry is, is die vraelyste ontwikkel met die oog op die verkryging van inlig-
ting van die respondentouers en -onderwysers ten opsigte van hulle belewing van die kind met ATHV. Die 
doel van hierdie vraelyste was om die behoeftes van die kind se steunstelsels vas te stel. Tydens die hoof-
ondersoek waartydens die intervensieplan geïmplementeer is, is die inligting verder uitgebou deur inligting 
wat deur middel van die gesprekke met die respondente verkry is. Hierdie inligting het, saam met inligting 
wat vanuit die literatuurstudie verkry is, as verwysingsraamwerk vir die ontwikkeling van die intervensieplan 
gedien. Die ontwikkeling van die intervensieplan was nie 'n statiese proses nie en is voortdurend aangepas 
soos nuwe behoeftes na vore gekom het. 
o Voorondersoek 
Hierdie stap word deur verskillende skrywers verskillend gedefinieer. Neuman (2006:191) gebruik die terme 
loodsondersoek, voorondersoek en replikasie as wisselvorme, terwyl Babbie (1990) volgens Strydom 
(2005b:206) onderskei tussen die terme voorondersoek en loodsondersoek. Die eerste verwys na die 
toetsing van een of meer aspekte van die onderwerp terwyl die tweede 'n afgeskaalde navorsingsonder-
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soek aandui. Vir die doeleindes van die huidige studie word die term voorondersoek gebruik en ook as so-
danig toegepas. Aangesien daar tydens die ondersoek van gekombineerde kwalitatiewe en kwantitatiewe 
navorsingsbenaderings gebruik gemaak is, is die voorondersoek bepaal deur die benadering wat benut is.  

 Die kwantitatiewe benadering is met die ontwikkeling en benutting van vraelyste gebruik. Die 
verstaanbaarheid van die vraelyste en vrae is getoets tydens die voorondersoek (Babbie & 
Mouton, 2005: 244-45) om enige probleme uit te skakel is.  

 Aangesien dit onmoontlik sal wees om die presiese omstandighede van die respondente vir 'n 
voorondersoek te dupliseer en die program dus nie op 'n vergelykende wyse herhaal sal kan 
word nie, is die intervensieplan nie tydens die voorondersoek getoets nie (Strydom & Delport, 
2005:331). Die kwalitatiewe benadering is in die voorondersoek benut tydens die literatuurstudie, 
gesprekke met kundiges, onderhoude met ouers en onderwysers, bepaling van die haalbaarheid 
van die studie en die toetsing van die meetinstrument. 

o Toepassing van ontwerpkriteria op die voorlopige intervensiekonsep 
Die ontwerpproses word volgens De Vos (2005d:402) bepaal deur gemeenskaplike riglyne en waardes vir 
intervensienavorsing. Die volgende relevante vrae kan tydens die aksie gevra word: 

 Is die intervensie effektief? 
 Sal dit maklik deur tipiese eindverbruikers benut word? 
 Is dit eenvoudig en prakties om te gebruik? 
 Is dit binne verskillende kontekste aanpasbaar? 
 Is dit binne plaaslike norme en gewoontes aanpasbaar? 

Die KFI (Perspektief, 2005) is voor die hoofondersoek deur die kinders ingevul sodat die kinders se 
maatskaplike funksionering bepaal kon word. Op grond hiervan is die doelwitte van die bemag-
tigingsprogram met die kinders beplan. Die Rosenberg-selfwaardeskaal is as 'n voor- en natoets ten 
opsigte van die kinders benut. Die ouers en onderwysers het ná elke sessie die sessie geëvalueer en voor-
stelle gemaak wat toegepas is. 
 

Strydom (2005b:206) wys daarop dat daar beperkte literatuurbronne ten opsigte van die voorondersoek 
bestaan. Hy haal Cilliers (1973) aan wanneer die aspekte van die voorondersoek in die algemeen be-
spreek word, naamlik literatuurstudie, gesprekke met deskundiges, uitvoerbaarheid van die studie en toet-
sing van die waarnemingsisteem. Vervolgens word die eerste drie aspekte bespreek – die toetsing van die 
waarnemingsisteem is alreeds in paragraaf 1.9.1.3 bespreek. 
 

1.9.1.4.1 Literatuurstudie 

Die literatuurstudie bied 'n logiese raamwerk vir navorsing en bepaal ook die plek van die navorsing binne 
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die konteks van verbandhoudende studies (Delport & Fouché, 2005:263). Marshall en Rossman (1999) 
soos aangehaal deur Fouché en Delport (2005b:124-125) beklemtoon die volgende funksies van die litera-
tuurstudie: 
o Help met die kies van 'n onderwerp. Dra daartoe by dat die onderwerp van die studie relevant is; 
o Voorkom die duplisering van navorsing en dra daartoe by dat vorige navorsing verfyn word of vanuit 

'n ander perspektief gedoen word; 
o Gee aan die navorser die geleentheid om te leer uit vorige navorsing, sodat dieselfde obstruksies nie 

weer teëgekom hoef te word nie; 
o Die literatuurstudie behoort die onderliggende aannames van die navorsing na vore te laat kom as-

ook die tipe navorsingsbenadering wat toepaslik sal wees; 
o Dra by tot die geloofwaardigheid van die studie deur die leierfigure ten opsigte van 'n bepaalde stu-

dieveld te identifiseer en die mees onlangse literatuur binne konteks te plaas; 
o Help met die verfyning van die hipotese of navorsingsvraag, en; 
o Plaas die navorsing binne 'n bepaalde teoretiese konteks. 
 
'n Literatuursoektog is voor die navorsing gedoen. Dit het 'n elektroniese soektog ingesluit met betrekking 
tot ATHV, die kind in die middelkinderjare, Gestaltterapie, spelterapievorme, mediums en tegnieke. 'n Ver-
skeidenheid bronne is benut, ondermeer wetenskaplike boeke, artikels in professionele publikasies, woor-
deboeke en ensiklopedieë, navorsingsverslae, proefskrifte en verhandelings, inligting van werkwinkels en 
konferensies, gewilde publikasies, koerante en tydskrifartikels, internetartikels en radio- en televisiepro-
gramme. (Vergelyk Fouché & Delport 2005b:124-125; Mouton, 1996:128-129.) Plaaslike wetenskaplike 
bronne ten opsigte van ATHV is beperk, maar internasionale literatuur is beskikbaar. 'n Interessante ont-
dekking wat gemaak is, is dat die meeste literatuur 'n herhaling en tot 'n mate 'n uitbouing van 'n aantal 
hoofbronne is. Hierdie probleem het meegebring dat joernaalartikels tot 'n groot mate benut is, aangesien 
inligting hieruit bekom gewoonlik gegrond is op die jongste navorsing. Literatuur uit verwante professies 
soos sielkunde, psigiatrie, geneeskunde en opvoedkunde het tot die uitvoerbaarheid van die ondersoek by-
gedra. Historiese bronne ten opsigte van Gestaltterapie is benut aangesien heelwat literatuur van veral 
Gestaltspelterapie ouer as tien jaar is.  
 
Aangesien die literatuurstudie as inligtingsbron dien vir die opstel van die bemagtigingsprogramme gerig op 
die ouers en onderwysers, is daar heelwat visuele materiaal by die studie ingesluit. Hierdie visuele mate-
riaal is tydens die ontwikkeling van die programme benut. As gevolg van die feit dat soveel inligting ten op-
sigte van ATHV beskikbaar is en die navorser gepoog het om 'n werklike diepgaande studie van die onder-
werp te maak, is die literatuurstudie lank en omvattend. 
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1.9.1.4.2 Konsultasies met deskundiges 

Strydom (2005b: 208) haal Cilliers (1973) aan om daarop te wys dat die navorsingsprobleem skerper omlyn 
word en praktiese en tegniese inligting ten opsigte van die onderwerp bekom kan word wanneer kennis van 
kundiges op die gebied van die navorsing bekom word. Die navorser het met 'n verskeidenheid kundiges 
gekonsulteer sodat 'n meer holistiese beeld verkry kon word van bestaande kennis en struikelblokke in die 
praktyk ten opsigte van die navorsingsonderwerp. 
o 'n Onderhoud is gedurende 2005 gevoer met dr Anneke Meyer, op daardie stadium verbonde aan 

die Universiteit van Limpopo se departement sielkunde, en 'n kenner op die gebied van ATHV.  Die 
gesprek het plaasgevind ná 'n lesing wat dr Meyer by 'n plaaslike skool aangebied het . Gedurende 
die lesing het sy die behoefte vir die bemagtiging van ouers en onderwysers in die hantering van die 
kind met ATHV geïdentifiseer. Hierdie behoefte wat deur haar geïdentifiseer is, het ooreengestem 
met 'n behoefte wat die navorser in die praktyk opgemerk het. 

o In 'n onderhoud in 2005 met mev Esme Taljaard, op daardie stadium voorsitter van ADHASA (ADHD 
South Africa), is die situasie ten opsigte van ATHV in Suid-Afrika bespreek. 

o Gedurende 2005 het die navorser 'n informele behoeftebepaling gedoen deur met verskillende pro-
fessionele persone, ondermeer onderwysers, 'n maatskaplike werker, spraakterapeut en predikant 
onderhoude te voer. Al hierdie persone het die feit dat hulle ouers van kinders met ATHV is in ge-
meen gehad. As gevolg van hulle professionele opleiding het hulle 'n bogemiddelde kennis ten op-
sigte van ATHV. Uit die gesprekke kon die afleiding gemaak word dat selfs hierdie persone verward 
en onseker is ten opsigte van hulle hantering van hul kind met ATHV en dat hulle behoefte het aan 'n 
ouerleidingprogram. 

o 'n Gesprek is in 2005 gevoer met mnr Adriaan Wolfaard, 'n student. Hy is as kind met ATHV gediag-
noseer en het ook twee broers wat die versteuring het. Sy belewenis ten opsigte van sy skoolerva-
ring is bespreek en hy het 'n leemte ten opsigte van die kennis van ATHV by onderwysers beleef. 

o 'n Onderhoud is in 2005 gevoer met mnr Dirk Badenhorst. Hy is 'n kliniese sielkundige wat sy Magis-
ter-navorsing oor ATHV gedoen het. Hy het veral die feit beklemtoon dat baie aandag aan die 
mediese kontroversie ten opsigte van ATHV gegee word maar min aandag aan die hantering van die 
kind met ATHV. 

o Dr Bertie Hanekom, hoof van Perspektief-Kollege en mede-ontwikkelaar van die KFI (Perspektief, 
2005) het tydens 'n onderhoud in 2005 aangedui dat daar 'n behoefte bestaan ten opsigte leiding 
aan ouers in die hantering van ATHV. 

o Dr Herman Grobler, verbonde aan die Hugenote-Kollege is gedurende 2005 genader om die moont-
like integrering van die Gestaltterapie in 'n intervensieplan gerig op die ouers van die kind met ATHV 
te bespreek. 
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o Gedurende 2006 het die navorser 'n onderhoud gevoer met dr Jacques van Zyl, 'n sielkundige en 
ontwikkelaar van die Cami-diagnosesisteem. Hy het behoeftes bevestig wat tot op daardie stadium 
geïdentifiseer is. 

o  Die navorser het gedurende 2006 en 2007 drie werkwinkels bygewoon wat deur die mediese vereni-
ging van Limpopo en Novartis aangebied is. Hierdie werkwinkels het hoofsaaklik oor die mediese as-
pekte en behandeling van ATHV gehandel. 

o Mev Marieta Nel, hoof van 'n privaatskool wat heelwat kinders met ATHV akkommodeer, het tydens 
'n onderhoud in 2007 die behoefte vir opleiding van onderwysers ten opsigte van ATHV uitgespreek. 

 
1.9.1.4.3 Uitvoerbaarheid van die studie 

'n Aantal aspekte kan die uitvoerbaarheid van 'n studie beïnvloed. In die voorafgaande paragrawe is die 
vroeë ontwikkeling en voorondersoek, literatuurstudie, konsultasies met deskundiges en die ontwerp van 'n 
waarnemingsisteem bespreek. Al hierdie aspekte dra by tot die uitvoerbaarheid van 'n ondersoek. Met hier-
die ondersoek is die volgende aspekte in ag geneem om die uitvoerbaarheid te bepaal:  
o Die navorsing is prakties en uitvoerbaar aangesien die onderwerp gekies is as gevolg van 'n behoef-

te wat reeds in die praktyk bestaan.  
o Toegang tot respondente was moontlik aangesien die navorser alreeds kontak met verskeie skole in 

die gemeenskap het. 
o 'n Ko-terapeut met opleiding in Gestaltspelterapie was beskikbaar en bereid om deel te wees van die 

studie. 
o 'n Lokaal vir die groepbyeenkomste was beskikbaar en die navorser het oor die nodige tegnologiese 

toerusting beskik om die aanbieding van die programme uit te voer. 
 
1.9.1.5 Fase 5: Evaluasie en gevorderde ontwikkeling 
 
Die doel van intervensienavorsing is die ontwikkeling van intervensie wat effektief is met persone wat die 
probleem ervaar in 'n verskeidenheid veldtoestande. Hieruit word die ware impak van die intervensie be-
paal. (Vergelyk De Vos, 2005d:404; Fawcett et al.,1994:37-39.) 
o Selektering van 'n eksperimenteringsontwerp. 
Samelopende triangulasiestrategie of -ontwerp is die navorsingsontwerp waarop besluit is. Die navorsings-
ontwerp is in 1.8 bespreek. 
o Insameling en analisering van data 
In tabel 1 word data-insameling tydens die ondersoek skematies voorgestel. 
Die data wat ingesamel is, word gebruik om die hipotese te toets. 
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Tabel 1: Data-insameling tydens die ondersoek 

 
o Verfyning van die intervensie 
Nadat die voorondersoek afgehandel is en data geanaliseer is, is veranderings aangebring en die 
intervensieplan aangepas volgens die leemtes wat geïdentifiseer is. 
 
1.9.1.6 Fase 6: Verspreiding 
 
Verspreiding is in die vorm van die navorsingsverslag wat opgestel is. In die verslag word verdere evalue-
rings en aanbevelings gemaak. 
 
1.10 UNIVERSUM, POPULASIE, AFBAKENING VAN DIE STEEKPROEF EN WYSE VAN 

STEEKPROEFNEMING 
 
o Universum: Kinders by wie ATHV gediagnoseer is in Suid-Afrika 
o Populasie: Kinders by wie ATHV gediagnoseer in Polokwane 
o Afbakening van die steekproef: Nie-waarskynlike seleksie 

METODE VAN DATA-
INSAMELING 

WANNEER PLAASGE-
VIND 

PERSONE 
BETROKKE 

NAVORSINGS-
BENADERING 

Vraelyste   Voorondersoek 
 Voor en na die 

hoofondersoek 

 Persone nie betrokke 
by die ondersoek nie. 
 Ouers, onderwysers  

Kwantitatief 

KFI Voor die hoofondersoek Kinders Kwantitatief 

Rosenberg-selfwaarde-
skaal 

Voor en na die hoof-
ondersoek 

Kinders Kwantitatief 

 Semi- 
gestruktureerde 
onderhoude 

 Ongestruktureerde 
onderhoude 

 Voorondersoek 
 
 Voor en tydens die 

hoofondersoek 

 Ouers, onderwysers 
(nie respondente in 
hoofondersoek nie) 
 Ouers, onderwysers 

Kwalitatief 

Direkte waarneming Deurlopend Kinders, ouers, onder-
wysers en navorser 

Kwalitatief  
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o Steekproefneming: Beskikbare persone (persone het kinders gediagnoseer met ATHV, hul ouers en 
onderwysers ingesluit) wat tydens die periode van die ondersoek aan die bepaalde kriteria voldoen 
het. Tydens die ondersoek is daar van 'n nie-waarskynlikheid-steekproef deur middel van doelgerigte 
steekproefneming gebruik gemaak. Die waarskynlikheid dat 'n lid van die bevolking in die steekproef 
ingesluit sal word, kan nie statisties bereken word nie. Daar is van beskikbare persone gebruik ge-
maak (Zaaiman, 2003: 35). Die volgende kriteria is gebruik: 
 Kinders by wie ATHV gediagnoseer is wat deur deelnemende skole geïdentifiseer is; 
 Kinders wie se maatskaplike funksionering negatief deur ATHV beïnvloed word; 
 Kinders in die middelkinderjare; 
 Kinders wie se ouderdom nie meer as drie jaar van die ander respondente se ouderdom verskil 

nie; 
 Kinders wat dieselfde moedertaal gebruik; 
 Kinders wat inwoners van Polokwane is, en 
 Die ouers en onderwysers van die kinders wat aan al bogenoemde kriteria voldoen. 

 
1.11. ETIESE ASPEKTE  
 
Etiese aspekte is veral van belang tydens maatskaplike ondersoeke aangesien inligting nooit ten koste van 
die persoon bekom moet word nie (Williams et al. [1995] soos aangehaal deur Strydom, 2005a:56). Etiese 
riglyne dien as die wyse waarop die navorser haar optrede beoordeel. (Vergelyk Babbie & Mouton, 
2005:520-527; Strydom, 2005a:57-67.)  
 
1.11.1 VRYWILLIGE DEELNAME 
 
Respondente is geïdentifiseer en die aard en doel van die navorsing is aan hulle verduidelik. Die keuse om 
aan die ondersoek deel te neem, het by die respondent berus.  Daar is egter van die respondente verwag 
om die navorser in kennis te stel indien hulle voor die einde van die ondersoek van die navorsing wil ont-
trek.  
 
1.11.2 INGELIGTE TOESTEMMING 
 
Toestemmingsbriewe is deur die ouers, en onderwysers onderteken nadat die navorsingsproses en die 
doel en aard van die ondersoek aan hulle verduidelik is. Die ouers het namens hulle kinders die toestem-
mingsbrief onderteken. Die aard en omvang van die program waaraan die respondente 'n deel sou hê, is 
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verduidelik. Aangesien die respondente se behoeftes tydens die ontwikkeling van die program in ag ge-
neem is, is hierdie rol ook aan hulle verduidelik.  
1.11.3 PRIVAATHEID EN VERTROULIKHEID 
 
Respondente se privaatheid en vertroulikheid het die hoogste prioriteit geniet. Die beperkings ten opsigte 
van privaatheid en vertroulikheid is aan die respondente verduidelik. Aangesien daar binne groepverband 
gewerk is, is van elke respondent verwag om 'n onderneming tot vertroulikheid te onderteken.  
 
Tydens die groepwerksessies is video-opnames gemaak. Dis ook tydens individuele onderhoude gedoen 
indien respondente daartoe ingestem het. Respondente se privaatheid en vertroulikheid is verseker deur-
dat slegs die navorser na die opnames gekyk en geluister het. Opnames en ander oorspronklike data wat 
ingesamel is, is met dieselfde vertroulikheid as ander terapeutiese data hanteer. Die navorser het verduide-
lik dat daar onder supervisie gewerk word, maar dat anonimiteit van respondente verseker sal word. Die 
navorser het onderneem om nie die respondente in die navorsingsverslag te identifiseer nie. 
 
Aangesien daar 'n ko-terapeut tydens die implementering van die intervensie betrokke was, is haar rol en 
taak aan die respondente verduidelik en sy het ook 'n onderneming tot vertroulikheid onderteken. 
 
1.11.4 GEEN NADEEL VIR DIE RESPONDENTE 
 
Die navorser het onderneem om op bekwame en vaardige wyse tot die leefwêreld van die respondente toe  
te tree, en om op verantwoordelike en eerlike wyse met die kliënte te handel. Aangesien daar aktiewe 
betrokkenheid was deur die navorser is respondente met bewustheid en verantwoordelikheid hanteer – 
veral sodat daar geen emosionele skade berokken is nie. Die navorser het onderneem om haar eie optrede 
voortdurend te evalueer en aan respondente die geleentheid tot terugvoer te gee. 
 
1.11.5 VOORKOMING VAN MISLEIDING VAN RESPONDENTE 
 
Die navorser het onderneem om die respondente op geen wyse onder 'n wanindruk te bring ten opsigte 
van die doel en aard van die ondersoek nie. Die navorser het egter geen beheer oor die individuele bele-
wenis van elke respondent nie.  Om enige trauma of ongemak te voorkom, is daar tydens elke sessie 'n 
geleentheid tot evaluasie van die sessie gegee waartydens respondente indien nodig ontlont is. 
 
1.11.6 OPTREDE EN VAARDIGHEID VAN DIE NAVORSER 
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Nie alleen is die navorser gebind deur die etiese vereistes ten opsigte van navorsing nie, maar haar optre- 
de is ook onderhewig aan die professionele etiese vereistes wat die Suid-Afrikaanse raad op maatskaplike-
diensprofessies aan haar stel. Die navorser het vertroue in haar opleiding en vaardigheid om die navor-
singsondersoek te doen. Sy beskik oor die nodige ervaring as 'n praktiserende geregistreerde maatskaplike 
werker en spesifieke opleiding ten opsigte van dienslewering aan ouers en kinders. Die navorser is begelei 
deur 'n promotor wat ook as supervisor opgetree het. Die navorsingsproses is op 'n eerbare en deursigtige 
wyse aangepak en uitgevoer, en resultate is eerlik en so objektief moontlik weergegee. 
 

1.11.7 PUBLISERING VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG 
 

Volgens Strydom (2005a:65) moet die navorsingsbevindinge korrek en sonder misleiding weergegee word. 
Die navorser het gepoog om hierdie vereiste na te kom deur op de volgende te let: 
o Inligting word op 'n objektiewe, duidelike en relevante wyse weergegee 
o Inligting word nie gemanipuleer of misleidend weergegee nie 
o Die ondersoek is op 'n eerbare wyse gedoen en daar is verseker dat al die werk die navorser se eie 

werk is 
o Leemtes en foute wat voorgekom het, is uitgewys  
o Terugvoer ten opsigte van die uitkoms van die navorsing is aan die respondente gegee op so 'n wy-

se dat hulle erkenning vir deelname ontvang het, maar dat vertroulikheid van respondente nie ge-
skaad is nie. 

 

1.12 DEFINISIE VAN HOOFKONSEPTE 
 
Die volgende hoofkonsepte ten opsigte van die ondersoek word vervolgens gedefinieer: Aandagtekort- 
hiperaktiwiteitsversteuring (ATHV), Gestaltterapie, die kind in die middelkinderjare, steunstelsels, behande-
lingsplan, en maatskaplike funksionering. 
 

1.12.1 AANDAGTEKORTHIPERAKTIWITEITSVERSTEURING (ATHV) 
 

ATHV is een van die algemeenste chroniese versteurings wat by kinders voorkom. Bester (2006:29) 
definieer ATHV soos volg: “ATHV/HV kan gedefinieer word as 'n neurochemiese wanbalans in sekere 

areas van die brein. 'n Sterk genetiese komponent is teenwoordig. Dit beteken met ander woorde dat 

ATHV/HV sterk oorerflik is.” 
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ATHV word deur die volgende drie simptome by die kind gekenmerk: swak aandagspan, oormatige impul- 
siwiteit en hiperaktiwiteit. Hierdie simptome word gebruik om ATHV aan die hand van die DSM-IV-TR te 
diagnoseer. Om die diagnose te maak, moet  
o die gedrag in meer as een situasie voorkom, soos by die huis, skool en sosiale omstandighede, 
o die gedrag ernstiger wees as by ander kinders van dieselfde ouderdom, 
o simptome reeds aanwesig wees voor die ouderdom van sewe jaar, alhoewel ATHV nie noodwendig 

so vroeg gediagnoseer word nie, 
o simptome langer as ses maande duur 
o die simptome dit moeilik maak om by die skool, huis en in sosiale omstandighede te funksioneer. 
(Vergelyk American Academy of Pediatrics, 2006b:1; DSM-IV-TR, 2000:85.) Volgens die DSM-IV-TR 
(2000:85) word ATHV as 'n ontwrigtende gedragsversteuring geklassifiseer as gevolg van die feit dat 
persone wat aan die toestand ly, probleme ten opsigte van hulle gedrag ondervind. Hierdie ontwrigtende 
gedrag kan binne akademiese, beroeps- en sosiale omstandighede voorkom.  
 

Volgens Brown (2000a:26) kan verskeie versteurings in groepe gekategoriseer word waar die versteurings 
as 'n variasie van 'n bepaalde disfunksies binne verbandhoudende funksioneringsisteme beskou kan word. 
Hierdie kategorisering is veral by ATHV van toepassing. ATHV sluit 'n verskeidenheid van gebreke ten op-
sigte van kognitiewe uitvoerende funksies in. Hierdie uiteenlopende gebreke is egter dikwels verwant en 
verskyn tegelykertyd, kom dikwels in dieselfde families voor en kan ook op behandeling van dieselfde 
medikasie reageer. Hierdie toestande word as ko-morbiede of geassosieerde toestande beskryf (Barkley, 
2006d:184; Bester, 2006:47). Die volgende is geïdentifiseerde geassosieerde toestande: 
o Angsversteurings 
o Gemoedsversteurings 
o Opponerende gedrag en gedragsteurnis 
o Posttraumatiesestresversteuring 
o Senuwee- en of spiertrekkings en obsessief-kompulsiewe gedrag 
o Outisme 
o Leerprobleme 
(Vergelyk Barkley, 2006d:185-189; Bester, 2006:47- 48.) 
 
Die kind met ATHV voel soos 'n vreemdeling in sy omgewing en beskik nie oor die vaardighede om in te 
pas nie (Barkley, 1997:62; Cooper & Bilton, 2002:9; Trueit, 2004:46). Die kind kan afgestomp raak en kon-
tak met homself en sy omgewing verloor. Hy moet die geleentheid gegee word om sy potensiaal te ontdek 
en sin van sy omstandighede te maak. 
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Die feit dat die kind met ATHV se gedrag sy maatskaplike funksionering beïnvloed, bemoeilik gesinsver-
houdinge aangesien die kind nie aan verwagtinge voldoen nie en daar spanning binne die gesin ontstaan. 
Ouers is nie noodwendig toegerus of in staat om die gesinskonflik te hanteer nie en weet ook nie altyd hoe 
om in hulle kind met ATHV se bepaalde behoeftes te voorsien nie. (Vergelyk Anastopoulos, Barkley & 
Shelton, 1996:267; Green & Chee, 1998:61; Mash & Johnson, 2005:98.) Die kind met ATHV ervaar ook 
probleme binne skoolverband – onderwysers besef nie altyd dat ATHV 'n mediese toestand is nie en sien 
slegs 'n kind met gedragsprobleme raak (Cooper & Bilton, 2002:41; O’ Regan, 2005:19). As gevolg van 
swak aanpassing in skoolverband en 'n gebrek aan ondersteuning en begrip van onderwysers vaar dié 
kinders swakker op skool as kinders wat nie deur die versteuring geraak word nie. 
 
Vir doeleindes van hierdie navorsing word ATHV gedefinieer as 'n chroniese mediesbehandelbare neuro-
biologiese gedragsversteuring, met 'n sterk genetiese komponent, wat aanleiding gee tot ouderdomsontoe-
paslike aandagtekort, impulsiwiteit en in sommige gevalle hiperaktiwiteit. Hierdie uitvalle gee aanleiding tot 
wanfunksionering in die maatskaplike funksionering van die kind, adolessent of volwassene wat daaraan ly. 
 
1.12.2 GESTALTTERAPIE 
 
Gestaltterapie word deur Oaklander (2003:143) soos volg omskryf: “Gestalt therapy is a humanistic, pro-

cess-oriented mode of therapy that is concerned with healthy, integrated functioning of the total organism – 

the senses, body, emotions, and intellect.”  

 
Gestaltterapie is in die 1940’s deur Fritz en Laura Perls ontwikkel vanuit die psigoanalisme, Gestalt-psigo-
logie, humanistiese teorieë, fenomenologie, eksistensialisme en Reich se liggaamsterapie. Die benadering 
fokus op die proses, dit wil sê wat besig is om te gebeur eerder as die inhoud wat bespreek word. Die klem 
word gelê op wat is, eerder as op wat kon wees, wat moet wees of wat veronderstel is om te wees. Die 
fenomenologies eksistensiële benadering dien as grondslag vir Gestaltterapie, naamlik die waarneming 
van die totale belewenis van die persoon, hoe hy betekenis gee aan sy realiteit en sin van sy wêreld maak. 
Verder is die benadering gegrond in die veldteorie, naamlik dat die persoon nooit in isolasie van sy omge-
wing gesien kan word nie en dat alle dele verband met mekaar het en in 'n onmiddellike verhouding tot me-
kaar staan. Die konsep veld kan beskryf word as die interne wêreld van die persoon, die eksterne wêreld of 
die omgewing en die altyd veranderende verhouding tussen die aspekte.  Die persoon funksioneer met an-
der woorde as 'n eenheid en nooit in isolasie nie, maar in kontak en in verhouding met sy omgewing. 
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(Vergelyk Aronstam, 1992:633; Joyce & Sills, 2003:24 -25; Yontef & Simkin, 1989:279; Yontef, 1993:124-
126.)  
 
In Gestaltterapie word dus gefokus op die totaliteit van die kind en sy verhouding en interaksie met sy tota-
le omgewing. Deur die kind bewus te maak van wie hy is, van wat hy ervaar en hoe hy optree, kan die kind 
gelei word tot balans, integrasie van ontbrekende dele, probleemoplossing en gesonde behoeftebevredi-
ging. Deur die benutting van Gestaltterapie kon die navorser dus 'n program ontwikkel wat die kind in staat 
stel om met homself en sy omgewing in kontak te kom en so sy maatskaplike funksionering te verbeter. 
 

1.12.3 DIE KIND IN DIE MIDDELKINDERJARE 
 

Die kind in sy middelkinderjare is die kind van ses tot twaalf jaar.  Dié fase is 'n relatief rustige tydperk in 
die kind se ontwikkeling. Die kind in die primêre skool of ook genoem die kind in sy middelkinderjare of die 
pre-adolessent gaan deur 'n periode van stadige en geleidelike groei na die kleuterjare en 'n vinnige toe-
name in groei net voor puberteit (Louw, Van Ede, Ferns, Schoeman & Wait, 2004b:325). 
 

Berk (2003:6) definieer die middelkinderjare soos volg:  
 

Middle childhood: from 6 to 11 years. Children learn about the wider world and master new 

responsibilities that increasingly resemble those they will perform as adults. Improved athletic 

abilities, participation in organized games with rules, more logical thought processes, mastery 

of basic literacy skills, and advances in self-understanding, morality, and friendship are hall-

marks of this phase. 
 

Ouderdom en fisiese ontwikkeling bepaal nie alleen 'n kind se ontwikkelingsvlak nie. Hierdie periode is die 
belangrikste fase ten opsigte van die kind se kognitiewe, sosiale, emosionele en selfkonsepontwikkeling 
(Du Toit & Kruger, 1991:113; Louw et al., 2004b:325). 
 

Vir die doeleindes van die studie word die kind in die middelkinderjare as die kind tussen ses tot twaalf jaar 
omskryf wat fisies, kognitief, sosiaal, emosioneel en selfondersteunend so ontwikkel dat hy van sy 
leefwêreld sin begin maak. Die kind begin weg van sy ouers beweeg en sosiale ervarings raak baie 
belangrik. Die kind se ouers, skool en portuurgroep speel 'n uiters belangrike rol tydens hierdie fase. In dié 
jare word die basis vir die kind se funksionering in latere lewensfases soos adolessensie en volwassenheid 
gelê. 
 



Hoofstuk 1: Algemene oriëntering  

 34 

1.12.4 STEUNSTELSELS 
 

Volgens die HAT (1994:1019) beteken steun stut, hulp, regop hou, medewerking, reken op en vertrou op. 
Reber en Reber (2001:726) omskryf steun as: “Generally, the furnishing of that which is needed or lacking, 

providing for well-being or improvement…… More specifically, the furnishing of another person with 

comfort, recognition approval, encouragement, etc”. Steun of ondersteuning het dus die funksie om dit 
wat nodig is te voorsien en om die ander persoon te versorg en te bemagtig. 
 
Stelsel word as “groep, dele of dinge wat tot 'n geheelverbind is, wat saam 'n geordende, samehangende 

geheel vorm” in die HAT (1994:1014) gedefinieer. Vir hierdie ondersoek word die kind met ATHV se steun-
stelsel, of dié groep wat die kind dus ondersteun, help en op wie die kind vertrou, as sy ouers en onderwy-
sers geïdentifiseer. 
 
1.12.5 INTERVENSIEPLAN  
 
'n Intervensiesplan kan beskryf word as die oorsig of ontwerp van die wyse waarop 'n bepaalde prosedure 
uitgevoer gaan word (Reber & Reber, 2001:542). In hierdie ondersoek word 'n intervensieplan ontwikkel 
gerig op; die ouer, die onderwyser en die kind met ATHV. Die HAT (1994:822) beskryf program soos volg: 
“ Plan waarvolgens iets aangepak, uitgevoer word.”  
 
Tydens die navorsing is die intervensieplan dus in hooftrekke omskryf ten opsigte van watter prosedure 
gevolg word om die kind met ATHV en sy steunstelsels te bemagtig. Die programme beskryf die interven-
sieprosedure stap vir stap. 
 
1.12.6 MAATSKAPLIKE FUNKSIONERING 
 
Maatskaplike funksionering word soos volg deur Morales en Sheafor (1986) in Potgieter (1998:117) ge-
definieer: “Social functioning refers to the way people interact with their physical and social environment, and 

with the people and social institutions with which they are in contact.”  'n Individu se maatskaplike funksio-
nering bepaal dus die kwaliteit van sy bestaan. In die Nuwe woordeboek vir maatskaplike werk 
(Vaktaalkomitee vir maatskaplike werk, 1995:37) word maatskaplike funksionering omskryf as “Geheel 

van 'n individu se rolvervulling op alle bestaansvlakke in wisselwerking met ander individue, gesinne, 

groepe (2), gemeenskappe of situasies.”  
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Maatskaplike funksionering kan dus verduidelik word as die wyse waarop 'n individu kontak met sy om-
gewing of veld maak. Die vlak van die funksionering word beïnvloed deur die manier waarop die persoon 
se behoeftes bevredig word. Maatskaplike funksionering sluit ook 'n persoon se persepsies, kennis, 
wêreldsiening, vermoëns, verhoudings, rolvervulling, emosies en gedrag in. Die navorser is van mening 
dat maatskaplike funksionering by die doel van Gestaltterapie aansluit soos dit in 1.12.2 en 5.2 bespreek 
word. Vanuit 'n maatskaplikewerkperspektief vind verbetering van 'n persoon se maatskaplike funksione-
ring plaas wanneer hy bemagtig word om vaardighede en vermoëns te ontwikkel wat hom in staat stel om 
sy lewenskwaliteit te verbeter. Hierdie navorsing het ten doel om die kind in die middeljare met ATHV so-
wel as sy steunstelsels te bemagtig sodat die kind se maatskaplike funksionering verbeter. 
 
1.13 INDELING VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG 
 
Die hoofstukverdeling is soos volg: 
 
Hoofstuk 1:  Algemene oriëntering 
Hoofstuk 2: Aandagtekorthiperaktiwiteitsversteuring (ATHV) 
Hoofstuk 3: Teoretiese begronding van ATHV   
Hoofstuk 4: Die kind in die middelkinderjare met ATHV  
Hoofstuk 5: ATHV vanuit 'n Gestaltterapieperspektief 
Hoofstuk 6:  Die voorondersoek en ontwerp van die intervensieplan 
Hoofstuk 7: Empiriese gegewens  
Hoofstuk 8:  Samevatting en gevolgtrekkings 
 
1.14 SAMEVATTING 
 
Alhoewel ATHV die besbekende versteuring in die kinderjare is, bestaan daar geweldige onkunde en 
verwarring ten opsigte van die versteuring en die hantering daarvan onder persone wat by die 
versteuring betrokke is. Hierdie onvermoë van die persone naaste aan 'n kind met ATHV om hom by 
te staan, dien as motivering vir hierdie ondersoek.  
In hierdie hoofstuk is die navorsingsprobleem soos volg geformuleer:  
o Ouers en onderwysers beskik nie oor wetenskaplik gefundeerde kennis ten opsigte van ATHV nie en 

is nie bemagtig om die kind met ATHV te hanteer nie; 
o Die kind met ATHV beleef homself as 'n vreemdeling in sy leefwêreld wat manifesteer in eksterne 

gedragsprobleme asook interne emosionele probleme en 'n gebrek aan selfwaarde. 
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Die navorsingstelling wat as doel vir hierdie studie ontwerp is, is die volgende: 
In hierdie intervensienavorsing is gefokus op die ontwikkeling en implementering van 'n Gestaltterapeutiese 
intervensieplan gerig op die bemagtiging van sowel die kind in die middelkinderjare met ATHV as sy ouers 
en onderwyser wat as sy steunstelsels dien. Die holistiese intervensieplan wat die kind se gedefinieerde 
veld betrek, sal programme wat op die kind, die ouers en die onderwyser gerig is, insluit en sal 'n positiewe 
invloed hê op die kind se selfwaarde en sy maatskaplike funksionering. 
 
Aangesien daar tydens hierdie ondersoek intervensienavorsing gedoen is, is 'n gekombineerde 
kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsbenadering benut en is sowel 'n kwalitatiewe navorsingsvraag as 
'n kwantitatiewe hipotese gestel. Die doelstelling van die ondersoek is dus:  
Die ontwikkeling en implementering van 'n Gestaltterapeutiese intervensieplan wat gerig is op die bemagti-
ging van sowel die kind in die middelkinderjare met ATHV as sy steunstelsels, en om die impak daarvan te 
evalueer. 
 
Verder is die navorsingsbenadering, navorsingsontwerp, prosedure en werkswyse, universum, populasie, 
steekproef en etiese aspekte volledig bespreek. ATHV, Gestaltterapie, die kind in die middelkinderjare, 
steunstelsels, intervensieplan en maatskaplike funksionering is as hoofkonsepte gedefinieer. Laastens is 
aandag gegee aan die indeling van die navorsingsverslag. 
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HOOFSTUK 2: AANDAGTEKORTHIPERAKTIWITEITSVERSTEURING (ATHV) 
 
2.1 INLEIDING 
 
ATHV affekteer 3-5% van alle skoolgaande kinders en word beskou as een van die algemeenste 
gedragsversteurings wat by kinders voorkom. In 70% van die kinders by wie ATHV gediagnoseer is 
presenteer die simptome steeds in adolessensie. Die versteuring kom in verskillende kulture voor en word 
drie keer meer by seuns as dogters gediagnoseer. Die toestand word deur aandagtekort, hiperaktiwiteit en 
-impulsiwiteit gekenmerk. Geassosieerde toestande kom by ongeveer twee derdes van gediagnoseerde 
kinders voor. Die versteuring is deur die jare verskillend benoem en daarmee saam is verskeie teorieë ten 
opsigte van die toestand geformuleer. (Vergelyk Barkley, 2006a:65; Buitelaar, 2002:58; DSM-IV-PC, 
1996:185-186; Nigg, 2006:13.) Die stryd om die toestand te verstaan, dra daartoe by dat vele misvattings 
ten opsigte van ATHV onstaan ten spyte van wetenskaplike inligting wat die persepsies weerlê. 
 
Volgens professor André Venter, hoof van die Departement pediatrie en kindergesondheid aan die 
Universiteit van die Vrystaat, in 'n artikel in Beeld (Pienaar, 2005:6) ly tot 8% van Suid-Afrikaanse kinders 
aan ATHV, maar minder as 10% van dié wat medikasie nodig het, ontvang dit. Die navorser is van mening 
dat die kontroversie en onkunde ten opsigte van ATHV as 'n versteuring tot gevolg het dat anders as wat 
algemeen geglo word, die versteuring ondergediagnoseer en onderbehandel is. Hierdie gevolgtrekking kan 
ook vanuit praktykervaring gemaak word aangesien 'n groot persentasie kinders wat as onbeheerbaar by 
maatskaplike werkers aangemeld word, ná assessering as ATHV gediagnoseer word. Inligting wat 
wanpersepsies kan skep, word dikwels deur kenners versprei. Vergelyk byvoorbeeld die volgende 
aanhaling uit Beeld (Benghait, 2006:41):  
 

Du Plessis meen navorsing bewys dat AGS (Aandaggebreksindroom - navorser se eie 
verklaring) nie “as abnormaliteit” bestaan nie. “Ouers moet meer handhawend in die grootmaak 

van hulle kinders wees. Ouers moet soos ouers teenoor hul kinders optree, nie soos vriende 

nie.” Sy sê ouerlike dissipline verskaf aan kinders die sekuriteit en riglyne wat hulle nodig het 

om gebalanseerde volwassenes te word. 

 

Hierdie misvattings kan volgens die navorser uit die weg geruim word indien die bronne waaruit inligting 
verkry word bepaal word. Neuman (2006:2) is van mening dat 'n mens inligting ten opsigte van die 
maatskaplike wêreld op alternatiewe maniere as deur maatskaplike navorsing verkry. Babbie & Mouton 
(2005:7) verwys na hierdie tipe inligting as leke-inligting of die allerdaagse wêreld. Hierdie inligting is nie 
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noodwendig verkeerd nie, maar inligting gebaseer op maatskaplike navorsing is meer gestruktureer, 
georganiseer en sistematiseer en geneig om minder foute in te hê. Die volgende alternatiewe bronne is 
geïdentifiseer (Neuman, 2006:3-7) en 'n voorbeeld van hoe dit menings rondom ATHV beïnvloed, word 
genoem: 
o Kenners – Die kenner soos bo aangehaal wat daarna verwys dat ATHV nie as 'n mediese toestand 

bestaan nie maar dat die hantering van kinders deur hulle ouers die simptome veroorsaak. 
o Tradisie - Seuns is meer aktief as dogters en sal dus meer seer kry. 'n Altyd-aan-die-gang-kind wat 

geneig is tot beserings as gevolg van impulsiwiteit is nie ATHV nie en word nie korrek gediagnoseer 
en behandel nie.  

o Gesonde verstand - Strenger dissipline en of lyfstraf sal die gedrag van 'n hiperaktiewe kind 
verbeter. Aandag word gegee aan die simptoom van die versteuring eerder as aan die 
veroorsakende probleem. 

o Mediamites - Volgens die media bestaan daar nie 'n versteuring soos ATHV nie en is dit die gevolg 
van rigiede en onbuigsame onderwysers en ouers. Ongediagnoseerde en onbehandelde kinders 
ondervind probleme om in die gemeenskap te funksioneer en aan te pas. 

o Persoonlike ervaring - Geïsoleerde voorvalle word uitgebuit en voorgehou as die reël omdat dit aan 
'n bepaalde persoon gekoppel kan word. Medikasie is nadelig en het altyd noodlottig newe-effekte.  
Daar word waarskynlik nie in ag geneem dat medikasie in 90% van gevalle sonder enige probleme 
benut word nie. 

 
Indien hierdie alternatiewe bronne van inligting in ag geneem word, is dit duidelik dat ATHV 'n bekende 
toestand is en dat daar baie menings en mites rondom die toestand bestaan. 
  
Een van die belangrikste persepsies wat ouers en onderwysers se mening ten opsigte van die kind met 
ATHV kan beïnvloed, is die standpunt dat ATHV nie 'n werklike versteuring is nie. Nigg (2006:4) haal 
Faraone (2005) en Lahey & Willcutt (2002) aan en identifiseer twee vorme van geldigheid om die 
bevestiging van ATHV as werklike versteuring te staaf, naamlik kliniese geldigheid wat 'n praktiese 
uitgangspunt is. Dit verwys na die statistiese voorkoms van die versteuring volgens verskeie navorsers wat 
van mening is dat ATHV wel oor 'n kliniese geldigheid beskik. Die tweede vorm van geldigheid wat van 
belang is, is die etiologiese geldigheid wat die kennis ten opsigte van die oorsake van ATHV insluit. Hierdie 
vorm van geldigheid is volgens Nigg (2006:4) nog nie bereik nie aangesien daar nie ten opsigte van elke 
individuele geval 'n bepaalde oorsaak geïdentifiseer kan word nie. Gedurende 2002 het meer as 80 van die 
wêreld se toonaangewende wetenskaplikes wat in die versteuring spesialiseer, 'n internasionale 
konsensusverklaring ten opsigte van ATHV onderteken. In hierdie verklaring word die geldigheid van ATHV 
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as versteuring bevestig (Barkley, 2006a:53-60). Die navorser is van mening dat indien die geskiedkundige 
verloop van die versteuring volledig bespreek word, die geldigheid van die versteuring onderskryf en 
bevestig sal word. In hierdie hoofstuk word daar dus 'n volledige historiese oorsig oor ATHV gegee. 
 
Die literatuurstudie is die tweede fase van die intervensienavorsingsproses naamlik inligtinginsameling en 
-sintese. Tydens hierdie fase word diepteliteratuurstudie gedoen deur die benutting van bestaande 
inligtingsbronne. (Vergelyk De Vos, 2005d:399; Fawcett et al., 1994:31-33.) Gedurende hierdie diepgaande 
literatuurstudie word verder aandag geskenk aan die beskrywing en diagnostiese kriteria van ATHV en die 
kernsimptome en variasie in die voorkoms van dié simptome van die versteuring. Kognitiewe, emosionele, 
ontwikkelings- en fisiese probleme van ATHV en voortvloeiende geassosieerde toestande saam met ATHV 
word bespreek. 
 
2.2 GESKIEDKUNDIGE OORSIG 
 
Anders as wat algemeen geglo word, is ATHV nie 'n moderne versteuring nie. Om huidige kennis asook 
persepsies ten opsigte van die versteuring binne konteks te plaas, is dit nodig om die geskiedkundige 
verloop van die toestand wat vandag as ATHV bekend staan, te bespreek. Die geskiedkundige oorsig strek 
van die eerste geïsoleerde verwysings na wat moontlik as ATHV beskou kan word, tot die eerste 
wetenskaplike omskrywing van die toestand in 1902 en hoogtepunte ten opsigte van die ontwikkeling van 
die toestand tot en met 1960 toe hiperaktiwiteit die eerste keer beskryf is. Vanaf 1960 word die 
ontwikkeling tydens elke dekade tot by die huidige stand van sake bespreek. 
  
2.2.1 DIE HISTORIESE OORSPRONG VAN ATHV  
 
493 BC:  Die internetartikel “What is ADHD?” (2006:1) verwys na The Genuine Works of Hippocrates 

soos vertaal uit Grieks deur Fancis Adams waar Hippocrates pasiënte beskryf met 'n versnelde 
reaksie ten opsigte van sensoriese ervarings, maar sonder volharding aangesien die siel vinnig 
na die volgende indruk aan beweeg. Behandeling vir hierdie toestand het 'n verandering in 
dieet ingesluit. Hierdie toestand kan met ATHV vergelyk word.  

 
1845:   Dr Heinrich Hoffmann, 'n Duitse medikus en skrywer van mediese en psigiatriese boeke, was 

ook 'n digter en die skrywer van “Die Geschichte vom Zappel-Philipp” wat ook 'n geïllustreerde 
gedig oor 'n vroetelende Philipp insluit – 'n seuntjie wat moontlik ATHV was. (Vergelyk Bitar, 
2004:13; Attention-deficit hyperactivity disorder, 2007:16.) Figuur 3 is 'n illustrasie deur die 
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medikus om die toestand te illustreer en 'n uittreksel uit die gedig wat in Engels vertaal is 
(Godwin-Jones, 1999:1). 

 
Figuur 3: The Story of Fidgety Philip 
          

Let me see if Philip can  

Be a little gentleman;  

Let me see if he is able  

To sit still for once at table."  

Thus spoke, in earnest tone,  

The father to his son;  

And the mother looked very grave  

To see Philip so misbehave.  

But Philip he did not mind ......... 

Hierdie gedig bevestig dat ouers sedert die eerste optekening van ATHV probleme ondervind het om hulle 
kind met ATHV te hanteer en moontlik te verstaan. 
 
1899:  Clouston beskryf 'n toestand in neurotiese kinders wat volgens hom moontlik ontstaan as ge-

volg van 'n disfunksie van die breinkorteks. Hierdie toestand het in kinders van drie jaar tot 
puberteit voorgekom en is gekenmerk deur ooraktiwiteit en rusteloosheid (Sandberg & Barton, 
2002:4). 

 
1902:  In 'n reeks van drie lesings beskryf die Engelse pediater George Still 43 kinders vanuit sy 

kliniese praktyk wat met probleme van volgehoue aandag presenteer. Die kinders het 
aggressiewe en opponerende gedrag openbaar, het nie gereageer op dissipline nie en was 
baie emosioneel. Die toestand het meer dikwels by seuns as dogters voorgekom en is veral 
tydens die vroeë skooljare gediagnoseer. As oorsaak vir die toestand ondersoek hy hipoteses 
soos oorerwing of voor- of nageboortelike beserings. Volgens Still veroorsaak die toestand 'n 
gebrek aan morele beheer. (Vergelyk Attention-deficit hyperactivity disorder, 2007:16; Barkley, 
2006a:4-5; Sandberg & Barton, 2002:4-5.) Indien Still se beskrywing binne 'n kulturele konteks 
gesien word, is dit duidelik dat intellektuele en morele gebreke by laer sosio-ekonomiese 
klasse as die oorsaak eerder as die gevolg van hulle omstandighede gesien is. 
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1908:  Tredgold ondersteun Still se hipotese dat breinbesering hiperaktiwiteit veroorsaak. Volgens 
hom speel die omgewing geen rol in die oorsaak van die toestand nie en word die toestand 
van geslag tot geslag oorgeërf. Hy vind egter dat individuele aandag en spesiale onderrig die 
kinders se gedrag verbeter (Sandberg & Barton, 2002:8). 

 
2.2.2 DIE TYDPERK WAARIN BREINBESERING AS OORSAAK VAN ATHV BESKOU IS 
 
1917-1918:  Na 'n enkefalitisepidemie in Europa en die Verenigde State het heelwat kinders wat die siekte 

oorleef het, gedragsprobleme en kognitiewe gebreke openbaar. Hiperaktiwiteit, aandagstoor-
nisse, impulsiwiteit, verandering in persoonlikheid en leer- en geheueprobleme was van die 
gevolge van die siekte. Die toestand is post-enkefalitis-gedragsafwyking genoem en was 
duidelik die gevolg van breinbesering. Tydens hierdie periode is die verband tussen 
hiperaktiwiteit en breinbesering verstewig. Kurt Goldstein het hiertydens baanbrekerswerk 
verrig deur 'n omvattende benadering ten opsigte van die breinbeseerde pasiënt te ontwikkel. 
Belangstelling in ATHV het veral in die Verenigde State van Amerika vanaf hierdie tydperk 
toegeneem. (Vergelyk Accardo & Blondis, 2000a:2; Attention-deficit hyperactivity disorder, 
2007:16; Barkley, 2006a:5; Sandberg & Barton, 2002:9.)  

 
Die onstaan van ATHV as breinskadesindroom: Die verband tussen breinskade en gedragspatologie 
het daartoe gelei dat verskeie navorsers die oorsaak van breinskade ondersoek het. Barkley (2006a:6) 
verwys na die volgende oorsake en haal die navorsers wat dit ondersoek het aan: Geboortetrauma 
(Shirley,1939); infeksies soos masels (Meyers & Byers, 1952); loodvergiftiging (Byers & Lord, 1943); 
epilepsie (Levin,1938); en hoofbeserings (Werner & Strauss,1941). Accardo en Blondis (2000a:3) verwys 
veral na die navorsing wat deur Strauss gedoen is. Sy unieke kliniese beskrywing van 'n breinbeseerde 
kind het beide mediese en opvoedkundige kriteria vir die diagnose van die toestand ingesluit. Volgens 
Strauss openbaar die kind met breinbesering gedrags-, kognitiewe, motoriese en fisiese simptome. Hierdie 
navorsing het ook die verband tussen hiperaktiwiteit en gedrag as gevolg van letsels aan die frontale lobbe 
na vore gebring. 

 
Volgens Sandberg en Barton (2002:11) beskryf Kahn en Cohen (1934) drie kinders wat sekondêre 
simptome van hiperaktiwiteit vertoon as gevolg van 'n abnormaliteit in die organisasie van die breinstam 
wat deur trauma of prenatale of postnatale besering veroorsaak is. Hierdie navorsing het daartoe 
aanleiding gegee dat ATHV as 'n toestand van minimale breinskade bekend staan. 
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Europa:  In die Sowjet-Unie is hiperaktiwiteit so vroeg as in die 1920’s deur verskeie psigiaters beskryf. 
'n Psigoneurologiese sanatoriumskool is alreeds in 1919 gestig. Hiperaktiwiteit is deur 'n 
mengsel van stimulante en kalmeermiddels behandel (Sandberg & Barton, 2002:11). Vroeg in 
die 1930’s het Kramer-Pollnow 'n sindroom beskryf wat deur ekstreme rusteloosheid, 
afleibaarheid en spraakprobleme gekenmerk is. Hy het die sindroom “hyperkinetische 

Ekrankung” of in Afrikaans hiperkinetiese siekte genoem (Sandberg & Barton, 2002:10). 
  
1937-1941:  Die effektiwiteit van amfetamienbehandeling vir hiperaktiwiteit is toevallig deur Bradley in 1937 

ontdek. Kinders is benzidrene ('n stimulant) gegee vir hoofpyne wat veroorsaak is deur die 
navorsingstudies wat gedoen is om die oorsaak van wangedrag vas te stel. Die kinders se 
gedragsprobleme en akademiese prestasie het merkbaar verbeter (Barkley, 2006a:7; 
Sandberg & Barton, 2002:12-14). 

 
1950’s:  Hierdie periode word gekenmerk deur navorsing oor die onderliggende neurologiese 

meganismes wat met gedragsprobleme of ATHV geassosieer word. Na aanleiding van die 
redenasie dat swak filtrering van stimulasie in die talamiese area van die sentrale 
senuweestelsel bestaan en 'n oorvloed stimuli die brein bereik, is ATHV toe hiperkinetiese-
impulsversteuring genoem (Barkley, 2006a:7).  

 
1957:  Die stimulant-medikasie metielfenidaathidrochloried (Ritalin) word deur die farmaseutiese 

maatskappy Ciba bekend gestel. Tans is dit steeds in verskillende vorms die gewildste 
medikasie vir ATHV (Attention-deficit hyperactivity disorder, 2007:16; Barkley, 2006a:7). 

 
2.2.3 HIPERAKTIWITEIT AS KERNEIENSKAP VAN ATHV: 1960-1969 
 
Gedurende hierdie tydperk is die uniforme term minimale breinskade bevraagteken. Skrywers soos Birch 
(1964), Herbert (1964) en Rapin (1964) in Barkley (2006a:8) het die geldigheid van breinskade by kinders 
bevraagteken wanneer daar slegs tekens van neurologiese betrokkenheid by die toestand bestaan het. 
Hulle het ook geredeneer dat alle kinders met breinskade nie hiperaktief is nie. Volgens Sandberg en 
Barton (2002:15) is hierdie terminologie egter tot aan die einde van die 1970’s deur Sowjet- en 
Oosbloklande gebruik. Die Oxford International Study Group of Child Neurology het in 1963 aanbeveel dat 
die term minimale breinskade deur die term minimale breindisfunksie vervang word. Ook in die VSA is die 
amptelike definisie van die versteuring verander deur hierdie term te gebruik en die versteuring is soos volg 
omskryf (Sandberg & Barton, 2002:17): 
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The term minimal brain dysfunction syndrome refers . . .  to children of near average, average, 

or above average general intelligence with certain learning or behavioral disabilities ranging 

from mild to severe, which are associated with deviations of function of the central nervous 

system. These deviations may manifest themselves by various combinations of impairment 

in perception, conceptualisation, language, memory, and control of attention, impulse, or 

motor function . . . (D)uring the school years, a variety of learning disabilities is the most 

prominent manifestation. 

 

Chess het in 1960 die belang beklemtoon van oordrewe motoriese aktiwiteit by die kinders en het 'n 
hiperaktiewe kind gedefinieer as 'n kind wat vinniger as ander kinders take verrig of altyd aan die beweeg 
is, of albei. Sy beweeg weg van swak ouerskap en breinskade as 'n oorsaak van die toestand en sien 
aggressie en impulsiwiteit as geassosieerde eienskappe (Barkley, 2006a:8; Sandberg & Barton, 2002:18). 
Skrywers was in hierdie tydperk daarvan oortuig dat ATHV na puberteit ontgroei word, 'n misvatting wat tot 
die 1980’s voortgeduur het.  

 
In die laat sestigs het Conners en sy span 'n assesseringsinstrument ontwikkel om hiperaktiwiteit by 
kinders te bepaal (Sandberg & Barton, 2002:19). In 1968 is die toestand as “Hyperkinetic Reaction 

Childhood disorder” in die DSM-II deur 'n enkele sin omskryf (Barkley, 2006a:9): “The disorder is 

characterized by overactivity, restlessness, distractibility, and short attention span, especially in young 

children; the behavior usually diminishes by adolescence.” Behandeling van die versteuring was in dié 
tydperk gewoonlik korttermynbehandeling met stimulasiemedikasie, psigoterapie en die benutting van 
minimumstimulasie-tipe klaskamers (Barkley, 2006a:9). Volgens Barkley (2006a:9) is dit in hierdie periode 
of selfs vroeër, dat die siening ten opsigte van hiperaktiwiteit tussen die VSA en Europa en Engeland begin 
verskil het. In die VSA is hiperaktiwiteit as 'n gedragssindroom met hoër as normale vlakke van aktiwiteit 
beskou terwyl in Europa en Engeland die mening van minimale breindisfunksie of -skade gehandhaaf is tot 
aan die einde van die 1970’s. Eers teen die laat 1980’s het die diagnosekriteria, voorkoms van die 
toestand en behandelingstrategieë ooreengekom. 
 
2.2.4 AANDAGTEKORT EN IMPULSIWITEIT AS GEASSOSIEERDE EIENSKAPPE VAN ATHV/ 

HIPERAKTIWITEIT: 1970-1979 
 
Gedurende hierdie periode was daar 'n geweldige toename in navorsing ten opsigte van ATHV. Die 
definisie van hiperaktiwiteit of hiperkinetiese versteuring is verbreed. Geassosieerde eienskappe soos 
impulsiwiteit, kort aandagspan, lae frustrasiedrempel, afleibaarheid en aggressiwiteit is deur sommige 
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skrywers by die definisie ingesluit. Ander skrywers het volgehou met die definisie van minimale 
breindisfunksie en simptome soos motoriese lompheid, kognitiewe gebreke en ouer-kind konflik ingesluit, 
wat hiperaktiwiteit as 'n simptoom vir diagnose van die sindroom onnodig maak (Barkley, 2006a:10).Twee 
modelle ten opsigte van ATHV was gedurende hierdie periode baie belangrik; naamlik Wender se model 
van minimale breindisfunksie en Douglas se model van aandag- en impulskontrole in hiperaktiewe kinders. 
 
Volgens Barkley (2006a:10-12) het Wender (1971) hoofsaaklik die psigologiese eienskappe beskryf van 
die kind met minimale breindisfunksie as probleme met: 
o Motoriese gedrag – hiperaktiwiteit, swak motoriese koördinasie, praterigheid, slaapprobleme en  

soms lusteloosheid. 
o Aandag en perseptuele kognitiewe funksionering – kort aandagspan en swak konsentrasie. 
o Leer – probleme met lees, handskrif en die lees en begryp van wiskunde. 
o Impulskontrole – lae frustrasiedrempel, onvermoë om behoeftebevrediging uit te stel, antisosiale 

gedrag, gebrek aan beplanning, vooruitdenke en oordeel en swak sluitspierkontrole wat tot enurese 
en enkoprese kan lei. 

o Interpersoonlike verhoudings – swak reaksie teenoor sosiale eise, ekstrovertisme, oordrewe 
onafhanklikheid, hardkoppigheid, negatiwiteit, ongehoorsaamheid en swak reaksie op dissipline. 

o Emosioneel – gemoedwisseling, veranderende reaksie, toenemende woede, aggressie, uitbarstings 
en disforie geassosieer met depressie, lae selfbeeld en angstigheid en anhedonie. 

Hierdie simptome stem ooreen met die simptome wat Still (Barkley, 2006a:4-5; Sandberg & Barton, 
2002:4-5) alreeds in 1902 omskryf het. Volgens Wender kon die simptome aan drie gebreke toegeskryf 
word: 'n afname in die ervaring van plesier en pyn, 'n algemene hoë en swak gemoduleerde vlak van 
aktiwiteit en ekstrovertisme. Baie klem is op die konsep van swak inhibisie geplaas om die gebreke te 
verklaar, maar is nie as 'n primêre simptoom beskryf nie. Wender se model is gekritiseer veral omdat daar 
nie onderskei is tussen die simptome en die gevolge van die simptome nie. Verder was dit ook duidelik dat 
die model die simptome van opponerende gedrag en selfs gedragsteurnis met hiperaktiwiteit kombineer 
(Barkley, 2006a:10-12). 
 
Douglas en haar span by die McGill-Universiteit het hierteenoor geredeneer dat 'n gebrek in volgehoue 
aandag- en impulskontrole eerder as net hiperaktiwiteit die oorsaak kan wees vir die probleme wat hierdie 
kinders ondervind. Stimulasiemedikasie het juis op hierdie gebreke 'n invloed en verlig sodoende die 
simptome van ATHV. Volgehoue aandag, veral in situasies waar aandag as gevolg van eksterne stimuli 
afgelei kan word, is vir die kind met ATHV moeilik. Hierdie kinders het nie noodwendig meer leer- en 
leesprobleme as die gemiddelde kind nie. Hierdie navorsing het die tradisie van hoë kwaliteit navorsing ten 
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opsigte van ATHV gestel. (Vergelyk Barkley, 2006a:12; Sandberg & Barton, 2002:20.) Vanuit Douglas se 
model is dit gestel dat vier groot gebreke aanleiding gee tot die simptome van ATHV (Barkley, 2006a:13): 
o Die belê, organisering en onderhouding van aandag en moeite. 
o Die inhibering van impulsrespons 
o Die modulasie van opwekkingsvlakke om aan die eise van die situasie te voldoen. 
o Die ongewone neiging om onmiddellike versterking te soek. 
Die grootste bydrae van hierdie model was dat dit aanleiding gegee het tot die naamsverandering van die 
toestand in die DSM-III (1980), na Aandagtekortversteuring. (Vergelyk Barkley, 2006a:13; Sandberg & 
Barton, 2002:18.) Hierdie klemverskuiwing het ook plaasgevind omdat besef is dat hiperaktiwiteit nie net 'n 
verskynsel in ATHV was nie, maar ook in ander psigiatriese versteurings voorgekom het soos angs, mania, 
en outisme. Aktiwiteit is in der waarheid 'n multidimensionele konsep en die simptome van hiperaktiwiteit is 
baie keer situasiegebonde (Barkley, 2006a:13). 
 
Douglas se kollega Weiss het in 1986 voortvloeiend uit die navorsing tot die gevolgtrekking gekom dat 
alhoewel hiperaktiwiteit teen puberteit afneem, hierdie kinders tot in volwassenheid sukkel om volgehoue 
aandag te gee en impulsief is. Hierdie aspek is verder deur ander navorsers ondersoek en dit was eers in 
die 1990’s dat algemeen aanvaar is dat volwasse-ATHV algemeen voorkom en dat medikasiebehandeling 
'n rol te speel het. (Vergelyk Barkley, 2006a:12; Sandberg & Barton, 2002:20.) 
 
Tydens hierdie periode het verskeie alternatiewe teorieë ten opsigte van die oorsaak van hiperaktiwiteit 
ontstaan. Die debat ten opsigte van die gebruik van stimulasiemedikasie vir skoolgaande kinders met hi- 
peraktiwiteit het begin toeneem. Die toename in diagnose van kinders met ATHV en gepaardgaande 
toename in die gebruik van medikasie het aanleiding gegee tot meer en omvattende navorsing ten opsigte 
van die versteuring. Ten spyte daarvan dat die effektiwiteit en sukses van stimulantmedikasie bewys is, het 
professionele en publieke teenkanting en huiwering om die medikasie te benut, vergroot. Baie van die 
persepsies is veroorsaak deur die rol wat die media in die verspreiding van inligting gespeel het. Volgens 
Barkley (2006a:13) het Maynard (1970) byvoorbeeld 'n desimale punt verkeerd geplaas en veroorsaak dat 
die indruk geskep is dat die gebruik van medikasie 10 keer meer is as wat dit werklik was.  
 
Die argument dat ATHV nie bestaan nie het gedurende dié periode momentum gekry. Ongeduldige en 
onverdraagsame ouers en onderwysers, farmaseutiese maatskappye en 'n onvoldoende onderwyssisteem 
is aangevoer as redes vir die skep van die ATHV-mite. Volgens Barkley (2006a:14) en  Sandberg en 
Barton (2002: 22)  het boeke wat verskyn het van ondermeer; Scharg en Divosky (1975) twee joernaliste 
wat geskryf het oor die mite dat kindhiperaktiwiteit bestaan, Engeland se Steven Box (1977) wat geskryf 
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het dat nonkonformistiese kinders onnodig geëtiketteer word, Messinger (1975) wat geargumenteer het dat 
die versteuring bestaan omdat geweldige wins uit die medikasie gemaak word, hierdie mite versterk 
 
Die Feingold-dieet (1975) het uit die skepper daarvan se mening gevloei dat allergieë of toksiese reaksie 
teenoor seker kossoorte se by-, kleur- en geurmiddels hiperaktiwiteit veroorsaak. Opvolg- en 
kontrolestudies kon egter nie Feingold se bevindinge staaf nie. In 1980 is 'n “National Advisory Committee 

on Hyperkinesis and Food Additives” saamgestel om alle navorsing ten opsigte van die onderwerp te 
hersien. Hulle kon geen bevestiging vir Feingold se teorie vind nie. Hierdie teorie is egter vir die volgende 
10 jaar steeds deur die publiek ondersteun, waarna die klem verskuif het na die steeds wetenskaplik 
onbevestigde teorie dat onverfynde suiker die oorsaak van hiperaktiwiteit is (Barkley, 2006a:14; Sandberg 
& Barton, 2002:21). 
 
Tegnologiese ontwikkeling wat die lewenstempo versnel en sodoende omgewingstimuli verhoog, is deur 
Block (1982) as die oorsaak van ATHV beskou. Hierteenoor het Ross en Ross(1982) in 'n diepteondersoek 
vasgestel dat daar nie 'n toename in voorkoms van ATHV is nie, maar wel in die diagnosering daarvan. 
Hulle het voorgestel dat nagegaan word of die kulturele eise wat die gemeenskap stel, wel 'n invloed het 
op die voorkoms van ATHV (Barkley, 2006a:14). 
 
Die invloed van ouers se optrede op die kind as die oorsaak van hiperaktiwiteit is deur sowel psigoanaliste 
(Bettelheim,1973) as behavioriste (Willis & Lovaas, 1977) beklemtoon. Die psigoanaliste het beweer dat 
die oordrewe negatiewe reaksie van 'n onverdraagsame moeder teenoor 'n kind met 'n negatiewe of 
hiperaktiewe temperament tot hiperaktiwiteit by die kind sal lei. Volgens die behavioriste veroorsaak swak 
opdragte en instruksies van ouers verkeerde kondisionering ten opsigte van stimuli en het dit 
wederstrewige en hiperaktiewe gedrag by kinders tot gevolg. Die feit dat negatiewe ouer-kind-interaksie 
hiperaktiwiteit veroorsaak, kon nie bewys word nie, maar daar was wel aanduidings dat die versteuring 
bydra tot negatiewe verhoudings (Barkley, 2006a:14; Sandberg & Barton, 2002:21).  
 
Gedragsmodifikasie as behandeling van gedragsprobleme wat met ATHV gepaard gaan, het al hoe meer 
gewild geraak. Hierdie behandeling het nie soveel sukses soos stimulantmedikasie gehad nie, maar die 
mening het gegroei dat medikasiebehandeling nie in isolasie gebruik moet word nie (Barkley, 2006a:16). 
 
Assesserigsinstrumente soos Conners se ouer- en onderwyserskaal is al hoe meer aanvaar en benut. 
Hierdie skale het 'n kwantitatiewe assesseringsmetode gebied wat empiries getoets kon word. Navorsers 
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het in hierdie periode ook aandag geskenk aan die sosio-ekologiese impak wat hiperaktiewe en 
aandagafleibare gedrag op die gesin en individu het (Barkley, 2006a:16). 
Aan die einde van hierdie tydperk is besef dat hiperaktiwiteit nie die enigste en belangrikste gebrek by 
ATHV-kinders is nie. Swak aandagspan en swak impulskontrole was net so, indien nie meer, belangrik om 
die versteuring en gepaardgaande probleme te verduidelik. Die verskil tussen die diagnose en behandeling 
van die versteuring in die VSA en Europa en Engeland het voortgegaan. In die VSA is ATHV as 'n 
algemene aandagtekortversteuring beskou wat met medikasie behandel kon word, terwyl dit in Europa 
gesien is as 'n skaars toestand wat deur oormatige aktiwiteit en moontlike breinskade gekenmerk word 
(Barkley, 2006a:19). 
 
2.2.5 AANDAGTEKORTVERSTEURING MET OF SONDER HIPERAKTIWITEIT: 1980-1989 
 
Die dekade is gekenmerk deur pogings om 'n meer spesifieke diagnose van ATHV daar te stel. Die publi- 
kasie van die DSM-III (1980) het aanleiding gegee tot die radikale verandering van die naam 
Hiperkinetiese reaksie in kinderjare, na Aandagtekortversteuring met of sonder hiperaktiwiteit. 
Aandagtekort en impulsiwiteit word as die definiërende eienskappe van die versteuring gestel. 'n 
Spesifieke lys van simptome, en ouderdoms- en tydperkgrense het hierdie kriteria gekenmerk. Die subtipes 
van Aandagtekort met en sonder hiperaktiwiteit was kontroversieel aangesien min empiriese navorsing op 
daardie stadium gedoen is om hierdie onderskeid te vestig (Barkley, 2006a:21).  
 
Die onderskeid tussen aggressie en hiperaktiwiteit is ondersoek. Loney (1983) het daarin geslaag om op 'n 
empiriese wyse die simptome van aggressie en hiperaktiwiteit te skei. Quary (1988), Rutter (1983 & 1989) 
en Werry (1988) is deur Barkley (2006a:23) geïdentifiseer as navorsers wat bewys het dat ATHV as 'n 
aparte psigiatriese versteuring by kinders beskou kon word. In 1987 het die DSM-IIII-R verskyn en die 
versteuring is toe Aandagtekorthiperaktitwiteitsversteuring genoem. Aandagtekort sonder hiperaktiwiteit is 
nie langer as 'n subtipe beskou nie (Barkley, 2006a:21). In die tweede helfte van die dekade is die 
moontlikheid ondersoek dat aandagtekort nie die kern van versteuring is nie. Die hipotese dat 
motiveringsgebreke die simptome van ATHV beter kan verduidelik, is geformuleer. Die hipotese is uitgebrei 
om gebreke ten opsigte van respons op die gevolge van gedrag in te sluit (Barkley, 2006a:24).  
 
Die sosio-ekologiese impak van die versteuring is verder ondersoek en dit het duidelik geword dat 
antisosiale gedrag grootliks deur simulantmedikasie verbeter word. Die gebreke wat met ATHV 
geassosieer word, is nie langer net as die kind se probleem gesien nie. Die outeurs het begin klem lê dat 'n 
bepaalde wisselwerking tussen die kind se vermoëns en die eise van die omgewing bestaan. Barkley 
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(2006a:25) het hierdie wisselwerking soos volg gedefinieer: “Changing the attitudes, behaviors, and 

expectations of care-givers, as well as the demands they make on children with ADHD in their care, 

should result in changes in the degree to which such children are disabled by their behavioral deficits.” 
(Hierdie uitspraak sluit aan by die hipotese van hierdie ondersoek (sien 1.4)). In die VSA is die 
behandeling van ATHV verder ontwikkel: kognitiewe gedragsterapie is benut, 'n oueropleidingsprogram vir 
die hantering van kinders met ATHV en programme vir die bestuur en beheer van kinders in die skool is 
ontwikkel, en kinders met ATHV is by sosiale vaardigheidsprogramme betrek (Barkley, 2006a:29).  
 
Publieke bewustheid van ATHV het 'n realiteit geraak en aktivisme teen behandeling van die versteuring 
het toegeneem. Die Sciëntologie-"kerk" het veral binne hierdie debat 'n groot rol gespeel. Verskeie 
bewerings ten opsigte van die nadeel en gevaar van Ritalin is gemaak, ondermeer dat die medikasie 
dodelik is, ander toestande (soos Tourette-sindroom) veroorsaak en gebruikers daarvan laat moor en 
misdaad pleeg. Daar is beweer dat persone wat nie aan ATHV ly nie, Ritalin misbruik (Barkley, 2006a:30-
31; Protecting the rights of children, 2006:1). In 'n onderhoud met mev. Taljaard (2005) voorsitter van 
ADHSA (ADHD South Africa) is bevestig dat die kerk ook in Suid-Afrika 'n rol ten opsigte van disinformasie 
speel. Tydens 'n onderhoud met mev. De Lange (2006) van SANRA (Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir 
Alkoholisme en Afhanklikheid van Verdowingsmiddels) is vasgestel dat daar na haar wete tans en in die 
verlede min probleme met die misbruik van Ritalin bestaan. Dr. Theunissen (2007), 'n algemene praktisyn 
wat spesialiseer in die behandeling van ATHV, het hierdie inligting bevestig. Barkley (2006a:31) was van 
mening dat hierdie veldtog geweldige skade aangerig het, maar dit het wel teweeggebring dat die 
assesseringskriteria vir ATHV strenger as ooit tevore toegepas is en dat medikasie met omsigtigheid 
voorgeskryf is. 
 
Aan die einde van die dekade is ATHV as 'n chroniese ontwikkelingsagterstandtoestand met 'n sterk 
biologiese en oorerflike disposisie beskou met 'n negatiewe impak op die kind se akademiese en sosiale 
aanpassing. Volgens Barkley (2006a:31) het die graad van die toestand afgehang van samehangende 
toestande, en die uitkoms van die versteuring het van die omgewingsfaktore afgehang. 
 
2.2.6 GENETIESE EN NEUROLOGIESE NAVORSING TEN OPSIGTE VAN ATHV: 1990-1999 
 
Gedurende hierdie periode het 'n toename in genetiese en neurologiese navorsing ten opsigte van ATHV 
plaasgevind. As gevolg van tegnologiese ontwikkeling soos die Positron-Uitstralingskandering (PET) en 
Magnetiese Resonansieafbeelding (MRI) is vasgestel dat kinders met ATHV se breinstruktuur verskil van 
die van normale kinders (Barkley, 2006a:33; Wardle,1998:25). 
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Sedert die 1970’s het daar aanduidings bestaan dat genetiese komponente 'n rol speel in ATHV-simptome. 
Volgens Barkley (2006a:33) is Biederman en kollegas se studies ten opsigte van oorerflikheid aanduidend 
aangesien tussen 10% tot 35% van 'n kind met ATHV se onmiddellike familie ook aan die versteuring ly. 
Molekulêre genetiese tegnieke is gebruik om DNS te analiseer om die gene wat met die versteuring 
geassosieer word, te identifiseer. Kritiek teen hierdie siening het voorgekom omdat disfunksionele 
gesinspatrone eerder as die oorsaak van ATHV gesien is.  
 
Die empiries-ondersteunde DSM-IV is in 1994 gepubliseer en het soos die DSM-III 'n suiwer 
aandagtekortvorm van ATHV erken. Verskeie studies is onderneem wat die effektiwiteit beoordeel van 
stimulante en antidepressante as behandelingsmetode van ATHV, asook langtermynstudies in verskillende 
gebiede met verskillende subgroepe (Barkley, 2006a:33).  
 
Gedurende hierdie dekade is die klem weereens op neurologiese en genetiese faktore eerder as 
maatskaplike en omgewingsfaktore geplaas as oorsaak van ATHV, maar die wisselwerking tussen al die 
faktore is aanvaar. Die impak van geassosieerde toestande is erken en die wyse waarop dit 
gesinsfunksionering, 
akademiese sukses, die ontwikkelingsgang en -uitkoms van die ATHV-lyer en selfs die reaksie op 
behandeling beïnvloed, is beter begryp. 
 
2.2.7 HUIDIGE TENDENSE TEN OPSIGTE VAN ATHV: 2000-2008 
 
Die DSM-IV-TR het ontstaan vanuit 'n proses waartydens 'n komitee bestaande uit kundiges op die gebied 
van ATHV die ontwikkeling daarvan bespreek het, 'n literatuurstudie ten opsigte van die simptome van 
ATHV gedoen is, ondersoek ingestel is na die gradering van ATHV-assesseringskale, en 'n veldondersoek 
gedoen is waartydens 380 kinders met ATHV betrek is. Die kriteria is in 2000 gepubliseer (Barkley, 
2006b:84).  
 
Navorsing steun die gedagte dat ATHV 'n probleem met gedragsinhibisie behels en dat die 
aandagprobleme wat daarmee geassosieer word, gebreke in 'n breër neuropsigologiese domein van 
uitvoerende funksionering verteenwoordig (Barkley, 2006a:37). Subtipering van die versteuring lei daartoe 
dat 'n nuwe en moontlik nuwe versteuring, Trae/stadige kognitiewe funksionering, bevestig word. Hierdie 
tipe omskryf 30%-50% van kinders wat voorheen as hoofsaaklik aandagtekorttipe-ATHV gediagnoseer is 
(Barkley, 2006a:37). 
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Brown (2000a:5) het verwys na 'n multimodale behandelingstudie (MTA – Multimodal Treatment Study) 
wat deur die Amerikaanse Mediese Assosiasie (AMA) gedoen is en het Goldman (1998) aangehaal: 
“ADHD is one of the best-researched disorders in medicine, and the overall data on its validity are far more 

compelling than for most mental disorders and even for many medical conditions.” Hy het verder verwys na 
die bevinding dat medikasie wat vir ATHV voorgeskryf en gebruik word onteenseglik suksesvol is en die 
simptome van die versteuring verminder. Verder is daar bevind dat die newe-effekte van die medikasie 
matig en van korte duur is. Soos vantevore genoem, bestaan daar uiteenlopende menings ten opsigte van 
die behandeling van ATHV, maar die meeste navorsers stem saam met hierdie feit. (Vergelyk Bester, 
2006:124-134; Cooper & Bilton, 2002:73; Green & Chee, 1998:142; Manassis, 2005:284; O’Regan, 
2005:81-84.) 'n Nie-stimulant-medikasie Straterra is in 2003 goedgekeur. Wat hierdie medikasie so gewild 
maak, is veral die feit dat daar geen afhanklikheidspotensiaal bestaan nie (Barkley, 2006a:37). 
 
Internetontwikkeling asook die toeganklikheid tot die internet het daartoe bygedra dat ATHV internasionaal 
op dieselfde wyse gediagnoseer en beskou word. Kennis is wêreldwyd beskikbaar en kan op 'n 
wetenskaplike en nie-wetenskaplike wyse vergelyk word. In 2002 is 'n internasionale konsensusverklaring 
ten opsigte van ATHV deur 80 wêreldleiers op die gebied van ATHV onderteken (Barkley, 2006a:38).  
 
ATHV is 'n versteuring waaroor alreeds 2 000 jaar gelede geskryf is en wat deur die jare gekenmerk is  
deur kontroversie, verskille en debatte. Dit kan werklik beskryf word as die bekendste en bes nagevorste 
gedragsversteuring by kinders. 'n Breë teoretiese basis ten opsigte van diagnose, simptome, oorsake en 
verspreiding van ATHV bestaan.  
 
2.3 BESKRYWING EN DIAGNOSTIESE KRITERIA VAN ATHV  
 
Vanuit die geskiedkundige oorsig is dit duidelik dat die geïdentifiseerde simptome van ATHV deurlopend 
na aandagtekort, hiperaktiwiteit en probleme met impulskontrole verwys. Goldstein (1997:34) haal Ross en 
Ross (1982) se beskrywing van aandagtekort aan wanneer hy verduidelik dat die versteuring van ander 
versteurings verskil ten opsigte van die intensiteit, volharding en groepering van simptome eerder as die 
absolute teenwoordigheid of afwesigheid van gediagnoseerde simptome. Alle volwassenes en kinders 
presenteer met ander woorde per geleentheid met aandagtekort, impulsiwiteit of hiperaktiwiteit. Slegs 
wanneer die gedrag erger en meer dikwels as normaal vir die ontwikkelingsfase of ouderdom voorkom, dit 
enige diagnostiese waarde vir ATHV het. Volgens Brown (2000a:23) erken al meer navorsers dat hul die 
simptome van ATHV as dimensioneel beskou. Hierdie versteurings word as die ekstreme vorme van 
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gedrag beskou wat geneties gevarieerd by die hele bevolking voorkom. Hierdie gedrag kom dus in 'n erge 
vorm met groter negatiewe impak by die persoon met ATHV voor. Hierteenoor word die omskrywing van 
ATHV as 'n kategorie van psigopatologie gestel. Indien hierdie wyse van omskrywing benut word, beteken 
dit dat 'n kind met ATHV presenteer as gevolg van bepaalde simptome wat voorkom (Barkley, 2006b:93). 
Die navorser is van mening dat beide hierdie sienswyses van toepassing is tydens die diagnose van 
ATHV. Die DSM-IV-TR omskryf bepaalde gedrag waarmee die kind moet presenteer om as ATHV 
gediagnoseer te word – die dimensie of graad van die gedrag bepaal of die kind wel die versteuring het. 
 
Volgens Accardo en Blondis (2000a:4) is ATHV 'n neuro-ontwikkelingsgestremdheid waar ‘neuro’ impliseer 
dat die sentrale senuweestelsel die oorsaak van die ontwikkelingsverskynsel is en ‘ontwikkeling’ impliseer 
dat die tekens en simptome van die versteuring normale gedrag is wat ontwikkelingsontoepaslik vir die 
kind se ouderdom en ontwikkelingsvlak is. Die voorkoms en intensiteit reflekteer 'n onvolwassenheid van 
die brein en 'n onvoldoende ontwikkeling van inhibisiemeganismes soos dit tipies moet ontwikkel op 
daardie ouderdom. Die verskillende manifestasies van ATHV vorm dus 'n versteuring wat uit 'n 
versameling tekens en simptome bestaan wat 'n gemeenskaplike maar nie noodwendig 'n identiese, 
organiese oorsprong in die brein het. 
 
As gevolg van ATHV veroorsaak die simptome gedrag wat 'n impak op sowel die lyer aan die versteuring  
as die mense om hom het. Met verloop van jare is besef dat hierdie toestand as 'n versteuring geklassifi- 
seer moet word. Normaalweg is die klassifikasie van 'n psigopatologiese toestand 'n ietwat misterieuse 
proses en net vir professionele persone van belang. Ten opsigte van ATHV is dit egter 'n ander saak en 
soos reeds aangedui, word die toestand aktief deur die media en publiek bespreek. (Vergelyk Goldstein, 
1997:35; Schachar & Sergeant, 2002:126.) 
 
Klassifikasie of diagnostiese skemata wat as taksonomieë bekend staan, poog om die oorweldigende 
kliniese of fenotipiese manifestasie van 'n versteuring in onderlinge eksklusiewe en omvattende kategorieë 
te groepeer. (Vergelyk Mash & Dozois, 2003:28; Schachar & Sergeant, 2002:127.) Die historiese verloop 
van ATHV illustreer watter invloed sosiale en kulturele faktore op die diagnose en klassifikasie van die 
versteuring gehad het. Die verskeie name en simptome wat deur die jare geïdentifiseer is, dui veral op die 
evolusionêre proses wat die diagnostiese kriteria ondergaan het om by die tans aanvaarbare diagnostiese 
kriteria DSM-IV-TR en ICD-10 (International Classification of Diseases, 10th revision) uit te kom. 
Eersgenoemde is die algemeen aanvaarbare kriteria in Suid-Afrika en die Verenigde State van Amerika 
terwyl laasgenoemde die aanvaarbare kriteria in Europa en Brittanje is. Mediese fondse in Suid-Afrika 
verwag egter dat elke mediesefondseis volgens 'n ICD-10-kode gekategoriseer word. Hierdie vereiste bring 
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mee dat professionele persone kennis moet dra van albei diagnostiese kriteria. Geen akkurate diagnose 
kan gemaak word sonder deeglike kennis van die diagnostiese kriteria nie. 
 
DSM-IV-TR (2000:92-93) se diagnostiese kriteria vir ATHV is soos volg:  

Diagnostic criteria for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

A. Either (1) or (2): 

(1) six (or more) of the following symptoms of inattention have persisted for at least 6 

months to a degree that is maladaptive and inconsistent with developmental level: 

      Inattention 

(a) often fails to give close attention to details or makes careless mistakes in schoolwork, 

work, or other activities 

(b) often has difficulty sustaining attention in tasks or play activities 

(c) often does not seem to listen when spoken to directly 

(d) often does not follow through on instructions and fails to finish school-work, chores, or 

duties in the workplace (not due to oppositional behavior or failure to understand 

instructions) 

(e) often has difficulty organizing tasks and activities 

(f) often avoids, dislikes, or is reluctant to engage in tasks that require sustained mental 

effort (such as schoolwork or homework) 

(g) often loses things necessary for tasks or activities (e.g., toys, school assignments, pencils, 

books, or tools) 

(h) is often easily distracted by extraneous stimuli  

(i)  is often forgetful in daily activities 

(2) six (or more) of the following symptoms of hyperactivity-impulsivity have persisted for 

at least 6 months to a degree that is maladaptive and inconsistent with developmental level: 

Hyperactivity 

(a) often fidgets with hands or feet or squirms in seat 

(b) often leaves seat in classroom or in other situations in which remaining seated is 

expected 

(c) often runs about or climbs excessively in situations in which it is inappropriate (in 

adolescents or adults, may be limited to subjective feelings of restlessness) 

(d) often has difficulty playing or engaging in leisure activities quietly 

(e) is often "on the go" or often acts as if "driven by a motor" 

(f) often talks excessively 
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Impulsivity 

(g) often blurts out answers before questions have been completed 

(h) often has difficulty awaiting turn 

(i) often interrupts or intrudes on others (e.g., butts into conversations or games) 

B. Some hyperactive-impulsive or inattentive symptoms that caused impairment were present 

before age 7 years. 

C. Some impairment from the symptoms is present in two or more settings (e.g., at school 

[or work] and at home). 

D. There must be clear evidence of clinically significant impairment in social, academic or 

occupational functioning. 

E.. The symptoms do not occur exclusively during the course of a Pervasive Developmental 

Disorder, Schizophrenia, or other Psychotic Disorder and are not better accounted for by 

another mental disorder (e.g. Mood Disorder, Anxiety Disorder, Dissociative Disorder, or a 

Personality Disorder). 

Code based on type: 

314.01  Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Combined Type: if both Criteria A1 

and A2 are met for the past 6 months 

314.00  Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Predominantly Inattentive Type: if 

Criterion A1 is met but Criterion A2 is not met for the past 6 months 
314.01 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Predominantly Hyperactive-
Impulsive Type:  if Criterion A2 is met but Criterion A1 is not met for the past 6 months 

Coding note:  For individuals (especially adolescents and adults) who currently have 

symptoms that no longer meet full criteria, "In Partial Remission” should be specified. 

 

314.9 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Not Otherwise Specified 
This category is for disorders with prominent symptoms of inattention or hyperactivity-impulsivity 

that do not meet criteria for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Examples include 

1. Individuals whose symptoms and impairment meet the criteria for Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder, Predominantly Inattentive Type but whose age at onset is 

7 years or after 

2. Individuals with clinically significant impairment who present with inattention and whose 

symptom pattern does not meet the full criteria for the disorder but have a behavioral 

pattern marked by sluggishness, daydreaming, and hypoactivity 
 



Hoofstuk 2: Aandagtekorthiperaktiwiteitversteuring (ATHV) 

 54 

Samevattend kan die DSM-IV-TR soos volg weergegee word: 
ATHV – (A) hoofsaaklik aandagtekort, ten minste ses aandagtekortsimptome moet gediagnoseer word. 

Die individue is dromerig en afleibaar.  
ATHV – (H/I) hoofsaaklik hiperaktief en impulsief, ten minste ses hiperaktiwiteit of impulsiwiteit 

simptome moet gediagnoseer word.  
ATHV – (K) gekombineerde tipe, ten minste ses aandagtekort simptome en ses hiperaktiwiteit en of 

impulsiwiteit simptome moet gediagnoseer word.  
ATHV – (NS) nie gespesifiseerde tipe: Hierdie persone het hoofsaaklik aandagtekort kenmerke maar 

met aanvang na sewejarige ouderdom.  
Hierteenoor beskryf die ICD-10 die Hiperkinetiese Versteuring (HKV) gebaseer op feitelik dieselfde 18 
simptome as die vir ATHV in die DSM-IV-TR. 'n Diagnose in terme van die ICD-10-klassifisering vereis 'n 
teenwoordigheid van simptome van al drie groepe, naamlik vir aandagtekort ten minste ses van nege 
simptome, vir hiperaktiwiteit ten minste drie van vyf simptome, en vir impulsiwiteit ten minste een van vier 
simptome. 
Die ICD-10 (Schachar & Sergeant, 2002:134) se diagnostiese kriteria vir HKV is soos volg:  

 

Current diagnostic criteria for hyperkinetic disorder (HD)* 

1. Demonstrated abnormality of attention and activity at home, for the age and 

developmental level of the child, as evidenced in at least three of the following attention 

problems: 

(a) short duration of spontaneous activities 

(b) often leaving play activities unfinished 

(c) overfrequent changes between activities 

(d) undue lack of persistence at tasks set by adults 

(e) unduly high distractibility during study, e.g. homework or reading assignment and by 

at least two of the following activity problems: 

(f) continuous motor activity (running, jumping, etc.) 

(g) markedly excessive fidgeting and wriggling during spontaneous activities 

(h) markedly excessive activity in situations expecting relative stillness (e.g. meal times, 

travel, visiting, church)  

(i)  difficulty in remaining seated when required 

2. Demonstrable abnormality of attention and activity at school or nursery (if applicable), for 
the age and developmental level of the child, as evidenced by at least two of the 

following attention problems: 
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(a) undue lack of persistence at tasks 

(b) unduly high distractibility, i.e. often orienting toward extrinsic stimuli 

(c) overfrequent changes between activities when choice is allowed 

(d) excessively short duration of play activities and by at least two of the following activity 

problems: 

(e) continuous and excessive motor restlessness (running, jumping, etc.) in situations 

allowing free activity 

(f) markedly excessive fidgeting and wriggling in structured situations 

(g) excessive levels of off-task activity during tasks 

(h) unduly often out of seat when required to be sitting 

3. Directly observed abnormality of attention or activity. This must be excessive for the child 

age and developmental level. The evidence may be any of the following: 

(a) direct observation of the criteria in 1 or 2 above, i.e. the report of parent and/or 

teach 

(b) observation of abnormal levels of motor activity, or off-task, behaviour, or lack of 

persistence in activities, in setting outside home or school (e.g. clinic or laboratory) 

(c) significant impairment of performance on psychometric tests of attention 

4. Does not meet criteria for pervasive developmental disorder, mania or depressive or 

anxiety disorder 

5. Onset before the age of 6 years 

6. Duration of at least 6 months 

   * All of the criteria must be present for the ICD-10 diagnosis of hyperkinetic disorder (HD: Taylor et 

al., 1991; World Health Organization, 1992). 

 
Die ICD-10 se omskrywing van Hiperkinetiese Versteuring (HKV) is veel meer beperkend as die van 
die DSM-IV-TR se omskrywing van ATHV. Kinders met 'n diagnose van HKV sal volgens die kriteria 
van die DSM-IV-TR vir ATHV – (K) kwalifiseer, alhoewel baie min as ATHV – (A) gediagnoseer sal 
word (Nigg, 2006:9). Hierdie situasie is weereens 'n aanduiding van die heterogene aard van ATHV. 
Soos alreeds bespreek in die geskiedkundige oorsig van ATHV, het kriteria en subtipes van ATHV 
geweldig verander deur die loop van jare. Volgens Baeyens, Roeyers en Vande Walle (2006:404) 
ondersoek verskeie skrywers die moontlikheid dat ATHV – (K) en ATHV – (A) twee onderskeibare 
versteurings is. DuPaul en Stoner (2003:8) wys daarop dat daar ten minste 7 056 kombinasies 
bestaan vir die 12 uit 18 simptome wat daar vir ATHV bestaan. Dit is dus nodig dat daar 'n meer 
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homogene indeling van die subtipes van ATHV moet bestaan. Vervolgens word die subtipes van 
ATHV meer volledig bespreek. 
 
 
2.3.1 SUBTIPES VAN ATHV  
 
Die DSM-IV-TR onderskei drie subtipes van ATHV. Hierdie subgroepe word bepaal volgens die simptome 
wat die kind openbaar. Verskillende skrywers beskryf die verspreiding van die subtipes verskillend. Volgens 
Baeyens et al. (2006:406) dra die wyse waarop die diagnose gemaak word en die tipe navorsing wat 
gedoen word asook die persoon van wie die inligting verkry word by tot die subtipe wat gediagnoseer word. 
McBurnett, Pfiffner en Ottolini (2000:234) vergelyk 'n aantal studies en die voorkoms van die subtipes 
wissel soos volg: ATHV – (A) – 59.3% tot 28%, ATHV – (H/I) – 22.4% tot 7% en ATHV – (K) – 64.7% tot 
23.1%. Rabiner

ATHV – (A) hoofsaaklik aandagtekort: Hulle sukkel om aan die werk te kom en hul werkspoed is stadig. 
Opdragte word moeilik voltooi en hulle kan onderpresteer in skoolwerk. In die algemeen word daar steeds 
na hierdie subtipe as ATHV of aandagtekortversteuring of aandagafleibaarheid verwys. Brown (2000a:9) 
verdeel die simptome van hierdie subtipe in vyf groepe naamlik, 1) organisering en aktivering vir werk, 2) 
volhoubare aandag en konsentrasie, 3) volhoubare energie en moeite vir werk, 4) bestuur van affektiewe 
inmenging en 5) benutting van werkgeheue en toegang tot herroeping. 

 (2004:1) haal 'n studie in die Journal of the American academy of child and adolescent 

psychiatry (Februarie, 1998) aan wat daarop wys dat ATHV – (K) die algemeenste subtipe is en in 61% van 
gevalle voorkom. ATHV – (A) kom in 30% van aanmeldings voor en 9% van kinders met ATHV is ATHV – 
(H/I). Nigg (2006:9) wys daarop dat die meeste data ten opsigte van ATHV – (K) beskikbaar is en dat daar 
in studies gewoonlik na hierdie subtipe verwys word wanneer ATHV bespreek word, behalwe wanneer daar 
anders gespesifiseer word. Baeyens et al.(2006:406) wys daarop dat die indeling van subtipes bepaal kan 
word deur die assessering van probleme ten opsigte van aandag. Drie faktore word as onderskeiding 
gebruik naamlik, 'n hiperaktiewe-inpulsiewe faktor, 'n aandagtekort-disoganisasiefaktor en 'n 
traekognitiewetempo (TKT) -faktor. DuPaul en Stoner (2003:8) gebruik die aanwesigheid of afwesigheid 
van aggressie of geïnternaliseerde simptome as basis vir subtipes. 

ATHV – (H/I) hoofsaaklik hiperaktief en impulsief, met gebrekkige gedragsmonitering:  Hierdie persone 
toon ooraktiewe en impulsiewe gedrag. Hulle ondervind probleme met die toepassing van impulskontrole 
en is geneig tot ongelukke en beserings. Verder is hulle ook geneig tot swak beplanning en organisasie.  
ATHV – (K) gekombineerde tipe:  Verskillende kombinasies van aandagtekort en hiperaktiwiteit en 
impulsiwiteit kenmerke kan voorkom.  
ATHV – (NS) nie gespesifiseerde tipe: Die tipe individu kan ook trae kognitiewe funksies openbaar. 
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Verskille tussen die subgroepe volgens bepaalde aspekte: 
Voorkoms: Die ouderdom van aanmelding of diagnosering van hoofsaaklik aandagtekort is ongeveer 10.4 
jaar – ongeveer 'n jaar later as by die gekombineerde groep (9.1 jaar). Hierdie situasie word toegeskryf 
aan die eise wat formele skoolonderrig in die intermediêre fase aan die kind stel terwyl hiperaktiwiteit en 
impulsiwiteit voorskools en in die basisfase meer aandag trek. Die voorkoms van ATHV – (K) is vier keer 
meer by seuns terwyl ATHV – (A) by albei geslagte in feitlik dieselfde verhouding voorkom. ATHV – (A) is 
geneig om by meer kinders in die hoër sosio-ekonomiese klas voor te kom. (Vergelyk Baeyens et al., 
2006:406; DuPaul & Stoner, 2003:9-10.) 
Ontwikkelingsverloop: Simptome van hiperaktiwiteit en impulsiwiteit is gewoonlik voor die ouderdom van 
vyf jaar sigbaar. Daar word gespekuleer dat ATHV – (H/I) die voorloper van ATHV – (K) kan wees. Baie 
min navorsing is nog ten opsigte van ATHV – (H/I) gedoen veral omdat die voorkoms van hierdie tipe baie 
beperk is terwyl aandagtekortsimptome meer opmerklik is by kinders, adolessente en volwassenes. Die 
geslagsverskille wat by kinders bestaan, kom minder by volwassenes voor. Hiperaktiwiteit/impulsiwiteit 
word met negatiewe uitkomste soos aggressie en gedragsprobleme geassosieer, terwyl 
gemoedsversteurings by alle subgroepe voorkom. (Vergelyk Baeyens et al., 2006:407; DuPaul & Stoner, 
2003:10-11; McBurnett et al., 2000:233.) 
Faktore wat ATHV bepaal:  
o Genetiese bepaling – oorerwing speel 'n geskatte 70 – 90%-rol by die bepaling van ATHV die 

dopamienbane word hierby betrek. Navorsing het aangetoon dat ATHV – (A) en ATHV – (K) 'n 
verband met eersgenoemde het, maar geen aanduiding van ATHV – (H/I) is verkry nie. 

o Neuro-anatomiese skandering: Geen verskil ten opsigte van neuro-anatomiese aspekte kom by die 
subgroepe voor nie. 

o Neurofisiologie: ATHV – (K) word geassosieer met frontalelob-disfunksie terwyl ATHV – (A) met 
ander vorms van sentralesenuweestelsel-disfunksie verbind word. 

o Neuropsigologiese vlak: Inhibisietekorte word veral met ATHV – (K) verbind en hierdie groep 
ondervind ook meer probleme met beplanning, stelselverandering en verbale vloeiendheid. ATHV – 
(K) toon 'n vinnige afname van volgehoue aandag. 

o Geassosieerde toestande: ATHV – (K) toon meer geëksternaliseerde probleme terwyl sosiale 
onttrekking en gesomatiseerde gedrag meer by ATHV – (A) voorkom. Kinders met ATHV – (A) toon 
meer leerprobleme. Kinders met ATHV met aggressie toon meer antisosiale gedrag. Hierdie kinders 
ondervind ook meer verwerping deur die portuurgroep. 'n Groter kans bestaan dat hierdie kinders uit 
disfunksionele gesinne met gesinspatologie kan kom. 

(Vergelyk Baeyens et al., 2006:407-411; DuPaul & Stoner, 2003:11; McBurnett et al., 2000:234.) 
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Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die kernsimptome van ATHV aandagtekort, impulsiwiteit en 
hiperaktiwiteit is. 'n Onderskeid moet tussen simptoom en gestremdheid getref word. Simptoom beteken 
dat dit 'n bepaalde vorm van gedrag of 'n respons van gedrag binne 'n bepaalde situasie soos aandagtekort 
is, byvoorbeeld om van die een onvoltooide opdrag na die ander te gaan. Gestremdheid is die 
konsekwensies of gevolge van die simptome, byvoorbeeld as gevolg van die aandagtekort slaag die kind 
nie die graad nie (Barkley, 2006b:77).  
 
2.3.2 KERNSIMPTOME VAN ATHV  
 
Aandagtekort, hiperaktiwiteit en impulsiwiteit is die hoekstene waarop ATHV gebou is. Om ATHV ten volle 
te begryp is dit nodig om hierdie konsepte te bespreek. 
 
2.3.2.1 Aandagtekort 
 
Kinders met ATHV ondervind probleme om hulle aandag by 'n bepaalde taak gefokus te hou. 'n Trae 
kognitiewe tempo (TKT) kan as uitbreiding van aandagtekort beskou word. Barkley (2006b:79) identifiseer 
die volgende eienskappe van hierdie vorm van aandagtekort: traag, passief, hipo-aktief, dagdromerig, 
stadig bewegend, starend, verward en in 'n waas. Volgens Rief (2005:6) ondervind die kind bepaalde 
akademiese probleme as gevolg van aandagtekort. Sy onderskei veral drie tipes probleme: 
o Lees – verloor plek op die bladsy wanneer hy lees, bly nie gefokus op die leesstuk nie en het dus 

swak begrip en vergeet wat hy gelees het en moet dit verskeie kere herhaal. 
o Skriftelike werk – sukkel om vir 'n werkstuk te beplan en te organiseer, dwaal af van die onderwerp , 

lae vlakke van produktiwiteit, werk twee tot drie keer stadiger as sy maats en gee min aandag aan 
detail soos spelling en punktuasie. 

o Wiskunde – maak foute omdat die bewerking wat verwag word nie gevolg word nie, swak probleem-
oplossing (omdat fokus nie behou word nie) en volg nie die stappe nie. 

(Vergelyk Barkley, 2000b:99; Green & Chee, 1998:229-230.) 
 
Ouers en onderwysers moet begryp dat die kind nie doelbewus foute maak nie en dat hierdie skolastiese 
probleme direk as gevolg van aandagtekortprobleme is. Om die oorsaak van die probleme te verstaan is dit 
nodig dat hulle die begrip aandag en die aard en omvang van probleme met aandag verstaan. 
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Volgens Nigg (2006:75) verwys aandag na die vermoë om op 'n vasgestelde wyse 'n groot hoeveelheid 
eksterne inligting deurlopend te filter. Halperin (1996:125) stel dit dat daar nie 'n universele definisie vir 
aandag bestaan nie. Die meeste teoretici stem egter saam dat aandag nie 'n unitêre konstruk is nie. 'n 
Kombinasie van breinstrukture is by aandagprosesse betrokke. Dit is belangrik om te besef dat die brein as 
geïntegreerde geheel funksioneer en dat die verskillende dele mekaar wedersyds beïnvloed (Brown, 
2000a:16; Wardle,1998:45). Onderliggend aan al die omskrywings is die volgende aspekte: 
o Opwekking of gereedheid wat gekenmerk word deur 'n fisiologiese gereedheid om eksterme 

stimuli waar te neem. Aandag sluit nie alleen die vloei van inligting binne die korteks in nie, maar ook 
'n verskeidenheid van intensiteite van opwekking en aktivering, wat verbind en nie verbind word met 
konstante vloei van interne en eksterne stimuli nie. Die vlak van opwekking beïnvloed die uitvoering 
van 'n taak en kan selfkontrole en doelgerigte gedrag kompromitteer. Opwekking word ook verbind 
met volhoubare aandag. Hierdie aspek word by die kind met ATHV gesien as 'n ongemotiveerdheid 
om skoolwerk of huiswerk te doen asook onvermoë om skooltake of take by die werk te voltooi. 
(Vergelyk Brown, 2000a:16; Halperin,1996:126; Nigg, 2006:77; Sergeant, 1996:64.) 

o Oriënteringsrespons dui op die fisiologiese en gedragsveranderinge wat plaasvind wanneer stimuli 
waargeneem word. Hierdie respons kon gedwonge of ongedwonge wees en is 'n nodige voorloper 
van selektiewe aandag. Hierdie respons gee die kind die vermoë in die klas om nuwe inligting vanaf 
'n onverwagte oord te bekom. (Vergelyk Halperin, 1996:12; Nigg, 2006:77; Sergeant, 1996:64.)  

o Selektiewe aandag dui op die mens se vermoë om op relevante inligting te fokus terwyl dit wat nie 
van belang is nie geïgnoreer word. Selektiewe aandag word met die prosessering van inligting 
verbind (Nigg, 2006:75; Sergeant, 1996:64). 

 
Volgens Barkley (2006b:78) en Brown (2000a:9) verwys aandagtekort na uitermatige probleme met 
afleibaarheid en kroniese probleme om take en aktiwiteite te organiseer, aandag aan detail te gee, 
instruksies te volg en take te voltooi. Verder word probleme ondervind om nuwe take aan te pak wat 
volgehoue verstandelike eise stel. Oormatige vergeetagtigheid kom voor wat veroorsaak dat die kind 
voortdurend goed verloor. Weereens beklemtoon Brown (2000a:9) die feit dat aandagtekort nie 'n enkele 
eenvormige gebrek is nie maar dat dit bestaan uit 'n verskeidenheid verwante probleme met kognitiewe 
funksies soos organisering en aktivering om te werk, volgehoue aandag en konsentrasie, volgehoue 
energie en moeite vir die taak; bestuur van affektiewe invloede en aktivering van werkgeheue en toegang 
tot herroeping van inligting. Die kind met ATHV het gewoonlik probleme met een of meer van hierdie areas.  
 
2.3.2.1.1 Teorieë en modelle van aandag 
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Die volgende teorieë en modelle van aandag is van belang wanneer die konsepte aandag en ATHV 
ondersoek word:  
o Sergeant se teorie van inligtingprosessering: Sergeant beskou aandag as 'n multidimensionele 

konsep wat beide kognitiewe en psigofisiologiese aspekte insluit (Sergeant, 1996:57). Die drie stadia 
van aandag wat onderskei word, is enkodering, sentrale prosessering en responsorganisering. Die 
stadium van aandagprosessering kan bepaal word wanneer vasgestel word of veranderlikes 
onafhanklik of in interaksie met mekaar is. Hierdie proses dra by tot die reaksietyd en foutvoorkoms 
van 'n respons. Selektiewe aandag hang nou saam met die voorafgaande konsep waar die individu 
aandag wissel tussen wat relevant is en wat nie. Hieruit vloei volhoubare aandag wat bepaal word 
deur die gereedheid van die sisteem (Sergeant,1996:61-63). 

o Posner- Petersen se teorie van aandag: Drie sisteme betrokke by aandag word geïdentifiseer: (1) 
Die posterieure aandagsisteem, wat die dorsale visuele bane betrek en strek tot in die pariëtale 
lobbe. Hierdie sisteem fokus op 'n die spesifieke deel van die omgewing wat die kind met ATHV 
moeilik vind om te doen (2) Die anterieure sisteem wat in die frontalelob-struktuur geleë is en 
verantwoordelik is vir visuele aandag. Die sisteem verskuif aandag doelbewus om byvoorbeeld 'n 
bepaalde doel te bereik. Die kind met ATHV kan probleme ondervind met volgehoue aandag indien 
visuele stimuli verander of onvoorspelbaar is. (3) Die derde sisteem wat met opwekking en 
gereedheid in verband staan, word nie anatomies afgebaken nie. Die moontlikheid word 
gesuggereer dat die norepinephrinesisteem (wat strek vanaf die breinstam tot die 
posterieureaandagsisteem), hier 'n rol kan speel. (Vergelyk Nigg, 2006:78; Wardle, 1998:47-48.) 

o Perseptuelelading-model: Nigg (2006:78) haal Lavie (1995) aan wanneer perseptuele seleksie 
bespreek word. In situasies met 'n hoë perseptuele lading is 'n outomatiese stimulusgedrewe 
seleksieproses aan die gang. Lavie verwys hierna as 'n “ bottom-up"-proses aangesien dit deur die 
laer breinsentrums beheer word. 'n Harde geluid sal byvoorbeeld sonder veel moeite outomaties na 
die bewussyn beweeg en aandag ontvang. In die brein is die posterieure sisteem (wat die pariëtale 
kortikale gebiede en strukture van die talamus insluit) waarskynlik by die proses betrokke. Die ander 
moeitevoller en doelwitgedrewe proses word deur Lavie die “top-down”-proses genoem. Hierdie 
vermoë is strategies, relatief doelbewus en het verband met kognitiewe kontrole. Hierdie proses 
verloop in die volgende stappe: (1) Persepsie, fokus (2) Vroeë seleksie (3) Kognitiewe prosessering 
(4) Strategiese seleksie in verhouding met doelwit (5) Voorberei op aksie (6) Respons. Die kind met 
ATHV sal dus doelbewus die seleksie moet doen om op werk te fokus eerder as saam met maats 
grappe te maak. Die anterieure netwerk (wat sowel die anterieur cinguli-korteks as geassosieerde 
subkortikale strukture insluit) en die pariëtale korteks van die brein is waarskynlik hier betrokke. Die 
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breinnetwerke betrokke by die prosesse word in figuur 4 weergegee soos dit in Mirsky (1996:76) 
voorgestel word. 

o Neuropsigologiese teorie van aandag: Volgens hierdie teorieë is aandag 'n komplekse proses wat 
uit 'n aantal komponente bestaan. Die komponente is: (1) Skandering, fokus (2) Gee uitvoering (3) 
Voortgesette aandag (4) Verskuiwende aandag (5) Enkoderende aandag. (Vergelyk Mirsky, 
1996:77-78; Nigg, 2006:80; Wardle, 1998:50.) 

Figuur 4:  Breinnetwerke betrokke by aandagprosesse volgens Mirsky se neuropsigologiese teorie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met verwysing na bogenoemde modelle identifiseer Nigg (2006:100-105) die volgende ten opsigte van nie-
uitvoerende aandagprosesse by die kind met ATHV. Aandagtekort het nie verband met outomatiese 
filtrering en seleksie of outomatiese visuele oriëntasie van stimuli nie, maar wel met 'n toestand van lae 
opwekking. 'n Onvermoë om verstandelike hulpbronne vinnig te mobiliseer. Hierdie toestand kan vergelyk 
word met wanneer 'n persoon moeg is en met moeite aandag aan nie-stimulerende inligting kan gee. 
Hierdie probleem verklaar ook hoekom 'n kind met ATHV in staat is om aandag te skenk in situasies waarin 
hy belangstel. (Vergelyk Barkley, 2006b:78; Van der Meere, 2002: 167-174.) 
 
Wanneer aandagtekort vanuit 'n neurologiese perspektief beskou word, word die klem op die koppeling 
tussen aandag en geheue geplaas en ander kognitiewe funksies staan dan bekend as uitvoerende funksie. 
Hierteenoor koppel die psigiatriese model aandagtekort hoofsaaklik aan ontwrigtende gedrag. Vervolgens 
word die uitvoerende funksie of kognitiewe beheer bespreek. 
 
2.3.2.1.2 Uitvoerende funksie 
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Uitvoerende funksies verwys na 'n groot aantal sentrale beheerprosesse in die brein wat ondergeskikte 
breinfunksies beheer, prioritiseer en integreer. (Vergelyk Brown, 2000a:10; Hagemann, Hay & Levy, 
2002:217; Nigg, 2006:106.) Brown (2000a:10) haal Denckla (1996) aan wat daarop klem plaas dat hierdie 
sentrale beheersisteem bydra tot die funksie van die prefrontale korteks wat belangrik is in die organisering 
en integrering van kognitiewe prosesse wat oor 'n tydperk strek en 'n belangrike rol speel hoe ouer die kind 
word en leer om meer komplekse take te verrig en onafhankliker op te tree. Uitvoerende funksies sluit 
beplanning, impulskontrole, kognitiewe buigbaarheid en selfmonitering in (Hagemann et al., 2002:217). Die 
uitvoerende funksie kan vergelyk word met 'n dirigent van 'n orkes wat self geen instrument bespeel nie, 
maar die hele orkes in staat stel om in harmonie saam te speel. 
 
Gebreke in die uitvoerende funksie kom eers na vore wanneer dit van 'n individu verwag word om hierdie 
bepaalde funksie te gebruik. Dit beteken dus dat 'n kind voorskools nie gediagnoseer word met 
aandagtekort nie aangesien daar nie eise aan bogenoemde funksies gestel word nie. In die skool word al 
meer eise gestel dat die kind sy kognitiewe funksies moet reguleer, byvoorbeeld om te fokus op spesifieke 
take, aktiwiteite te prioriseer en bepaalde feite te onthou. Indien 'n kind se uitval ten opsigte van 
uitvoerende funksie probleme met inhibering van impulsiewe gedrag insluit, sal hy vroeër met ATHV 
gediagnoseer word aangesien dit gewoonlik die kind is wat nie kan stilsit nie, antwoorde uitskreeu en 
woelig is. Die kind wat basiese gedrag kan beheer, maar 'n uitval ten opsigte van aandagspan het, sal 
waarskynlik eers in latere grade gediagnoseer word.  'n Verdere belangrike feit wat belangrik is ten opsigte 
van uitvoerende funksie is dat dit progressief meer nodig en kompleks word soos wat 'n persoon ouer 
word. (Vergelyk Brown, 2000a:12; Hagemann et al., 2002:217; Nigg, 2006:106.) Aandaggeheue en 
uitvoerende funksie is verweefd. 'n Probleem ten opsigte van aandag kan die ontwikkelinggeheue en van 
die uitvoerende funksie beïnvloed. Volgens Barkley (1996:310) onderskei Furster drie komponente van die 
uitvoerende funksie, naamlik werkgeheue wat 'n tydelike retrospektiewe funksie is, 'n vasgestelde 
antisiperende stelsel wat 'n tydelike waarskynlikheidsfunksie het en 'n kontrolemeganisme wat keer dat 
doelgerigte gedrag onderbreek word. Nigg (2006:109) vereenvoudig die funksie en onderskei tussen 
kontrole wat hy identifiseer as (1) verstandskontrole, insluitend onderbrekingskontrole en kognitiewe 
onderdrukking; (2) uitsetkontrole insluitend onderbreking van 'n dominerende respons en terughou van alle 
response, en (3) vasgestelde verskuiwende of responsseleksie en werkgeheue. In werkgeheue onderskei 
hy tussen die vermoë om inligting te beheer en te kontroleer, die werkgedeelte en die passiewe gedeelte 
wat 'n storingsfunksie het of die korttermyngeheue. Volgens Nigg (2006:114) kan beplanning (as 'n vermoë 
om opeenvolgende stappe in 'n temporale volgorde te organiseer sodat 'n ingewikkelde probleem opgelos 
kan word) aangetas wees.  
o Laatseleksie of inmengingskontrole 
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Kinders met ATHV ondervind probleme om irrelevante inligting strategies uit te filter om op 'n gegewe taak 
te konsentreer. Die kind met ATHV vind dit dus moeilik om sy maats se gesels te ignoreer en voort te gaan 
met 'n werkopdrag. Hierdie probleem kan ook afleibaarheid genoem word, met ander woorde die kind 
reageer op eksterne stimuli wat geen verband het met die taak waarmee hy besig is nie. 'n Verdere 
aanduiding is dat die afleibaarheid verband hou met die moeilikheidsgraad van die taak en die graad van 
onderbreking. 'n Kind se aandag sal dus makliker afgelei word indien hy besig is met 'n ingewikkelde taak 
en daar skielik 'n hewige rusie tussen drie persone is as wanneer hy besig is met rekenaarspeletjies en sy 
ma vir hom iets vra. (Vergelyk Nigg, 2006:118; Barkley, 2006b:79.) 
o Korttermyngeheue as 'n kritiese element van aandag 
Die konsepwerkgeheue verwys na 'n onderafdeling van die korttermynfunksies wat inligting bewaar en 
manipuleer wat op daardie stadium geprosesseer word. Die werkgeheue dek die fokus en onmiddellike 
fokus en konteks van die huidige aandag en verwys na die brein se vermoë om aktief stukkies inligting te 
benut vir huidige funksionering terwyl voortgegaan word met ander funksies. Die verskil tussen die 
werkgeheue en korttermyngeheue is dat die werkgeheue nie net 'n tydelike sisteem vir berging is nie, maar 
'n aktiewe prosesseringsisteem is wat die brein help om onmiddellike situasies te hanteer, hetsy roetine- of 
nuut, terwyl relevante inligting onthou word van die teenswoordige tyd of die verlede. (Vergelyk Brown, 
2000a:14; Nigg, 2006:113-114.) Brown (2000a:14) haal Kosslyn en Koenig (1995) aan wat die werkgeheue 
beskryf as: “Activated information in the long term memories, the information in shorter memories and the 

decision process that manage which information is activated in long term memories and retained in short 

term memories”. Die werkgeheue se hooftaak is dus om alle hulpbronne wat nodig is vir die uitvoer van 'n 
kognitiewe taak te koördineer.  Volgens Brown (2000a:14) moet baie navorsing nog ten opsigte van die 
werkgeheue gedoen word, maar is dit duidelik dat heelwat van die aandaguitvalle wat geassosieer word 
met ATHV, aan 'n kroniese oneffektiewe werkgeheue verbind kan word.  
Ander aspekte wat aansluit by die werkgeheue is 'n probleem met onvoldoende opwekking, energie en 
moeite vir take, ruimtelike korttermyngeheue en werkgeheue, beplanning, responsseleksie en 
responsonderdrukking (Nigg, 2006:122-127). Tydsbewustheid is deel van die funksionering van die 
werkgeheue. Volgens Barkley (2006c:138) is tyd 'n multidimensionele konsep en verskillende komponente 
is by uitvalle ten opsigte van tyd by die kind met ATHV betrokke: tydpersepsie, motoriese tydhou, 
tydskatting, -produksie, -reprodusering en -beheer.  Dit is veral in laasgenoemde aspek wat die kind met 
ATHV probleme ondervind (Nigg, 2006:170). 
o Affektiewe of emosionele aspekte van aandag 
Energie en opwekkingsaspekte van aandag betrek nie alleen kognitiewe funksies nie, maar ook emosie. 
LeDoux (1996:296) is van mening dat daar nie 'n eenvormige emosionele sisteem in die brein is nie. 
Volgens hom bestaan 'n verskeidenheid maniere waarop kognitiewe en emosionele opwekking geaktiveer, 



Hoofstuk 2: Aandagtekorthiperaktiwiteitversteuring (ATHV) 

 64 

volgehou of gemoduleer word deur 'n vinnige vloei van onbewuste skakels in die werkgeheue tussen 
teenwoordige stimuli en geaktiveerde herinneringe wat onbewustelik as relevant beskou word. Hierdie 
mening beklemtoon die kritiese invloed van onbewustelike emosionele assosiasies wat nie losgemaak kan 
word nie van persepsies wat as aktiveerders en modulatore vir aandag dien. Taylor et al. (1997) in Brown 
(2000a:15) verwys na emosies as die gereedmaking van aksie en as die motiveerders en organiseerders 
van gedrag. Volgens hulle is belangstelling waarskynlik die positiefste emosie wat die meeste beleef word. 
Hierdie verduideliking verklaar dan ook die kind met ATHV se hiperfokus op aspekte waarin hy belangstel, 
terwyl hy dan nie in staat is om aandag te gee aan take waarin hy nie belangstel nie. Die negatiewe impak 
van die emosionele aspekte van aandag word veral beleef deur emosionele versteurings soos angstigheid, 
depressie en obsessiwiteit waar die individu se persoonlikheid en kognitiewe style gesuperponeer is – wat 
beteken dat die persoon 'n verhoogde selfmoniterings- en geïdentifiseerde prosessering het van interne 
gebeure gekoppel met die aktivering van dit wat hy van homself glo en beoordeel (Brown, 2000a:15). Die 
persoon se aandagvermoë verminder en so ook die effektiwiteit van sy algehele kognitiewe funksie. 
o Gekompliseerdheid van die aandagsisteme in die brein 
As gevolg van die wye spektrum van kognitiewe funksies wat met aandag geassosieer word, word 'n 
verskeidenheid aspekte van breinfunksie hierby betrek. Aandag is nie 'n eenvoudige of molekulêre funksie 
van die brein nie en kan nie geïdentifiseer word met enige spesifieke breinstruktuur nie. Phosmer en Rauch 
(1994) in Brown (2000a:16) identifiseer ten minste drie anatomiese netwerke wat apart funksioneer of 
gesamentlik die verskillende aspekte van aandag te ondersteun. Hierdie ineengeskakelde netwerke is 'n 
oriënteringsnetwerk bestaande uit die pariëtale, midbrein- en talamiese bane –  'n uitvoerende 
aandagnetwerk wat die linker laterale frontale en die anterior cinguli insluit. 'n Waaksame netwerk bestaan 
uit die regter frontale en regter pariëtale lobbe asook die locus coerulea. Verskeie navorsers beklemtoon 
die rol van die prefrontale korteks in probleme met uitvoerende funksie, werkgeheue en ATHV. Brown 
(2000a:17) verwys na Pennington (1996) wat tot die gevolgtrekking kom dat uitvoerende funksies 
geassosieer met ATHV en ander ontwikkelingsgestremdhede verband het met die uitputting van dopamien 
in die prefrontale korteks en verwante areas. (Hierdie aspek word in 3.2.3.3 volledig bespreek.) Swak 
inhibisiebeheer word soms as rede vir aandagtekort aangevoer, en vervolgens word impulsiwiteit bespreek. 
 
2.3.2.2 Impulsiwiteit 
 
Impulsiwiteit kan as optrede sonder die inagneming van gevolge beskryf word. Volgens Winstanley, Eagle 
en Robbins (2006:379) is impulsiwiteit 'n eienskap van menslike gedrag en kan dit beide voor- as nadelig 
vir die persoon wees. Hoë vlakke van impulsiwiteit kan egter 'n aanduiding van wanaanpassing van die 
persoon wees. Kinders met ATHV is geneig om op te tree voordat hulle die konsekwensie van die optredes 
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opweeg. Vinnige reaksie sonder om te wag vir instruksies van wat om presies te doen of om nie behoorlik 
te oorweeg wat om in 'n situasie te doen nie, veroorsaak baie foute en lei tot mislukking. Roekelose en 
nalatige gedrag lei tot ongelukke en selfs beskadiging en vernietiging van eie en ander se eiendom. Enige 
situasie waar uitgestelde bevrediging ter sprake is, veroorsaak probleme en lei daartoe dat kortpaaie 
geneem word waartydens min moeite gedoen word. Indiskrete verbale reaksie is soos al die vooraf 
genoemde die gevolg van impulsiwiteit. (Vergelyk Barkley, 2006b:80; Green & Chee, 1998:32; Rief, 
2005:8.) Vir die toeskouer kom die kind voor as iemand met swak selfbeheer, grootpraterig, 
onverantwoordelik, onvolwasse of kinderagtig, lui en soms uitgesproke ongeskik. As gevolg van hierdie 
gedrag word die kind meer aan straf, kritiek, afkeuring en uitsluiting deur hulle portuurgroep en 
volwassenes blootgestel. Volgens Goldstein (1997:41) is dit ook nodig op die kind voortdurend onder 
toesig te hou weens die kind se onvermoë om uit ervarings te leer en om voordeel te trek uit vorige 
ervaring. Hierdie gedrag kan egter wees as gevolg van die kind se onmiddellike behoefte aan bevrediging 
en gepaardgaande onvermoë om te stop en te dink voordat hy optree. Volgens Winstanley et al. 
(2006:389) bestaan daar voldoende navorsing om 'n neurobiologiese basis vir impulsiwiteit te bevestig. Die 
presiese area in die brein wat impulsiwiteit beheer, is nog nie geïdentifiseer nie, maar die frontale lobbe 
speel saam met die dopamien-neurotransmitter 'n besliste rol. Impulsiwiteit word, soos aandag, as 'n 
multidimensionele konsep beskou en verwys na konstrukte soos uitvoerende funksie, vertraging van 
gratifikasie, moeite en selfs gewilligheid. Nigg (2000) in Barkley (2006b:81) verander inhibisie in uitvoerend 
(wilskrag), motiverend aangedryf deur vrees of angs, en 'n outomatiese aandagremmende proses. 
Impulsiwiteit wat met ATHV geassosieer word, sluit in 'n onderbeheer van gedrag, swak volhoubare 
inhibisie en 'n onvermoë om reaksie te vertraag of om gratifikasie te verskuif of om dominante en 
heersende response te vertraag. Nie alleen kan die kind nie wag nie, maar hy vind wag afstootlik en 
reageer dan impulsief om vertraging te beëindig (Barkley, 2006b:81). Navorsing het ook bewys dat daar by 
kinders wat probleme met gedragsinhibisie ondervind, 'n hoër voorkoms van familiale ATHV is (Barkley, 
2006b:81). 
 
Impulsiwiteit en nie aandagtekort nie, onderskei die kind met ATHV van ander kinders. Die onvermoë 
omgedrag te inhibeer, is die kenmerk van ATHV. Impulsiwiteit kan ook die oorsaak van 
aandagtekortprobleme soos afleibaarheid wees. Swak impulskontrole is ook 'n kenmerk van volwasse 
ATHV. Hiperaktiwiteit of ouderdomsonvanpaste vlakke van aktiwiteit is nou verwant aan die probleme wat 
met impulsiwiteit ondervind word en word in die volgende afdeling bespreek. 
 
2.3.2.1.2 Hiperaktiwiteit 
 



Hoofstuk 2: Aandagtekorthiperaktiwiteitversteuring (ATHV) 

 66 

Hiperaktiwiteit word gesien as 'n onnodige gevroetel, ongemagtigde rondbeweeg, 'n gerondhardlopery, 
raserigheid en praterigheid. Persone met ATHV word as voortdurend uitermatig rusteloos, ooraktief en 
emosioneel maklik opwekbaar beskryf (Goldstein,1997:40). Hiperaktiwiteit onderskei die persoon met 
ATHV van ander versteurings. Die jong kind se gedrag is baie opvallend en wissel van ooraktiwiteit tot 'n 
rustelose gevroetel en voortdurende beweging. Hierdie gedrag is dan ook wat gewoonlik as maatstaf deur 
ouers en onderwysers gebruik word wanneer vermoed word dat 'n kind ATHV is (Barkley, 2006b:82; 
Goldstein, 1997:40; Green & Chee, 1998:34). Beweging wat gewoonlik grootmotories van aard is, is 
onnodig in die bepaalde situasie en skyn ook doelloos te wees. Ouers kla dat die kind altyd besig is, nie 
kan stilsit nie, oormatig praat en soms vreemde geluide maak en neurie. Die rusteloosheid kom meer voor 
in situasies wat vervelig is met lae vlakke van stimulering. Die kinders is ook baie verbaal en geneig om 
voortdurend kommentaar oor eie en ander se doen en late te lewer (Barkley, 2006b:82). Sandberg 
(2002:398) definieer hiperaktiwiteit soos volg: 
 

Hyperactivity may be defined as a behavioural style characterized by persistent marked 

motor activity, which is excessive in relation to what would generally be regarded as 

necessary for achieving any particular goal. Such surplus activity may serve a purpose which 

is different from the obvious task at hand, or reflect motivations of which the subject may 

need not be aware. Overactivity, whether motor, cognitive or emotionally expressed, 

could be construed search for stimulation and exploration, or for a sense of physical and 

emotional well-being and safety. 
 

Die rede vir hierdie gedrag kan probleme met die integrering van psigologiese funksies wees. 
Hiperaktiwiteit kan beskou word as 'n versteuring van selfregulering met probleme ten opsigte van die 
buigbaarheid om by veranderde omstandighede aan te pas (Olson, 2002:261; Sandberg, 2002:398). Die 
ATHV-kind beskik nie oor die vermoë om kognitiewe, affektiewe en motoriese funksies te integreer en dan 
'n toepaslike respons in 'n spesifieke situasie te hê nie. In volwassenes met ATHV kom hiperaktiwiteit as 
rustelose gedrag, vroetel en oormatige pratery voor. Olson (2002:262) is van mening dat 'n baba met 'n 
moeilike temperament op 'n later ouderdom met hiperaktiwiteit kan presenteer. Die sentrale konsep van 'n 
moeilike temperament is negatiewe emosionele opwekking en regulering. Ouers van hiperaktiewe kinders 
getuig baie keer in retrospeksie dat die kind as baba 'n negatiewe gemoedstoestand gehad het, moeilik 
aanpasbaar was, en lae uithouvermoë en hoë vlakke van aktiwiteit openbaar het. Die interaksie tussen 'n 
moeilik hanteerbare kind en ouerskapstyle word in Hoofstuk 4 bespreek. 
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Kutscher (2005:59) wys daarop dat die simptome van ATHV met verloop van tyd verander, hiperaktiwiteit 
neem grootliks af, impulsiwiteit verminder maar aandagtekort blyk konstant te bly. Verskeie ander skrywers 
beaam hierdie siening (Brown, 2000a:3; Rief, 2005:24). Aangesien ATHV omskryf word as 
ouderdomsontoepaslike gedrag, verskil die manifestasie van die simptome van ATHV van die een 
ontwikkelingsfase na die volgende (Conners, 2006:34).  
 

2.3.3 VARIASIE IN DIE VOORKOMS VAN DIE KERNSIMPTOME 
 

ATHV word gewoonlik by kinders gediagnoseer deur 'n oormaat steun op die waarneming van die kind 
deur versorgers, onderwysers en selfs die professionele persoon wat die diagnose doen. Hierdie aspek 
bring mee dat die kernsimptome van ATHV varieer afhangend van die situasie waar dit voorkom en die 
versorger wat die waarneming doen (Barkley 2006b:96; Goldstein, 1997:42). Hierdie is 'n normale 
verskynsel aangesien kinders se gedrag in ieder geval van situasie tot situasie kan verskil.  By die 
diagnose van ATHV moet hierdie verskynsel in ag geneem word. Die kind met ATHV se gedrag vertoon 'n 
groter afwyking van wat as normaal beskou word as die kind sonder ATHV. Barkley (2006b:96-98) en 
Anastopoulos, Temple en Shaffer (2004:421) identifiseer bepaalde situasies waartydens die voorkoms van 
ATHV se kernsimptome kan verskil: 
o Die graad van inhibisie wat die omgewing vereis 
In situasies waar minder eise aan kinders gestel word, is dit moeiliker om kinders met ATHV van ander 
kinders te onderskei aangesien hulle gedrag as dieselfde voorkom. Hoe moeiliker die taak raak, word meer 
eise ten opsigte van beplanning, organisering en beheer van uitvoerende gedrag word aan die kind gestel. 
Die simptome van ATHV raak meer ontwrigtend indien die taak die kind se vermoë tot aandag, 
afleibaarheid, ontoepaslike aktiwiteit en impulsiwiteitkontrole beproef. Volgens Zentall (1985) in Barkley 
(2006b:96) is dit nodig om die aard van die stimuli tydens die taak, en die situasie waarbinne die taak 
plaasvind, in ag te neem om te verstaan hoekom die kind dit moeilik vind om in sekere situasies te 
funksioneer. 
o Kinders met die versteuring kom as meer inskiklik voor wanneer hulle by hul vaders is as 

wanneer hulle by hul moeders is.  
DuPaul et al. (1998) in Barkley (2006b:96) het vasgestel dat kinders minder simptome vertoon wanneer 
hulle in die teenwoordigheid van hulle vaders is. Die rede hiervoor kan wees dat moeders steeds die 
primêre versorger van die kind bly. Die moeder gee die opdragte en vereis verantwoordelikheid en sal dus 
meer simptome waarneem. Die wyse van kommunikasie van vaders en moeders verskil van mekaar. Die 
vader is oor die algemeen geneig om minder opdragte te herhaal en te verduidelik, en hulle groter fisiese 
voorkoms kan ook hiertoe bydra. 
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o Herhaling van opdragte 
Volgens Douglas (1980;1983) in Barkley (2006b:97) sal kinders met ATHV beter vaar in situasie 
waartydens die instruksies duidelik en herhalend gestel word. Hierdie feit is egter in teenstelling met die 
klagte van ouers en onderwysers dat kinders met ATHV nie noodwendig gehoor gee wanneer opdragte oor 
en oor herhaal word nie. 
o Nuutheid en taakstimulasie 
Kinders met ATHV vertoon minder gedragsprobleme in nuwe en vreemde situasies, maar probleme neem 
toe wanneer hulle gewoond raak aan die situasie. Die kind openbaar gewoonlik minder probleme aan die 
begin van 'n akademiese jaar en probleme begin deur die loop van die jaar manifesteer. Die navorser kan 
hierdie waarneming bevestig, aangesien aanmeldings ten opsigte van ATHV van ná die tweede kwartaal 
begin toeneem. 'n Stimulerende taak dra by tot die verbeterde prestasie van die kind. Zentall (1985) in 
Barkley (2006b:97) het waargeneem dat kleurvolle interessante opvoedkundige materiaal die kind met 
ATHV se aandag hou. In teenstelling daarmee trek dit nie noodwendig die aandag van ongeaffekteerde 
kinders nie, maar kan selfs daartoe bydra dat hulle aandag afgelei word. 
o Tydsberekening en omvang van gevolge 
Verskeie navorsers (Barkley, 2006b:97) kom tot die gevolgtrekking dat situasies of take wat 'n hoë mate 
van direkte versterking of straf inhou vir die nakoming van opdragte, 'n opmerklike vermindering en 
verbetering van aandagafleibare simptome toon. In situasies met hoë vlakke van versterking presteer 
aangetaste kinders feitlik dieselfde as ander kinders. Aspekte van motivering vir optrede is hier van belang. 
In 'n een tot een situasies kom die kind ook as minder aktief, afleibaar en impulsief voor. Nigg (2006:150) 
sluit hierby aan wanneer hy tot die gevolgtrekking kom dat die beloning- en versterkingrespons abnormaal 
by die kind met ATHV voorkom. Hierdie aspek kan moontlik toegeskryf word aan die kind se onvermoë ten 
opsigte van tydsberekening, onvermoë om te wag en swak tydskatting, 'n probleem met die kind se interne 
horlosie en probleme met die dopamienbeloningsbane in die brein. Hierdie probleme moet veral tydens die 
behandeling van ATHV in ag geneem word. 
o Uitputting 
Uitputting en/of die tyd van die dag het 'n besliste invloed op die prestasie van die kind met ATHV. Zager 
en Bowers (1983) in Barkley (2006b:98) het vasgestel dat kinders met ATHV vroeg in die oggend meer 
sukses het met probleemoplossingtake terwyl hulle gedrag toenemend verswak later in die dag. Hierdie 
veranderinge in gedrag hou nie noodwendig verband met verveling of taakuitputting nie. Hierdie aspek is 
weereens van belang in die hantering van die kind met ATHV aangesien dit beter sou wees dat die kind 
veeleisende take vroeg in die dag voltooi. Die feit dat huiswerktyd baie keer in 'n slagveld ontaard in die 
middag kan ook aan hierdie aspek toegeskryf word. Onderwysers moet bewus van hierdie manifestasie 
wees, veral wanneer huiswerkopdragte gegee word. 
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Soos dit uit die bespreking van die kernsimptome van ATHV duidelik geword het, word 'n verskeidenheid 
van gedrag deur ATHV aangetas. Hierdie simptome gee ook aanleiding tot ander probleme en gebreke. 
Om die impak en omvang van ATHV ten volle te begryp is dit nodig dat hierdie probleme bespreek word. 
 
2.3.4 KOGNITIEWE, EMOSIONELE, ONTWIKKELINGS- EN FISIESE PROBLEME WAT MET 

ATHV GEASSOSIEER WORD. 
 
Aandagtekort, hiperaktiwiteit en impulsiwiteit is die geïdentifiseerde kernsimptome van ATHV. Die kind met 
ATHV ervaar probleme op baie gebiede van sy ontwikkeling wat sy totale funksionering beïnvloed (Accardo 
& Blondis, 2000a:4; Barkley 2006c:122; Goldstein, 1997:42). Hierdie simptomeprobleme is nie bepalend vir 
die diagnose van ATHV nie, maar ouers, onderwysers en professionele persone betrokke by die kind met 
ATHV moet van die moontlikheid van hierdie probleme bewus wees. 
 
2.3.4.1 Kognitiewe probleme 
 
'n Aantal probleme wat die kognitiewe funksionering van die kind beïnvloed word hieronder bespreek. 
 
2.3.4.1.1 Intellektuele ontwikkeling 

Verskeie skrywers wys daarop dat daar 'n laer vlak van intellektuele prestasie by kinders met ATHV 
voorkom as by ander. Volgens Barkley (2006c:122) is daar 'n 7-15 puntverskil tussen aangetaste en 
normale kinders se IK. Verskeie redes vir hierdie verskil word gegee, soos dat die laer telling verband hou 
met leerprobleme. Ten spyte van die klein verskille in intelligensie kom die normaalverspreiding van 
intellektuele ontwikkeling by kinders met ATHV voor, dit wil sê 'n verspreiding van begaafheid tot 
verstandelike vertraagdheid. ATHV kan intelligensie op twee wyses beïnvloed, naamlik die verwerwing van 
vermoëns en tot 'n groter mate die toepassing van hierdie vermoëns (Barkley, 2006c:123; Goldstein, 
1997:44). 'n Verband tussen laer verbale intelligensie en veral hiperaktiwiteit/impulsiwiteit bestaan. 
Goldstein (1997:44) is van mening dat hierdie probleem eerder op 'n onvermoë ten opsigte van 
toetsprestasie as 'n laer IK dui. 
 
2.3.4.1.2 Leerprobleme  

Kinders met ATHV is meer geneig tot leerprobleme as ander kinders. Leerprobleme verwys hier na 'n 
merkbare verskil tussen die kind se intelligensie en algemene verstandsvermoë en sy algemene 
akademiese verstandsvermoë in sekere areas soos lees, spelling, wiskunde, skrif of taal. Volgens 



Hoofstuk 2: Aandagtekorthiperaktiwiteitversteuring (ATHV) 

 70 

Goldstein (1997:44) bestaan daar bewyse dat kinders met ATHV veral akademies in die primêre skool 
onderpresteer. Die ATHV-(A)-kind ervaar meer leerprobleme as die ander ATHV-subtipes. Leerprobleme in 
die laerskool veroorsaak dan dat die adolessent se akademiese vaardighede nie op standaard is nie, en dit 
veroorsaak ernstige probleme tydens hierdie lewensfase. 
 
2.3.4.1.3 Probleme ten opsigte van taalontwikkeling 

Volgens Barkley (2006c:128) begin kinders met ATHV later praat as hulle portuurgroep. Die kinders 
ondervind ook probleme om hulleself uit te druk en om taal te verstaan. As gevolg van 'n probleem met die 
werkgeheue soos voorheen bespreek, ondervind kinders met ATHV veral 'n probleem met die herroeping 
van inligting. Alhoewel kinders met ATHV geneig is om praterig te wees gedurende spontane 
gesprekvoering, ondervind hulle probleme in 'n meer gestruktureerde situasie waar taal beplanning en 
organisasie vereis en dan is hulle minder vloeiend. Hierdie probleem wys op 'n probleem met uitvoerende 
funksies en hoërordekognitiewe-prosesse eerder as 'n taalprobleem (Goldstein, 1997:43). Volgens 
Gascon, Johnson en Burd (1986) in Barkley (2006c:131) bestaan daar 'n verband tussen die 
taalprosseseringsprobleem en sentrale ouditiewe prosesseringsversteuring. Laasgenoemde kan omskryf 
word as 'n aandagtekort in die ouditiewe gebied. Hierdie probleem kan afleibaarheid en aandagtekort sowel 
as probleme ten opsigte van geheue, lees, spelling en geskrewe taal meebring.  Geïnternaliseerde 
selfspraak vloei uit Vygotsky se teorie van selfspraak, waartydens selfspraak ontwikkel van hardop praat 
tot interne gesprek met die self en sodoende die individu in staat stel om prestasie en selfregulering aan te 
help. Gedrag word gestuur, probleemoplossing gefasiliteer en reëls word met behulp van hierdie proses 
ontwikkel (Lefrancois,2001:86). Volgens (Barkley, 2006c:134) bestaan daar 'n ontwikkelingsvertraging ten 
opsigte van die ontwikkeling van selfspraak by die kind met ATHV. Hierdie vermoë dra by tot die beheer 
van gedrag – 'n onvermoë by die kind met ATHV. Impulsiwiteit by die kind met ATHV word veral met 'n 
vertraging in selfspraak verbind.  'n Vertraging in selfspraak hou nou verband met die feit dat reëls en 
instruksies nie altyd die verwagte invloed op 
die gedrag van kinders met ATHV het nie. Hierdie probleem kan saamhang met opponerende gedrag wat 
as 'n geassosieerde versteuring van ATHV beskou word. Volgens Barkley (2006c:133) beteken dit dat 
kinders met ATHV probleme ondervind om te doen wat hulle weet hulle moet doen eerder as dat hulle nie 
weet wat om te doen nie. Hierdie eienskap bring mee dat die kind met ATHV tot ongelukke en beserings 
geneig is. 
  
2.3.4.1.4 Probleme ten opsigte van taakuitvoering 

Die kind met ATHV word as onvoorspelbaar en inkonsekwent ten opsigte van prestasie beskryf. (Vergelyk 
Barkley, 2006c:136; Green & Chee, 1998:39.) Barkley (2006c:136) en Hagemann et al. (2002:217) stem 
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saam dat 'n probleem met die uitvoerende funksies van die kind met ATHV bydra tot probleme met 
taakuitvoering. Die volgende aspekte is in dié verband van belang: 
o Probleme met geheue en beplanning – soos voorheen bespreek is dit veral uitvalle ten opsigte van 

die werkgeheue wat hier 'n rol speel terwyl aspekte soos inligtingherroeping, langtermynstoring en 
inligtingherwinning intak is.  

o Kognitiewe buigbaarheid – die kind met ATHV is geneig om op vasgestelde wyses 
probleemoplossing te hanteer. Probleme word ondervind om nuwe reëls uit te voer. 

  
2.3.4.2 Emosionele probleme 
 
Probleme ten opsigte van emosionele ontwikkeling kan veral aan swak emosionele regulering en probleme 
ten opsigte van motivering toegeskryf word. 
2.3.4.2.1 Emosionele regulering 

Die feit dat die kind met ATHV algemeen emosioneel oorreageer teenoor ander is al deeglik nagevors. Die 
kinders vind die uitdrukking van negatiewe emosies moeilik en die hantering van frustrasie veroorsaak 
probleme. Veral seuns met ATHV toon hoër vlakke van aggressie, woede, hartseer en moontlik depressie. 
Laer vlakke van empatie word vertoon. 'n Algemene gebrek aan emosionele begrip, emosiehantering en 
emosionele selfregulering bestaan (Barkley, 2006c:148; Green & Clee, 1998:8). Volgens Barkley 
(2006c:148) is die algemene mening dat kinders met ATHV 'n lae selfbeeld het, verkeerd. Navorsing het 
intussen daarop gewys dat die kinders se selfpersepsie 'n denkbeeldige voorstelling van hulle vermoëns is. 
Hoza et al.(2002) in Barkley (2006c:149) kom tot die gevolgtrekking dat kinders met ATHV geneig is om 
hulle vaardigheid in bepaalde take te oorskat. Die grootste verskil tussen die kind se selfpersepsie en die 
realiteit lê veral in die gebied waar die kind die grootste uitvalle vertoon. Hierdie verskille kom veral by die 
kind met ATHV (K)-subtipe voor. Die kinders is ook geneig om mislukking aan 'n gebrek aan sukses eerder 
as 'n gebrek aan moeite toe te skryf. Diener en Milich (1997) in Barkley (2006c:149) is van mening dat hier- 
die neiging 'n vorm van selfbeskerming is wat die kind in staat stel om elke dag se mislukkings te hanteer. 
 
2.3.4.2.2 Probleme ten opsigte van motivering 

 Motivering hang saam met doelwitte en die belonings wat met taak verbind is. Volgens Sandberg 
(2002:398) bestaan daar 'n korrelasie tussen verminderde dryfkrag om 'n doel te bereik by die kind met 
ATHV asook 'n weersin om te wag vir beloning, wat motiveringsprobleme kan verduidelik. Barkley 
(2006c:151) is van mening dat volgehoue taakuitvoering verband het met self-regulerende intrinsieke 
motivering, wat spruit uit 'n vermoë om deur middel van selfspraak 'n vertraging in beloning te oorkom. 
Kinders met ATHV het 'n gebrek in die verband. 
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2.3.4.3 Ontwikkelingsprobleme 
 
Alhoewel ATHV gewoonlik eers in die middelkinderjare gediagnoseer word, word ongeveer 10% van alle 
babas en kleuters beskryf as kinders met 'n moeilike temperament. Volgens Goldstein (1997:42) sal soveel 
soos 70% van hierdie kinders in laterjare leer- en ander probleme ervaar. Hierdie kinders openbaar 
gewoonlik onvoorspelbare eet- en slaapgewoontes, huil hard en aanmekaar en word moeilik getroos. 
Kinders met ATHV het ook 'n groter kans om spraak- en taalprobleme te ontwikkel (Goldstein, 1997:42). 
Indien hierdie ontwikkelingsprobleme in perspektief gesien word en die moontlikheid van ATHV met 
geassosieerde toestande oorweeg word, kan hierdie kinders gouer hulp ontvang. Hulle begin nie, soos 
baie keer gebeur, hul skoolloopbaan met verdraaide persepsies omtrent hulself en die omgewing nie. 
  
Volgens Barkley (2006c:156) kan kinders met ATHV se motoriese ontwikkeling moontlik aangetas wees. 
Ongeveer 52% van hierdie kinders openbaar motoriesekoördinasie-probleme. Volgens Nigg (2006:162) 
ondervind hierdie kinders probleme met motoriese koördinasie en word lompheid en 
ontwikkelingsvertragings deur ouers aangemeld. Kadesjo en Gillberg (1999, 2000) in Barkley (2006c:155) 
dui aan dat 47% van kinders met ATHV ook ontwikkelingskoördinasieversteuring presenteer. Na aanleiding 
van hierdie statistiek maak Barkley (2006c:155) die volgende uitspraak: 
 

It is therefore not surprising that studies examining neurological "soft signs" related to motor 

coordination and motor overflow movements find children with ADHD to demonstrate more 

of such signs as well as generally sluggish gross motor movements than control children, 

including those with pure LDs. 

 
Motoriese gereedheid toon 'n groter mate van vertraagde tempo en variasie in kinders met ATHV.  Van 
hierdie kinders se handskrif kom as onvolwasse vir hulle ouderdom voor. Hierdie kinders het 'n groter risiko 
om probleme met bewegingsvaardighede te ondervind en het ook laer vlakke van fiksheid. Die kind met 
ATHV het ook 'n probleem ten opsigte van tydsberekening by motoriese respons. Hierdie probleme kan 
toegeskryf word aan probleme in die dopamienstrukture (Nigg, 2006:162). 
 
2.3.4.4 Fisiese probleme 
 
Fisiese probleme word as fisiese abnormaliteite en gesondheids- en slaapprobleme bespreek. 
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2.3.4.4.1 Fisiese onreëlmatighede 

Fisiese onreëlmatighede kom by verskeie versteurings soos Downsindroom en kinderskisofrenie voor. 
Volgens Accardo en Blondis (2000b:150-157) word daar alreeds sedert die tweede helfte van die twintigste 
eeu verwys na minimale dismorfiese eienskappe wat by kinders met ATHV voorkom.  Barkley (2006c:156) 
beskryf hierdie onreëlmatighede as 'n geringe afwyking in die kind se uiterlike voorkoms. Hierdie 
onreëlmatighede is onder andere: fyn en statiese hare met haarkroontjieabnormaliteite, onreëlmatighede 
met die epikantiese oogvou en ore, strabismus en abnormale of abnormaal-gevormde skedels, oë wat wyd 
gespasieer is, ore wat laagliggend is, gepunte en hoë verhemelte, abnormale voue van die handpalm, 
sindaktilisme van veral die tweede en derde tone, abnormale lang derde toon en sandaalgleufmisvorming 
(Accardo & Blondis, 2000b:150-157; Barkley, 2006c:156). Alhoewel verskeie navorsers die verband tussen 
fisiese onreëlmatighede en hiperaktiwiteit ondersoek het, kan daar nie werklik 'n verband tussen die twee 
aspekte gevind word nie. Fisiese onreëlmatighede kom wel meer by kinders met ATHV voor maar is nie 
aanduidend ten opsigte van die versteuring nie (Barkley, 2006c:156).  
 
2.3.4.4.2 Gesondheids- en slaapprobleme 

Ongeveer 50% van kinders met ATHV se moeders bevestig dat hulle kinders as babas 
gesondheidsprobleme ervaar het. Verskeie studies dui aan dat kinders met ATHV geneig is om aan 
chroniese siektes soos allergieë en asma te ly. Ander fisiese probleme wat voorkom, is hulle ietwat korter 
as hulle ouderdomsgroep is. Enurese en epilepsie kom meer by hiperaktiewe kinders voor. Die kinders 
ondervind probleme om te gaan slaap en slaaploosheid kom voor tussen 30 en 40% van kinders met 
ATHV. Slaaploosheid kan moontlik bydra tot gedragsprobleme in die skool en selfs aandagtekort (Barkley, 
2006c:158). Soos voorheen bespreek, is kinders met ATHV geneig tot meer ongelukke as ander kinders. 
Verskeie redes word hiervoor aangevoer.  Kinders met ATHV kan byvoorbeeld meer aggressief en 
opponerend wees as ander kinders, en afleibaarheid lei tot agterlosige optrede. Ander oorsake kan wees 
motoriese uitvalle gepaardgaande met opponerende gedrag en gedragsteurnis wat dissiplineprobleme 
veroorsaak en dan ongelukke kan veroorsaak. Barkley (2006c:160) is van mening dat kinders met ATHV 
vir langer periodes sonder toesig gelaat word as gevolg van die feit dat hulle veeleisend is en dit dan 
aanleiding gee tot meer ongelukke en beserings. ATHV dra daartoe by dat meer motorongelukke 
veroorsaak word. Die onderliggende kogni- 
tiewe gebreke dra hiertoe by aangesien die uitvoerende funksies aangetas is.  
 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die simptome van ATHV die kind in sy totaliteit beïnvloed en dat die 
kind as gevolg van hierdie probleme nie optimaal volgens sy ontwikkelingsvlak kan funksioneer nie. Hierdie 
situasie gee aanleiding daartoe dat die kinders akademies, sosiaal, fisies en emosioneel nie aan 
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verwagtings voldoen nie en voortdurend hulself as 'n mislukking beleef. Geassosieerde probleme kan so 'n 
omvang aanneem dat hierdie probleme as 'n geassosieerde toestand saam met ATHV gediagnoseer en 
behandel kan word. Vervolgens word die versteurings bespreek wat samelopend met ATHV voorkom. 
 
2.3.5 GEASSOSIEERDE OF MEELOPERTOESTANDE  
 
Twee derdes van alle kinders met ATHV het, sal nog een of ander geassosieerde toestand daarmee saam 
ontwikkel. Barkley (2006d:184) stel dit dat twee of meer versteurings wat samelopend kan voorkom, 
toegeskryf kan word aan die feit dat hierdie toestande dieselfde onderliggende oorsake mag hê.  Hy 
verwys na 'n studie van Szatmari, Offord en Boyle (1989) waartydens 44% van kinders met ATHV met een 
geassosieerde toestand saam met ATHV, 32% met twee geassosieerde toestande en 11% met drie 
geassosieerde toestande gepresenteer het.  
Hagemann et al.(2002:321) is van mening dat wanneer geassosieerde toestande gediagnoseer word, dit 
belangrik is om in gedagte te hou dat versteurings dieselfde risikofaktore mag hê, 'n bepaalde versteuring 
die risiko van 'n ander toestand verhoog en dat die geassosieerde toestand 'n aanduiding van 'n ander 
versteuring kan wees. Volgens Eiraldi, Power en Nezu (1997:503) kan die historiese verloop van die 
diagnose van ATHV en die voorkoms van die subtipe impliseer dat 'n sekere geassosieerde toestand kan 
voorkom. Navorsing toon dat kinders met ATHV – (A) meer dikwels met geïnternaliseerde toestande soos 
angstigheid en gemoedsversteurings gediagnoseer word. Hierdie kinders is meer geneig tot leerprobleme 
en reageer ook nie so goed op medikasie nie. Major depressie tydens die kinderjare kan op 'n later stadium 
met manie opgevolg word terwyl erge angs in hierdie periode deur latere angsversteurings gevolg kan 
word. Hierteenoor kom kinders met die gekombineerde en ATHV – (H/I) as meer aggressief en as minder 
samewerkend voor, en die kinders word ook makliker deur hulle portuurgroep verwerp. Laasgenoemde 
groep is geneig om met geëksternaliseerde toestande soos opponerende uittartende versteuring en 
gedragsteurnis as geassosieerde toestande te presenteer. (Vergelyk Barkley, 2006d:206; Biederman & 
Faraone, 1996:2; Eiraldi et al., 1997:503; Goldstein, 1997:50.)  Eiraldi et al. (1997:513) kom egter tot die 
gevolgtrekking dat daar nie 'n verskil tussen kinders met ATHV – (A) en ATHV – (K) is ten opsigte van 
geïnternaliseerde toestande bestaan nie. Beide groepe het dieselfde geneigdheid tot probleme met 
angstigheid en depressie terwyl kinders met die gekombineerde tipe meer geneig is tot aggressiewe 
gedrag as kinders wat hoof- 
saaklik aandagafleibaar is. 
 
Vanuit die voorafgaande is dit duidelik dat die diagnose van geassosieerde toestande noodsaaklik is ten 
opsigte van die behandeling en hantering van ATHV. Van Zyl (1996:60) wys daarop dat professionele 
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persone 'n grondige kennis van ATHV, geassosieerde toestande en ander probleme behoort te hê 
aangesien gebrekkige kennis tot foutiewe diagnose en terapeutiese ingryping kan lei en wat moontlik 
negatiewe gevolge vir die kind kan hê. Die voorkoms van geassosieerde toestande bemoeilik die beheer 
van die versteuring. Rief (2005:13) wys ook op die volgende: 
o Die meeste kinders met ATHV ondervind die een of ander skoolverwante probleem, onder andere 

met betrekking tot prestasie, skoolvordering en sosiale inskakeling 
o 'n Groot persentasie kinders met ATHV ervaar leerprobleme en onderwysers en ouers moet hiervan 

bewus wees sodat die nodige hulp aan die kind verleen kan word indien nodig. 
o ATHV impliseer die teenwoordigheid van geassosieerde toestande en die feit moet in ag geneem 

word tydens die assesserings- en evalueringsfase en behandeling moet vir elke individu se 
omstandighede aangepas word. 

 
Tydens 'n dubbelblinde genetiese familiestudie het Biederman en Faraone, (1996:1-2) die voorkoms van 
geassosieerde toestande in kinders met ATHV bevestig. Vervolgens word geassosieerde toestande en die 
persentasie voorkoms saam met ATHV soos deur Biederman en Faraone (1996:2) geïdentifiseer, 
skematies in figuur 5 voorgestel. 
 
Figuur 5:  Die voorkoms van geassosieerde toestande in ATHV volgens Biederman en Faraone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na aanleiding van hierdie voorstelling is dit duidelik dat ATHV nie 'n enkelvoudige, skadelose versteuring is 
nie en dat die diagnose en hantering daarvan met omsigtigheid en op holistiese wyse gedoen moet word. 
Die volgende geassosieerde toestande word deur verskeie skrywers geïdentifiseer: 
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Opponerende gedrag kom by 30 tot 65% van kinders voor.  
Gedragsteurnis kom by 10 tot 25% van kinders, 25 tot 50% van adolessente en 20 tot 25% van  
volwassenes met ATHV voor. Gedragsteurnis kom gewoonlik saam met opponerende gedrag voor. Die 
teenwoordigheid van gedragsteurnis geassosieer met ATHV kan op 'n ernstiger subtipe ATHV dui. 'n 
Groter moontlikheid van middelmisbruik en volwasse- antisosiale persoonlikheidsversteuring bestaan.  
Depressie kom voor by 10 tot 30% van kinders en 10 tot 47% van adolessente en volwassenes. Kinders 
met majordepressieversteuring is meer geneig tot opponerende uittartende gedrag en gedragsteurnis en 
kan 'n swak prognose hê. 
Bipolêre versteuring kom by van 6 tot 10% van kinders voor en dui gewoonlik op 'n hoë familie-insidensie 
van die versteuring.  
Angstigheid kom by 20 tot 35% van  kinders en 25 tot 40% van  volwassenes voor en word geassosieer 
met minder ernstige impulsiwiteit. 
Spiertrekkings en Tourette-sindroom: 7% van kinders met ATHV toon hierdie geassosieerde toestand 
terwyl 60% van  kinders met spiertrekkings en Tourette-sindroom ook ATHV het. Obsessiewe kompulsiewe 
versteuring is nou verwant aan hierdie toestande en kom as 'n geassosieerde toestand by verskeie 
psigiatriese toestande voor. 'n Klein persentasie kinders met ATHV presenteer met obsessiewe 
kompulsiewe versteuring. 
Leergestremdheid kom by 12 tot 60% van kinders voor, maar daar word geskat dat tussen 'n derde en 
vyftig persent kinders met ATHV wel die een of ander leerprobleem ervaar. 
Slaapprobleme: meer as 50% van kinders met ATHV sukkel om aan die slaap te raak, ongeveer 40% 
word snags wakker en ongeveer 50% sukkel om soggens wakker te word. 
Sekondêre gedragsprobleme: ongeveer 65% van kinders met ATHV openbaar sekondêre 
gedragsprobleme soos weiering om saam te werk, argumentering, humeuruitbarstings, leuens, blamering 
van ander en maklike kwaad word. 
(Vergelyk Barkley, 2006d:206-208; Cooper & Bilton, 2002:16; Green & Chee, 1998:53-60; Rief, 2005:12.) 
 
Opponerende aggressiewe toestande, gemoedsversteurings, angsversteurings en leerprobleme is die 
geassosieerde toestande wat die meeste saam met ATHV voorkom. Die navorser is van mening dat hierdie 
toestande verwarring veroorsaak ten opsigte van die diagnosering en hantering van die versteuring. Ouers, 
onderwysers en ander professionele persone betrokke by die kind met ATHV moet bewus wees van die 
simptome om die korrekte behandeling van die versteuring te implementeer. Vervolgens gaan dié geasso- 
sieerde toestande en die verband met ATHV bespreek word. 
 
2.3.5.1 ATHV en opponerende, aggressiewe toestande 
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Vir die doeleindes van hierdie bespreking word opponerende uittartende versteuring, gedragsteurnis en 
aggressiewe gedrag saam bespreek. Hierdie toestande word as geëksternaliseerde toestande beskryf 
aangesien die toestand die kind se gedrag na buite beïnvloed. Sedert die eerste beskrywing van ATHV 
word opponerende gedrag as geassosieerde toestand geïdentifiseer. Aanvanklik was navorsers nie seker 
of hier sprake is van aparte versteurings nie.  
 
Gedragsteurnis word deur die DSM-IV-TR (2000:93-97) in vier groepe verdeel: Aggressiewe gedrag waar 
daar gedreig word of waar fisiese besering van mense en diere veroorsaak word; nie-aggressiewe gedrag 
wat die beskadiging en verlies van besittings te weeg bring; bedrog of diefstal en ernstige skending van 
reels. Gedragsteurnis word by kinders gediagnoseer indien hierdie gedrag alreeds voor die ouderdom van 
tien jaar manifesteer. Hierdie versteuring kan deur opponerende uittartende versteuring voorafgegaan word 
en kom gewoonlik by seuns voor. Die DSM-IV-TR (2000:100) omskryf opponerende uittartende versteuring 
as 'n patroon van herhalende negatiewe, uittartende, ongehoorsame en vyandige gedrag teenoor 
gesagsfigure. 
 

Volgens Newcorn en Halperin (2000:171) presenteer die grootste persentasie, naamlik 50 tot 70% van  
kinders met ATHV met opponerende, aggressiewe probleme. Opponerende, uittartende versteuring sluit in 
hardkoppigheid, woedeuitbarstings, uittarting van gesag, weiering om aan volwassenes se opdragte en 
versoeke te voldoen, boelie, blamering van ander, en ander gedrag wat geringe ouderdomstoepaslike 
oortredings en norme verbreek. Hierteenoor kom gedragsteurnis as aggressiewe en misdadige gedrag 
voor wat dui op ernstige ouderdomstoepaslike oortredings en norme wat verbreek word. Die simptome kan 
aggressief wees soos die dra van wapens, inisiëring van gevegte of aanranding; of sonder aggressie soos 
leuens, diefstal en stokkiesdraai. Ongeveer 90% van kinders met gedragsteurnis het ook opponerende, 
uittartende versteuring en laasgenoemde is dikwels die voorloper van eersgenoemde. Alhoewel hierdie 
toestande samelopend met ATHV voorkom, is dit belangrik om in gedagte te hou dat hierdie versteurings 
soos ATHV aparte versteurings is en dat elke versteuring afsonderlik behandel behoort te word. (Vergelyk 
August, Realmuto, MacDonald, Nugent & Crosby, 1996:7; Barkley, 2006d:190-191; Newcorn & Halperin, 
2000:171-173.)  
 

Opponerende, aggressiewe toestande kom meer by kinders met ATHV–(K) en (H/I) voor en dit blyk ook dat 
'n aanduidende persentasie gesinne 'n laer sosio-ekonomiese standaard handhaaf. Antisosiale gedrag en 
middelmisbruik kom ook dikwels by die ouers van hierdie kinders voor. Die gesinne word dikwels deur 
versteurde gesinsverhoudinge en inkonsekwente dissipline gekenmerk. Die kinders word dikwels deur hulle 
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portuurgroep verwerp en loop 'n groter risiko om self antisosiale gedrag te openbaar (August et al., 
1996:3). Aangesien ATHV 'n aanduidende komponent van oorerwing het, kan aangeneem word dat die 
ouers van kinders met ATHV ook aan die versteuring ly. Barkley en Edwards (2006:356) wys daarop dat 
daar 'n ongeveer 50%-kans bestaan dat een van die ouers van 'n kind met ATHV-simptome die versteuring 
kan hê of met ATHV gediagnoseer kan wees. Die persentasie verspreiding word op 15 - 20% van moeder 
en 25 - 30% van vaders gestel. Volgens Green en Chee (1998:19) sal tussen 30 - 40%-sibbe van 'n kind 
met ATHV ook die versteuring hê. McGough, Smalley, McCracken en Yang (2005:1) wys daarop dat 87% 
van persone wat as volwassenes met ATHV presenteer aan een psigiatriese versteuring ly terwyl 56% aan 
ten minste twee versteurings lei. Dieselfde skrywers (McGough et al., 2005:8) is van mening dat ATHV 
ouers se vaardighede negatief beïnvloed. 
 

Hierdie geassosieerde toestande is hoofsaaklik verantwoordelik vir die gedragsprobleme wat deur kinders 
met ATHV openbaar word. Die kinders kom as onbeheerbaar voor en ouers ondervind probleme om hulle 
te dissiplineer. Indien die omstandighede van die ouers, soos vroeër bespreek, in ag geneem word, is dit 
duidelik dat hierdie gesinne dikwels om hulp by welsynsorganisasies kom aanklop. 
 
2.3.5.1.1 ATHV en gemoedsversteurings 

Gemoedsversteurings word die afgelope paar jaar as geassosieerde toestand saam met ATHV erken. Die 
DSM-IV-TR (2000:345-346) kategoriseer gemoedsversteurings as depressiewe versteurings en bipolêre 
versteurings. Depressiewe versteurings bestaan uit major depressie, distimieversteuring en 
ongespesifiseerde depressiewe versteuring . Bipolêre versteurings bestaan uit die volgende: bipolêre 
versteuring, gemeng; bipolêre versteuring, manies; bipolêre versteuring, depressief en siklotimiese 
versteuring; ongespesifiseerde bipolêre versteuring; ongespesifiseerde gemoedsversteurings as gevolg 
van 'n mediese toestand veroorsaak deur middelmisbruik. 
 
 Volgens, Spencer, Wilens, Biederman, Wozniak en Harding-Crawford (2000:79) word 
gemoedsversteurings by jeugdiges as bipolêr en unipolêr geklassifiseer afhangende daarvan of manie 
teenwoordig is of nie. 'n Verdere onderskeid wat getref word, is major, wanneer sprake is van major 
depressie of bipolêre versteuring, en minor wanneer daar distimiese of siklotimiese versteurings 
teenwoordig is. Anders as met volwasse gemoedsversteurings wat episodies van aard is, is jeugdiges se 
toestand geneig om chronies te wees. Simptome van gemoedsversteurings by kinders presenteer as 'n 
neerslagtige en geïrriteerde gemoedstoestand, 'n verlies van genot in daaglikse aktiwiteite, fisiologiese 
versteurings soos verlies van aptyt, gewigsverandering, abnormale slaappatrone, psigomotoriese 
abnormaliteite, moegheid, onvermoë om te dink, gevoelens van waardeloos- en nutteloosheid en 
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preokkupasie met selfmoord. Erge gemoedsversteurings kan selfs psigotiese simptome insluit. Probleme 
by die skool, weiering om skool toe te gaan, onttrekking, somatiese klagtes, negatiwiteit, aggressie en 
antisosiale gedrag kom ook voor. Gedragsteurnis en middelmisbruik kan by adolessente en ouer kinders 
voorkom. Distimiese depressie word as 'n langdurige, minder intense vorm van die versteuring beskou. 
Maniese versteurings presenteer by volwassenes as euforie, opgewondenheid en uitbarsings van energie; 
by kinders kom manie as emosionele onvoorspelbaarheid voor wat hoë vlakke van irritasie en emosionele 
uitbarstings insluit. Hierdie toestand gaan gepaard met swak psigososiale funksionering wat verwoestend 
vir sowel die gesin as die kind kan wees. In minder ernstige gevalle is bykomende simptome hoë vlakke 
van energie, en is dit moeilik om kindermanie van ATHV, gedragsteurnis, depressie en psigotiese 
versteurings te onderskei. (Vergelyk Broitman, Robb & Stein, 2000:325-334; Spencer, et al., 2000:80; 
Barkley, 2006d:187.) 
 
Aangesien kinders met ATHV akademiese en sosiale eise moeilik hanteer en hulle telkens mislukking 
beleef, dra hierdie demoraliserende situasie by tot gevoelens van depressie. Indien die kind in 'n hoë risiko 
sosio-ekonomiese toestand verkeer en een of albei ouers self ATHV met of sonder geassosieerde 
toestande het, is dit duidelik dat gemoedsversteurings en gepaardgaande stremmende simptome 'n 
werklikheid is. Die kombinasie van faktore kan lei tot 'n langtermynversteuring met 'n swak prognose vir die 
kind indien daar nie aktief toegetree word in sy leefwêreld deur middel van intervensie deur professionele 
persone nie.  
 
2.3.5.1.2 ATHV en angsversteurings 

Die feit dat alle kinders gedurende verskillende ontwikkelingstadia die een of ander vorm van angs ervaar 
is 'n normale verskynsel. Indien hierdie angstigheid van verbygaande aard is en nie die kind se sosiale 
funksionering beïnvloed nie, is dit 'n refleksie van normale ontwikkeling en nie van 'n ernstige versteuring 
nie. Angsversteuring as 'n geassosieerde toestand van ATHV is moeilik om te diagnoseer. Die simptome 
van algemene angsversteuring stem ooreen met simptome van ATHV soos rusteloosheid, probleme met 
konsentrasie, irritasie en slaapstoornisse (Tannock, 2000:127). 
 
 Die DSM-IV-TR (2000:121 & 429-430) klassifiseer angsversteurings soos volg:  
o Angsversteurings tydens die kinderjare en adolessensie 
Skeidingsangs versteuring 
o Angsversteurings (Insluitende kinders, adolessente en volwassenes) 
Paniekversteuring (met of sonder agorafobie/ ruimtefobie) 
Agorafobie (met 'n geskiedenis van paniekversteuring) 
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Sosiale fobie 
Spesifieke fobie 
Obsessiewe kompulsiewe versteuring 
Posttraumatiese stresversteuring 
Akute stresversteuring 
Algemene stresversteuring (insluitende oorangstige versteuring tydens die kinderjare). 
Volgens Tannock (2000:135) word kinders met ATHV wat 'n angsversteuring het gekenmerk deur die feit 
dat hulle hulself oor alles bekommer. Hulle is bekommerd oor hul prestasie, gedrag en gebeure wat alreeds 
plaasgevind het of nog moet plaasvind. Die kinders praat gewoonlik nie openlik oor hulle angstigheid nie 
maar is bereid om dit tydens assessering bekend te maak. Vanuit praktykervaring het die navorser 
agtergekom dat angstige kinders tydens terapiesessies baie onseker is ten opsigte van hoe hulle opdragte 
uitvoer. Hulle het herhaalde versekering nodig dat wat hulle doen reg is, en wil ook baie keer weet hoe 
hulle met ander kinders vergelyk. Die kinders is ook geneig om hulself te onderskat en af te kraak. 
Tannock (2000:140) verwys na 'n studie deur Jensen et el. (1993) waartydens vasgestel is dat kinders met 
ATHV en depressie en/of angsversteuring meer traumatiese ervarings beleef het as kinders met ATHV 
sonder die geassosieerde versteurings. Verdere aspekte van belang is die feit dat die kinders se 
selfgerapporteerde selfbeeld baie laag is. Die kind se ouers is baie keer nie bewus van die kind se 
angsversteuring of lae selfbeeld nie. Die kind met ATHV het dus nie alleen 'n groot invloed op sy gesin en 
omgewing nie, maar sy gesin en omgewing kan hom op 'n baie negatiewe wyse beïnvloed. 
 
Navorsing dui daarop dat kinders met angsversteuring probleme ten opsigte van die funksionering van 
hulle werkgeheue ondervind. Die meeste akademiese take betrek die werkgeheue en hierdie kinders 
ondervind dus probleme ten opsigte van skoolprestasie. Kinders met ATHV met hiperaktiewe en 
opponerende gedrag veroorsaak besorgdheid by hulle ouers en onderwysers, veral tydens hulle vroeë- en 
middelkinderjare. Hierteenoor is swak skoolprestasie, lae selfbeeld, probleme met gesagsfigure en 
geïnternaliseerde probleme soos angstigheid, hartseer en somatiese probleme veral tydens adolessensie 
'n probleem. (Vergelyk Barkley, 2006d:185-187; Sandberg, 2002:398; Tannock, 2000:140-147.) 
 
Die navorser is van mening dat die meeste kinders met ATHV soveel angstigheid ervaar as gevolg van hul 
versteuring en gepaardgaande onvermoë om te voldoen aan akademiese, sosiale en emosionele eise 
vanuit die omgewing, dat hul maatskaplike funksionering negatief beïnvloed word. Ouers is dikwels self so 
angstig as gevolg van hul kind se versteuring of hul eie probleme dat hulle nie bewus is van die kind se 
angsversteuring nie. Die simptome van angsversteuring en ATHV is baie dieselfde en professionele 
persone moet daarop bedag wees dat bepaalde gedrag as gevolg van 'n angsversteuring kan wees. Die 
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korrekte diagnose van hierdie geassosieerde toestand is baie belangrik sodat die regte behandeling 
toegepas kan word. 
 
2.3.5.1.3 ATHV en leergestremdheid 

Baie kinders ervaar 'n verskeidenheid van probleme met skoolwerk- of leerprobleme. Hierdie probleme kan 
deur 'n verskeidenheid faktore veroorsaak word soos omgewingsfaktore (byvoorbeeld armoede en 
verwaarlosing en mishandeling), intellektuele vermoë, ontwikkelingsvertragings, sensoriese gebreke, 
emosionele- en gedragsversteurings byvoorbeeld angsversteurings, ATHV en gedragsteurnis en spesifieke 
leergestremdhede (Tannock & Brown, 2000:231). Volgens Hagemann et al. (2002:222) kom 
leergestremdhede by 10 tot 92% van kinders met ATHV as geassosieerde toestand voor. Volgens Barkley 
(2005:29) word die persentasie ATHV-kinders met leergestremdhede bepaal deur die kriteria wat gebruik 
word om leergestremdheid te omskryf. Volgens die DSM-IV-TR (2000:49-50), Goldstein (1997:18) en 
Frederickson en Cline (2003:233) kan 'n kind wat akademies beduidend swakker presteer as sowel sy 
portuur- en ouderdomsgroep as waartoe hy werklik in staat is, as leergestremd beskou word. Hierdie kind 
beskik gewoonlik oor gemiddelde tot bogemiddelde verstandsvermoë sonder enige sensoriese of 
motoriese uitvalle maar kan wel die een of ander fisiese of neurologiese probleem ervaar. As gevolg van 
die leerinperking of -gestremdheid ervaar die kind ernstige probleme met spelling, lees en wiskunde. 
Hierdie leergebreke veroorsaak probleme ten opsigte van akademiese prestasie en -aktiwiteite en enige 
daaglikse aktiwiteite waar lees-, skryf-, kommunikasie- en syfervaardighede nodig is. 
 
Die DSM-IV-TR (2000:51-69) onderskei die volgende leergestremdhede: Leesversteuring of ook disleksie 
genoem, Wiskundige versteuring, Versteuring van geskrewe uitdrukking, Motoriesevaardigheidversteuring 
wat ontwikkelingkoördinasieversteuring insluit en Kommunikasieversteurings. 
 
ATHV en leergestremdheid is twee verskillende versteurings wat by een individu kan voorkom. ATHV word 
gewoonlik volgens gedragsmanifestasies gediagnoseer alhoewel daar tans konsensus bestaan dat die 
versteuring 'n neuropsigologiese oorsaak het. Hierteenoor word leergestremdheid gedefinieer as meetbare 
tekorte ten opsigte van een of meer psigologiese prosesse.  Gedrag van die individu speel geen rol in die 
diagnose van die probleem nie. Om 'n kind met sowel ATHV as leergestremdheid te identifiseer, is dit 
nodig dat ouers en onderwysers weet watter simptome so 'n kind sal vertoon. Die volgende simptome word 
deur verskillende skrywers geïdentifiseer: 
o Hierdie kinders kom as dromerig en vroetelrig eerder as gedrewe en ooraktief voor. 
o Die kinders se reaksie op opdragte is stadig en hulle kom as verward voor wanneer opdragte 

uitgevoer moet word en hulle kan selde opdragte korrek herhaal.  
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o Swak luistervaardighede kom voor en die kinders word gekenmerk deur 'n swak aandagspan ten  
opsigte van ouditiewe inligting. 

o Probleme ten opsigte van die onthou en herroeping van inligting ten opsigte van spelling, geskrewe  
taal en taal wat gelees word. 

o Hulle ondervind probleme om gesprekke te volg veral wanneer meer as twee persone by die 
gesprek betrokke is en daar 'n verwisseling van idiome, metafore en grappies is.  

o Die kinders is geneig om vaag en onspesifiek te wees soos om uitdrukkings soos ‘Gee daardie ding 
aan’, in plaas van ‘Gee die boek aan’ te gebruik, en sukkel om die korrekte woord te vind soos om te 
sê: ‘Um, um die ... um die ding waarmee jy hulle inslaan um ...die hamer’.  

o Woorde word verkeerd uitgespreek soos ‘amenone’ vir ‘anemone’ en hulle is geneig om telwoorde 
soos eerste, laaste, volgende nie te gebruik nie. Hierdie probleme veroorsaak dat dit moeilik is om 
die kind te verstaan en die kind dan moed opgee en die gesprek tot 'n einde bring deur uitdrukkings 
soos ‘Ag los dit’, ‘Sommer’, ‘Dit maak nie saak nie’  en ‘Ek weet nie' te gebruik. Vanuit 
praktykervaring kan die navorser getuig dat hierdie kommunikasiewyse nie alleen vir die kind 
frustrasie veroorsaak nie, maar ook vir sy ouers en onderwysers. Die kind met ATHV ervaar 
verwerping en 'n gevoel dat sy omgewing hom nie verstaan nie en hy raak moedeloos. Hy is geneig 
om al hoe meer in homself te keer en hom van sy omgewing te isoleer. Ouers ervaar dat die kind nie 
sy leefwêreld met hulle wil deel nie. By die skool raak die kind weg in die groep en word hy dikwels 
deur sy portuurgroep verwerp. 

o Soms is die kind totaal onbewus van roetine-inligting soos die datum, name van maande, volgorde 
van letters in die alfabet en die opeenvolging van getalle. 

o Die kind is geneig om wiskundige bewerkings stadiger en op 'n meer kinderlike manier te doen soos 
om op sy vingers te tel. Probleme word met bewerkings soos aftrek ondervind en gevorderde 
prosedures word selde bemeester. 

o Alhoewel die kind wiskunde verstaan, is hy nie in staat om in toetse sy kennis weer te gee nie. 
Wiskundefoute volg geen patroon nie en meer foute kom aan die einde van 'n toets voor. 

o 'n Opmerklike stadige spoed ten opsigte van afskryf of oorskryf van inligting kom voor. Foute word 
byvoorbeeld gemaak wanneer inligting van die bord afgeskryf word. 

o Hulle handskrif kan slordig, onleesbaar en vol spelfoute wees. 
o Die kinders is onwillig om gedagtes in geskrewe vorm weer te gee. 
o Geskrewe werk word deur swak punktuasie, foute ten opsigte van grammatika, hoofletters en 

spelling gekenmerk. 
o Motoriese, interpersoonlike en sosiale probleme wat met leergestremdheid gepaard gaan, 

veroorsaak dat hierdie kind as anders voorkom. Vreemde kleredrag, lompheid, nalating om tydens 
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kommunikasie oogkontak te maak, 'n onvermoë om nie-verbale tekens te lees en om toepaslik op 
verskillende vorme van humor te reageer, kom voor. 

(Vergelyk Barkley, 2006c,126-131; Fletcher, Aram, Shaywitz & Shaywitz, 2000; 242; Lindsay, 2000: 257; 
 Tannock & Brown, 2000:239-240.) 
 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat leergestremdheid as 'n ernstige belemmering beskou moet word en 
die korrekte diagnose en hantering van hierdie versteuring is noodsaaklik. Die kind met ATHV se onvermoë 
tot voldoende aandaggee en gepaardgaande impulsiwiteit vererger leerversteurings. Leergestremdheid 
veroorsaak sekondêre sosiale en emosionele probleme soos 'n onvermoë om sinvolle gesprekke te voer, 
probleme wanneer saketransaksies aangegaan word, probleme om take in 'n bepaalde volgorde uit te 
voer, onvermoë om konflik te besleg, probleme om padaanduidings en reëls ten opsigte van speletjies en 
kompetisies te volg (Tannock & Brown, 2000:274). 
 
Leergestremdheid het soos al die ander geassosieerde toestande 'n invloed op die kind met ATHV se 
funksionering en beïnvloed sy selfbeeld en selfkonsep. Beide ouers, onderwysers en die kind het 
bemagtiging en ondersteuning ten opsigte van die hantering en behandeling van die geassosieerde 
toestande nodig. Vervolgens gaan die mediese behandeling van die geassosieerde toestand kortliks 
bespreek word.  Die farmakologiese behandeling van ATHV word volledig in 3.2.3.3 bespreek. 
 
2.3.5.2 Mediese behandeling van geassosieerde toestande 
 
Spencer et al. (2000:104-106) wys daarop dat die heterogene aard van ATHV en die gepaardgaande 
impak van geassosieerde toestande op die toestand navorsing ten opsigte van die mediese of 
farmakologiese behandeling van die toestand noodsaak. Soos reeds genoem, kan medikasie nie die 
versteuring genees nie, maar daar kan verbetering van simptome voorkom. Tannock (2000:147) wys 
daarop dat stimulantmedikasie die voorkeurbehandeling vir kinders met ATHV is.  
o Stimulantmedikasie soos metielfenidaat veroorsaak gewoonlik onmiddellike en dikwels dramatiese 

verbetering in die gedrag van die kind met ATHV. Hierdie medikasie word suksesvol in 75 tot 90% 
van kinders met ATHV benut. Dieselfde resultate word nie noodwendig verkry wanneer gemoeds- en 
angsversteurings geassosieerde toestande is nie. 

o Indien gemoeds- en angsversteurings teenwoordig is, is dit nodig dat hierdie versteurings met 'n 
antidepressant behandel word. Trisikliese antidepressante en die selektiewe serotonienheropname-
inhibitor (SSRI) -tipe antidepressante word afsonderlik of saam met stimulantmedikasie in hierdie 
gevalle benut. 
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o Die  nuwe klas  nie-stimulantmedikasie,  atomoxetien  of selektiewe   noradrenalien-heropname- 
inhibitors word gebruik vir die behandeling van ATHV en is veral geskik vir die behandeling van 
ATHV met gemoeds- en angsversteurings. 

o Clinodine word saam met stimulante gebruik wanneer daar sprake is van opponerende uittartende 
versteuring en gedragsteurnis as geassosieerde toestande. Hierdie medikasie wat algemeen as 'n 
antihipertensiemedikasie gebruik word, word ook suksesvol benut in die behandeling van ATHV met 
Tourette en spiertrekkings. 

o Indien 'n kind met ATHV ook met bipolêre versteuring presenteer, kan antikonvulsiewe middels 
saam met stimulant medikasie gebruik. 

o Kinders met ATHV en leergestremdheid toon verbetering ten opsigte van beide toestande met die 
behandeling van stimulantmedikasie. 

(Vergelyk Tannock 2000:147-152; Tannock & Brown, 2000:268-274; Spencer et al., 2000:104-106; Van der 
Walt, 2000:133-134; Van Zyl, 1996:103-105.) 
Van Zyl (1996:98-99) wys daarop dat 'n diagnose van ATHV nie outomaties tot medikasie hoef te lei nie. 
Die volgende moet in ag geneem word om aan die kind se individuele behoeftes aandag te gee: 'n 
volledige mediese ondersoek, die graad van die kind se simptome, die ouers se houding teenoor die 
medikasie en vermoë om toesig te hou oor die gebruik van medikasie, beskikbaarheid van die medikus se 
tyd om die medikasie behoorlik te monitor, die kind se gevoel teenoor die gebruik van medikasie, die 
benutting van ander terapieë en die volledige diagnose van die versteuring met ander geassosieerde 
toestande en ander mediese toestande. Vervolgens word die assesseringsproses van ATHV bespreek. 
 
2.3.6 ASSESSERING VAN ATHV 
 
Die assesseringsproses van ATHV is nie eenvoudig of maklik nie.  Geen laboratoriumtoets of enkelvoudige 
toets vir ATHV bestaan nie. Volgens Accardo en Blondis (2000b:141) bestaan die uitdaging van die 
assessering van die versteuring daarin dat daar geen biologiese merker vir die toestand is nie en dat 'n 
deeglike geskiedenisneming en waarneming van die kind noodsaaklik is. Die diagnose is afhanklik van die 
kind se belewenis van homself en sy simptome en wat ander persone soos sy ouers, onderwysers en 
sibbe by hom waarneem. Hierdie inligting moet opgeweeg word teen eie waarneming, inligting uit vraelyste 
en die kriteria vir ATHV. Green en Chee (1998:71) wys daarop dat die twee belangrikste 
waarskuwingstekens wat assessering van ATHV by 'n kind noodsaak die volgende is: die kind wat op skool 
opvallend onderpresteer ten spyte van 'n normale intellek en geen spesifieke leergestremdhede nie, en 
kinders wat ATHV-gedrag openbaar wat nie aan huislike omstandighede gekoppel kan word nie. 
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Die doel van die assesseringsproses is om vas te stel of die kind ATHV het of nie en of die simptome nie  
as gevolg van 'n ander toestand of omstandighede is nie. Die geassosieerde toestande en enige 
kognitiewe, emosionele en ontwikkelingsprobleme moet geïdentifiseer word. 'n Verdere en uiters 
belangrike doel is om sowel die kind as sy steunstelsels se psigososiale sterkpunte en vaardighede te 
evalueer.  Die rede 
hiervoor is dat hierdie vermoëns tydens die intervensieproses benut moet word en ook 'n aanduiding kan 
wees van die behandelingsplan wat oorweeg gaan word. (Vergelyk Barkley & Edwards, 2006:338-339; 
Green & Chee, 1998: 77-79.)  Volgens Quinlan (2000:456) is die kliniese onderhoud die kern van die 
evaluering van ATHV.  
 
2.3.6.1 Die kliniese onderhoud met die ouers of versorgers 
 
Die assesseringsproses begin alreeds voordat die kliniese onderhoud 'n aanvang neem. Tydens die maak 
van die afspraak is die volgende van belang: Wat is die doel van die afspraak, byvoorbeeld die ouer wat  
die stelling kan maak dat hy bekommerd is oor sy kind se gedrag of hy kan direk vra dat die kind vir ATHV 
geassesseer word. Hierdie aanvanklike aanmelding kan die verloop van die assesseringsproses bepaal.  
Die tweede aspek waaroor navraag gedoen moet word, is deur wie die kind verwys is – dit is bepalend van 
die ouer se motivering en gesindheid indien hy self bekommerd is oor sy kind en sekere probleme 
waargeneem het, teenoor 'n ouer wat onder die druk van 'n onderwyser navrae oor medikasie kom doen. 
Inligting ten opsigte van vorige evaluering ten opsigte van dieselfde of soortgelyke probleme is 
noodsaaklik. Hierdie inligting bepaal of 'n bepaalde diagnose bevestig moet word of gee ook rigting aan die 
assesseringsproses. Navrae ten opsigte van enige siektetoestand of bestaande probleme soos 
leerprobleme moet gedoen word en daar moet vasgestel word of die kind tans enige medikasie gebruik. 
Indien 'n kind vir ATHV geassesseer word, sal inligting verdraai wees indien die kind enige medikasie 
gebruik wat die toestand behandel (Barkley & Edwards, 2006:339; Persoonlike ervaring). 
 
Volgens Accardo en Blondis (2000b:143-149), Barkley en Edwards (2006:341-350) en McEwan (1998:46) 
moet daar tydens die onderhoud met die ouers die volgende inligting verkry word: 
o Identifiserende inligting –  wat inligting ten opsigte van gesinsamestelling, agtergrondinligting en 

huidige mediese behandeling insluit. 
o Die rede vir verwysing en die ouers se klagtes. Die aard en duur van die probleem en die invloed 

daarvan op die kind en sy omgewing.  
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o Die gesin se geskiedenis.  Klem moet veral gelê word op enige mediese en psigiatriese probleem, 
verhoudingsprobleme, afhanklikheidsprobleme en substansmisbruik. Die verband tussen ATHV en 
oorerwing is baie sterk en die familiegeskiedenis van die versteuring is dus van die uiterste belang. 

o Mediese geskiedenis van die kind wat prenatale, perinatale en postnatale geskiedenis en komplika- 
 sies insluit. Die moontlikheid van geassosieerde toestande soos gemoedsversteurings moet 
ondersoek word. 

o Ontwikkelingsgeskiedenis van die kind – inligting ten opsigte van fisiese, emosionele, sosiale, 
motoriese, intellektuele, taal- en akademiese ontwikkeling. 

o Inligting ten opsigte van die kind se skoolloopbaan – wat inligting ten opsigte van aanpassing en 
vordering in beide kleuterskool en die formeleskoolsituasie insluit. Die terapeut moet die kind se 
akademiese rekords soos rapporte en toetse nagaan. Sodoende kan vasgestel word wat die aard en 
omvang van akademiese probleme is. 

o Die kind se psigososiale funksionering (wat die kind se emosionele toestand en verhoudings met sy 
ouers, sibbe en portuurgroep insluit) moet ondersoek word. Volgens Accardo en Blondis (2000b:145) 
interpreteer baie ouers die simptome van ATHV as emosionele probleme, byvoorbeeld 
hardkoppigheid, gemoedskommelings en onvermoë om sosiaal te verkeer. 

Volgens die navorser is die onderhoud met die ouers noodsaaklik vir die bou van 'n verhouding tussen die 
terapeut en die ouers. Die assessering van die kind vir ATHV is die eerste stap in die behandelingsproses 
van die versteuring. Die ouers kry die geleentheid om hul besorgdheid ten opsigte van hul kind met iemand 
te deel en om helderheid ten opsigte van die hele situasie te verkry. Inligting wat deur die onderhoud met 
die ouers verkry word, word dikwels as subjektief beskryf (Barkley & Edwards, 2006:341). Om die inligting 
van die ouers te verifieer, is dit nodig dat die terapeut die kind direk sal waarneem.  Hierdie inligting moet 
dan verder ondersteun word met inligting vanuit vraelyste wat deur die ouers en onderwysers ingevul moet 
word. 
 
2.3.6.2 Direkte waarneming van die kind deur middel van 'n onderhoud 
 
Die navorser is van mening dat geen assessering gedoen word kan sonder dat die kind direk waargeneem 
word nie. Hierdie waarneming neem die vorm van 'n onderhoud aan. Tydens die onderhoud moet die kind 
se ontwikkelingsvlak en taalvermoë in ag geneem word.  
 
Barkley en Edwards (2006:351) wys daarop dat elke professionele persoon sy eie styl het ten opsigte van 
onderhoudvoering met 'n kind is dit belangrik dat die volgende inligting bekom word: 
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o Die kind se siening van die doel van die onderhoud.  Dis noodsaaklik, want sodoende kan die 
terapeut vasstel wat die kind se belewenis van sy situasie is. 

o Die kind se skoolvordering en funksionering by die skool. 
o Die kind se portuurgroepverhoudings. 
o Die kind se belewenis van gesinsverhoudings. 
o Inligting ten opsigte van die kind se emosionele funksionering en emosionele gesteldheid. 
o Die kind se belangstellings en vermoëns sodat hierdie inligting later in die intervensie benut kan 

word. 
Soos met die ouers is hierdie onderhoud die begin van die intervensieproses ten opsigte van die kind en sy  
probleem. Indien ATHV nie gediagnoseer word nie, dui die feit dat om hulp aangeklop is daarop dat die 
kind en sy gesin binne 'n situasie is wat hulle nie kan hanteer nie en dat verdere terapie moontlik 
aangewese is. 
 
2.3.6.3 Vraelyste 
 
'n Verskeidenheid van vraelyste bestaan wat ATHV-gedrag evalueer. Hierdie vraelyste word gewoonlik 
deur die ouers en onderwysers van die kind ingevul. Die navorser het tot deur middel van praktykervaring 
tot die gevolgtrekking gekom dat inligting meer betroubaar is indien albei ouers afsonderlik 'n vraelys invul 
– so ook indien meer as een onderwyser 'n vraelys invul. 'n Verduideliking vir hierdie tendens kan wees dat 
verskillende persone as gevolg van hulle eie verwysingsraamwerk die kind verskillend beleef. Volgens 
DuPaul en Stoner (2003:28-39); Green en Glee (1998:76) en McEwan (1998:45) is die algemeenste 
vraelyste: “Conners teacher and parent rating scales”; “Achenbach child behavior checklist”; Edelbrock 

child attention problems rating scale” en “Barkley and DuPaul ADHD rating scale”. In Suid-Afrika is 'n 
diagnostiese instrument ontwikkel wat op die DSM-IV-TR gebaseer is, naamlik die “Cami Epilepsy & ADHD 

diagnostic aid” (Cami, 2005). 
  
Na die invul van die vraelyste is dit die terapeut se verantwoordelikheid om die bepunting daarvan te doen 
en vas te stel of die kind hiervolgens met ATHV presenteer. Die kind moet egter altyd getoets word aan die 
DSM-IV-TR om seker te maak dat daar wel aan die diagnostiese kriteria vir ATHV voldoen word.  
 

2.3.6.4 Mediese ondersoek 
 

'n Volledige mediese ondersoek is nodig om enige onderliggende mediese probleme uit te skakel wat 
aanleiding tot die simptome van ATHV kan gee. Barkley en Edwards (2006:360-361) wys daarop dat die 
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kind se gewig, lengte, gehoor, sig, bloeddruk en hartklop gemeet moet word. Probleme ten opsigte van die 
skildklier, die moontlikheid van loodvergiftiging en bloedarmoede moet ondersoek word. 'n Formele en 
volledige neurologiese ondersoek moet gedoen word. Die inligting verkry vanuit die mediese ondersoek 
moet met die inligting ten opsigte van kognitiewe, sosiale en emosionele aspekte geïntegreer word sodat 'n 
holistiese beeld van die kind en omgewing verkry kan word. 
 

2.3.6.5 Terugvoer aan die ouers en kind 
 

Nadat al die inligting verkry is en teen mekaar opgeweeg is, kan 'n diagnose gemaak word. Die navorser 
het gevind dat dit belangrik is om tydens hierdie geleentheid vir die ouers te verduidelik wat ATHV is. Die 
inligting soos verkry vanaf die verskillende bronne word dan in verband met die diagnose van ATHV ge- 
bring en daar word aan die ouer verduidelik watter intervensie kan plaasvind (Barkley & Edwards, 
2006:363-364). Die ouer moet besef dat, alhoewel daar geen laboratoriumtoets vir ATHV bestaan nie, die 
ondersoek deeglik en volledig gedoen is. Die behandelingsmoontlikhede moet met die ouers bespreek 
word en alle vrae ten opsigte van medikasie moet beantwoord word.  
 

Die navorser het in praktyk gevind dat die diagnose van ATHV selde met die kind bespreek word. Dus word 
die kind by 'n terugvoeronderhoud betrek word en inligting ten opsigte van sy toestand word aan hom op sy 
vlak verduidelik. Die intervensieplan word volledig bespreek en insette word van die kind gevra sodat hy 
deel van die proses kan voel. 
 
Ouers het gewoonlik vrae ten opsigte van die oorsake en voorkoms van ATHV.  Vervolgens word die 
etiologie of oorsake en epidemiologie of voorkoms van ATHV bespreek. 
 
2.3.7 ETIOLOGIE EN EPIDEMIOLOGIE VAN ATHV  
 
Die etiologie van ATHV word in 3.2 bespreek maar word ter wille van volledigheid hier genoem. Soos dit uit 
die geskiedkundige oorsig van ATHV duidelik geword het, is daar deur die jare verskillende oorsake vir 
ATHV ondersoek. Vir omtrent 100 jaar was wetenskaplikes daarvan oortuig dat breinbeserings die oorsaak 
van die versteuring was. Navorsers kan wel met die hulp van tegnologiese ontwikkeling aandui dat die 
breinanatomie van 'n persoon met ATHV verskil van 'n persoon daarsonder. Nigg (2006: 309) stel die 
oorsake van ATHV skematies soos in figuur 6 voor. 
 
Figuur 6: Die oorsake van ATHV  
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Uit Figuur 6 is dit duidelik dat oorerwing die grootste rol speel in die veroorsakende faktore van ATHV. 
 
Vandag is die algemene mening dat ATHV deur 'n disfunksionering van die neuro-oordragstowwe in die 
brein veroorsaak word. Hierdie disfunksie het 'n genetiese oorsaak en word beklemtoon deur die feit dat 'n 
naby familielid van 'n kind met ATHV ook aan die versteuring ly. Nie alleen oorerwing nie maar ook die 
omgewing speel 'n rol in die oorsake van ATHV.  Hier is veral sprake van faktore soos gifstowwe en rook 
en alkoholmisbuik deur die moeder tydens swangerskap. (Vergelyk Green & Chee, 1998:19-28; Nigg, 
2006:309-310.) 
 

Volgens die DSM-IV-TR (2000:90) kom ATHV volgens skatting by 3 tot 7% van skoolgaande kinders voor. 
Barkley (2006b:98) bevraagteken hierdie stelling op grond van die feit dat so 'n uitspraak deur 'n 
verskeidenheid aspekte beïnvloed word. Wanneer persentasie ten opsigte van die voorkoms van ATHV 
oorweeg word, moet heelwat aspekte in ag geneem word, byvoorbeeld die wyse waarop ATHV gedefinieer 
is, watter populasie bestudeer is, die geografiese besonderhede van die ondersoek, en watter mate van 
ooreenstemming daar tussen ouers, onderwysers en ander professionele persone bestaan ten opsigte van 
die diagnose.  
 

Buitelaar (2002:46) verwys na verskeie studies waar daar groot variasies in die voorkomssyfers van die 
versteuring is. Jensen et al. (1995) in Buitelaar (2002:46) stel dat daar 'n voorkoms van 15.1% ATHV by 
kinders tussen die ouderdomme van ses tot sewentien jaar is. Hierteenoor dui Costello et al. (1996b) in 
Buitelaar (2002:46) 'n minimale voorkoms van 1.4 tot 1.9% aan. Barkley (2006b:99-102) is van mening dat 
die volgende probleme bydra tot hierdie verwarring: 
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o Wanneer is gedrag nie meer ouderdomsontoepaslike nie? Die probleem is dus dat die afsnypunt vir 
afwykende gedrag gedefinieer moet word. 

o Die toepassing van beoordelingskale en die gebruik van net een beoordelingskaal. 
o Indien skoolverslae gebruik word, kan die persentasies verwarrend wees. 
o 'n Volledige beoordeling moet gedoen word met beoordelingskale, persoonlike gesprekke en die 

DSM-IV-TR. 
 

Die navorser was nie in staat om wetenskaplike gefundeerde syfers ten opsigte van die voorkoms van 
ATHV in Suid-Afrika te kry nie. Geskatte syfers dui op 'n voorkoms van 8 tot 10%. As gevolg van ons land 
se diversiteit – nie alleen ten opsigte van kultuur nie maar ook sosio-ekonomiese omstandighede en 
opvoedkundige verskille en verskillende menings en persepsies ten opsigte van ATHV onder sowel die 
publiek as professionele persone – is dit baie moeilik om die voorkomssyfer van ATHV te bepaal. Die 
navorser is egter van mening dat die voorkoms van ATHV in Suid-Afrika ongeveer 8% van alle 
skoolgaande kin- 
ders is. 
 

Seuns is meer geneig as dogters om aggressief op te tree en antisosiale gedrag te openbaar. Hierdie ge- 
drag is gewoonlik 'n rede vir verwysing na 'n professionele persoon en seuns word dikwels makliker as 
dogters met ATHV gediagnoseer. Alhoewel minder aggressiewe gedrag by dogters met ATHV as by seuns 
met die versteuring voorkom, is daar nie 'n verskil in die aard van die aggressie tussen seuns en dogters as 
dit by beide geslagte voorkom nie. Seuns is drie keer meer geneig as dogters om ATHV te hê. Dogters en 
seuns vertoon dieselfde simptome maar dogters se simptome kom as minder ernstig voor (Barkley, 
2006b:100-101). 
 
Volgens Applegate et al. (1997) soos aangehaal deur Barkley (2006f:248)  is die gemiddelde ouderdom 
van die verskyning van simptome van ATHV tussen drie tot vyf jaar met die moontlikheid dat dit so laat as 
op die ouderdom van 12 jaar eers verskyn. Algemene konsensus bestaan onder navorsers dat ATHV 'n 
lewenslange versteuring is en kan voortduur tot in volwassenheid (Buitelaar, 2002:50; Prince & Wilens, 
2000:665). 
 
ATHV is 'n versteuring wat in alle kulture en volke voorkom. Barkley (2006b:104-105) haal verskillende 
studies aan wat die voorkoms van ATHV in verskillende lande bestudeer. Dieselfde variasie in voorkoms 
kom voor soos voorheen bespreek en dieselfde omstandighede beïnvloed die beoordeling van die 
voorkoms van die versteuring. Luk, Leung en Ho (2002:64) wys daarop daarop dat kultuur 'n groot invloed 
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het op die wyse waarop 'n versteuring beleef en geïnterpreteer word asook die respons op die versteuring. 
In 'n samevattende vergelyking word tot die gevolgtrekking gekom dat die voorkoms van ATHV wêreldwyd 
dieselfde is en dat dieselfde verdeling tussen seuns en dogters bestaan (Luk et al.,2002:73). 
 
Studies dui aan dat ATHV-(A) tussen in 35 tot 50% van gediagnoseerde gevalle voorkom. Die kinders wat 
met hierdie tipe presenteer, word gewoonlik op 'n ouer ouderdom gediagnoseer en die seun-
dogterverhouding wissel tussen 2:1 tot 3:1 met meer gediagnoseerde seuns. ATHV-(K) se geslagvoorkoms 
wissel seun : dogter tussen 3:1 tot 7:1.  Die aandagafleibare groep presenteer met hoër persentasies 
leerprobleme terwyl die hiperaktiewe groep meer opponerende, aggressiewe gedrag openbaar (Buitelaar, 
2002:49). 
 
Barkley (2006b:107) wys daarop dat min studies ten opsigte van die invloed van sosio-ekonomiese 
toestande op ATHV gedoen is. Hy haal 'n studie van Boyle en Lipman (2002) aan wat daarop dui dat 
manlike kinders van kleiner enkelouergesinne in swakker woonbuurte 'n groter kans op die voorkoms van 
hiperaktiwiteit het. 
 
Uit navorsing is dit duidelik dat ATHV 'n versteuring is wat onder alle, geslagte, ouderdomme, kulture en  
sosio-ekonomiese omstandighede voorkom. 
 
2.4 SAMEVATTING 
 
'n Geskatte 8% van alle kinders in Suid-Afrika het ATHV, maar slegs 10% van hierdie kinders word 
behandel. 'n Groot persentasie kinders wat as onbeheerbaar by maatskaplike werkers aangemeld word, 
het ATHV. Wanpersepsies en verkeerde inligting ten opsigte van ATHV word selfs deur kenners versprei 
as gevolg van 'n gebrek aan wetenskaplik gefundeerde kennis. 
 
Uit hierdie hoofstuk is dit duidelik dat ATHV 'n goed omskryfde versteuring gebaseer op wetenskaplik 
ondersoek is. Sedert die eerste beskrywing van die versteuring het die rol van die ouers ten opsigte van die 
hantering van die toestand na vore gekom. ATHV is 'n ontwrigtende gedragsversteuring wat deur 
aandagtekort, hiperaktiwiteit en impulsiwiteit gekenmerk word. Die versteuring het verreikende gevolge en 
beïnvloed die totale funksionering van die persoon wat daaraan ly.  
 
Die opmerklikste funksie wat geaffekteer word, is die uitvoerende funksie en sluit beplanning, 
impulskontrole, kognitiewe buigbaarheid en selfmonitering in. Hierdie disfunksie beïnvloed die kognitiewe 
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funksionering van die individu asook sy gedrag. Emosionele probleme is 'n werklikheid en beïnvloed 
verhoudings met ouers, sibbe, onderwysers en portuurgroep. 
  
Geassosieerde toestande kom saam met ATHV voor en bemoeilik die diagnosering en behandeling van 
die versteuring. Volledige kennis van die kernsimptome en geassosieerde toestande is noodsaaklik om 'n 
sinvolle assessering van die kind wat vermoedelik ATHV het. Die terapeut moet daarvan bewus wees dat 
gedragsprobleme wat nie deur die kind se omstandighede verklaar kan word nie, en die kind wat op skool 
opvallend onderpresteer sonder 'n duidelike rede, moontlik aan die versteuring ly. 
 
Die hoofoorsaak van ATHV is geneties. Hierdie rede kan 'n verduideliking wees dat ATHV by alle geslagte, 
ouderdomme, kulture en sosio-ekonomiese omstandighede voorkom. Kennis ten opsigte van die 
versteuring is die eerste stap in die intervensieproses. In die volgende hoofstuk word die teoretiese 
begronding van intervensie bespreek. 
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HOOFSTUK 3: TEORETIESE BEGRONDING VAN INTERVENSIE 
 

3.1 INLEIDING 
 

Die indruk bestaan dikwels dat wetenskap 'n soektog na kennis is. Kennis op sigself het egter min waarde. 
Inligting moet eers georganiseer word voordat dit enige waarde het. Die navorser is van mening dat die 
ordening van inligting of kennis die begin van teorievorming is. Die woord teorie is afgelei van die oud-
Latynse woord theōria, of Griekse woord theōriā, of theōros, wat toeskouer beteken. Die woord is 
waarskynlik saamgestel uit theā wat om te kyk en -oros

 

 om te sien beteken (Dictionary, 2007). Ragin 
(1994:25) formuleer teorie as “an attempt of specify as clearly as possible, a set of ideas that pertain to a 

particular phenomenon”. Verder sê hy dat sosiale navorsing 'n dialoog tussen idees en getuienis is (Ragin, 
1994:60.) Deur die formulering van hipoteses poog 'n navorser om 'n verskynsel te beskryf en te verklaar. 
'n Teoretiese begronding bied aan 'n navorser 'n breë verwysingsraamwerk waarbinne 'n onderwerp 
ondersoek kan word. 

Feitlik elke boek oor ATHV handhaaf 'n bepaalde standpunt ten opsigte van die versteuring. Aangesien 
daar soveel oor die versteuring geskryf word, kan aangeneem word dat daar heelwat teorieë sal bestaan 
wat hipoteses ten opsigte van die versteuring maak. Volgens Barkley (2006g:297) was navorsing ten 
opsigte van ATHV gedurende die afgelope dekade hoofsaaklik verduidelikend en beskrywend en grootliks 
a-teoreties. Die vraag kan dus gevra word hoekom die navorser verwys het na die teorieë wat ten opsigte 
van ATHV bestaan. Weereens kan daar soos in die inleiding van Hoofstuk 2 verwys word na die verskil 
tussen leke-inligting en die alledaagse wêreld, en sosiale navorsing. Tydens hierdie ondersoek word op 
sosiale navorsing gekonsentreer, maar daar word wel van leke-inligting kennis geneem. Accardo 
(2000:634-637) wys daarop dat die meeste van hierdie gewilde teorieë ten opsigte van ATHV gerig is op 
die behandeling van die toestand. Die verwoestende impak wat 'n chroniese neurobiologiese toestand op 
'n kind en sy omgewing het, dien baie keer as die motivering dat ouers enige bewering ten opsigte van 
behandeling glo en sal beproef. Hierdie teorieë is meestal ongetoets en nie behoorlik nagevors nie. 
Hierteenoor identifiseer Barkley (2006g:298) vier wetenskaplike teorieë wat poog om ATHV binne 'n 
bepaalde teoretiese raamwerk te verklaar. In hierdie hoofstuk gaan die navorser sowel hierdie as twee 
ander teorieë wat van toepassing is, bespreek. Alhoewel daar nie binne die Gestaltterapie 'n teorie ten 
opsigte van ATHV bestaan nie, het verskillende skrywers wel gepoog om die versteuring vanuit 'n 
Gestaltterapieperspektief te bespreek. In hierdie hoofstuk word na hierdie perspektief verwys.  
 

Heelwat  teorieë ten  opsigte van die  oorsake  van ATHV bestaan.  As gevolg hiervan is die navorser van 
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mening dat die bespreking van die oorsake by die teoretiese begronding van ATHV inpas. Alhoewel die 
direkte oorsaak van ATHV steeds onbekend is en daar verskeie hipoteses bestaan ten opsigte van wat 
ATHV veroorsaak, stem die meeste navorsers saam dat daar voldoende bewyse is dat neurologiese en 
genetiese faktore die grootste bydraers tot die versteuring is. (Vergelyk Barkley, 2006e:219; Cooper & 
Bilton, 2002:17; Goldstein, 1997:55; Green & Chee, 1997:19; Trueit, 2004:35.) Goldstein (1997:55) is van 
mening dat omgewingsfaktore tog ondersoek moet word wanneer daar na oorsake van die versteuring 
gesoek word. Brown (2000a:33-34) wys daarop dat, alhoewel studies bewys dat ATHV sowel 'n genetiese 
as neuro-biologiese oorsprong het, die wisselwerking met die omgewing 'n bepalende invloed op die 
voorkoms van die versteuring het. Negatiewe psigososiale toestande het 'n bepaalde invloed ten opsigte 
van die impak en die vlak van die versteuring. Hierdie stelling sluit aan by die huidige ondersoek, 
waartydens die invloed van die bemagtiging van die steunstelsels van die kind met ATHV op die 
maatskaplike funksionering van die kind ondersoek word. 
 
Die doel van intervensie is om die versteuring te omseil en terselfdertyd die kind se neurokognitiewe 
probleme te herstel (Blondis & Boyd, 2000:569.) Teorieë ten opsigte van ATHV bemagtig die professionele 
persoon en ouers om die versteuring te bestuur. DeBonis, Ylisaker en Kundert (2000:170) beklemtoon die 
noodsaaklikheid daarvan dat daar 'n verband tussen die teoretiese konseptualisering en die 
intervensiestrategieë vir ATHV moet bestaan. In hierdie hoofstuk word die verskillende oorsake van ATHV, 
ses teorieë ten opsigte van ATHV en intervensiestrategieë volledig bespreek. 
 
3.2 ETIOLOGIE VAN ATHV 
 
Die hantering en behandeling van ATHV hang tot 'n groot mate af van wat as die oorsaak vir die 
versteuring gesien word. 'n Professionele persoon wat glo dat ATHV deur swak ouerskapvaardighede 
veroorsaak word, sal ATHV op 'n totaal ander wyse benader as 'n persoon wat daarvan oortuig is dat 
ATHV 'n mediese oorsaak het. Na aanleiding van hierdie stelling word die oorsake van ATHV vervolgens 
bespreek. Volgens Reber en Reber (2001:14) beteken etiologie die studie van die oorsake van 'n 
siektetoestand. Die heterogene aard van ATHV gepaardgaande met die geassosieerde toestande (soos 
bespreek in 2.3.6) wat daarmee saam voorkom, bemoeilik die studie van die veroorsakende faktore van die 
versteuring. Die historiese verloop van die toestand (soos bespreek in 2.2) het aangedui daar is deur die 
jare verskeie faktore as die oorsaak van ATHV geïdentifiseer. 
 
Soos vroeër bespreek, het tegnologiese ontwikkeling daartoe bygedra dat met behulp van neuroskandering 
die neurologiese, neurofisiologiese en neurologiese faktore as oorsaak van ATHV ondersoek kon word. So 
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vroeg soos 1908 is daar alreeds verwys na die feit dat oorerwing 'n rol kan speel in die faktore wat ATHV 
kan veroorsaak. Die oorsaaklike faktore van ATHV gaan vervolgens as genetiese, omgewings- en 
biologiese faktore bespreek word. 
 
3.2.1 GENETIESE FAKTORE 
 
Navorsing in dié verband spruit voort uit tweelingstudies, gesinstudies, studies met aangenome kinders en 
meer onlangs molekulêre genetiese studies wat op die identifisering van individuele kandidaatgene gerig 
is. Volgens Barkley (2006e:116) asook Waldman en Rhee (2002:302) dui verskeie studies daarop dat daar 
'n groot persentasie moontlikheid bestaan dat familielede van 'n kind met ATHV aan die een of ander vorm 
van psigopatologie mag ly. Navorsing toon dat 10 tot 35% van nabyfamilie en 32% sibbe van die kind met 
ATHV ook aan die versteuring kan ly. Indien 'n ouer ATHV het, is die kans 57% dat een van sy kinders die 
versteuring oorgeërf het. Hy wys egter daarop dat hierdie navorsing hoofsaaklik ten opsigte van kinders 
met ATHV-(K) tipe gedoen is.  
 
Whitman (2000a:120) wys daarop dat navorsing ten opsigte van ATHV en genetiese faktore nie eenvoudig 
is nie. Navorsing word bemoeilik deur 'n presiese diagnostiese kriteria, en bevestigende tegnologie soos 
ondersteunende rekenaarskale. ATHV word op grond van gedragskriteria gediagnoseer wat aanleiding gee 
tot komplekse, veranderende en heterogene fenotipes. Die verskillende simptome wat as kriteria gebruik 
word, kan voldoende wees vir 'n diagnose, of die kind kan met minder as die vereiste simptome presenteer 
en 'n diagnose kan dan nie gemaak word nie. Volgens Hay en Levy (2001:215) bring die feit dat die DSM-
IV-TR drie tipes ATHV onderskei, teweeg dat genetiese studies gekompliseerd is. Barkley (1997) beskou 
die ADHD-(H/I) as 'n voorloper van ATHV-(K) en ATHV-(A) as 'n totaal verskillende versteuring, terwyl 
Neuman et al.(1999) ATHV-(K) geneties as 'n moontlik verskillende versteuring as die ander twee tipes 
beskou (Hay & Levy 2001:215). As gevolg van hierdie feite kan tot die gevolgtrekking gekom word dat 
ATHV nie 'n enkelvoudige genetiese entiteit is nie.  
 
Geassosieerde toestande saam met ATHV is nie alleen moeilik om te behandel nie, maar beklemtoon ook 
die heterogeniteit van die versteuring. Rutter (2001:227) wys daarop dat ATHV nie een direkte genetiese of 
nie-genetiese oorsaak het nie. Hy verduidelik die multifaktoriale oorsake as 'n interaktiewe mengsel van 
verskillende gene en verskillende omgewingsrisikofaktore. Indien daar binne die ATHV-versteurings wel 
gene is wat direk op 'n Mendeliane wyse funksioneer (wat beteken dat sekere eienskappe onafhanklik van 
ander deur bepaalde gene oorgeërf word, dat elke reproduktiewe sel slegs oor een geen van elke gene 
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paar beskik en dat sekere eienskappe ander domineer), dit slegs in 'n baie klein gedeelte van gevalle sal 
wees. Hy verduidelik die scenario soos volg (Rutter, 2001:227): 
 

Rather, the likely scenario is of individual susceptibility genes that increase the risk of ADHD, but 

whether or not ADHD actually develops depends on the presence or absence of other genes, and of 

nongenetic risk factors. At the moment, we do not know whether this mixture of genetic and nongenetic 

risk factors operates additively (i.e., no particular factor has to be present; rather it is a question of 

how many out of a large pool are operating) or synergistically (i.e., the emergence of disorder is 

dependent on the catalytic interplay among particular groups of risk factors). 

 
Volgens Whitman (2000a:134) het studies bewys dat ATHV 'n spektrum vorm saam met Tourettesindroom 
en/of gedragsteurnis as die ernstigste vorm, en dat dit dikwels saam met leergestremdheid voorkom. 
Navorsing dui aan dat leergestremdheid ten opsigte van disleksie op chromosoom 15 gelokaliseer is. 
Aanduidings bestaan dat Tourettesindroom op chromosoom 18 gelokaliseer is. Barkley (2006e:118) en 
Waldman en Rhee (2002:326) wys daarop dat die dopamientipe 2 (DRD 2) -geen, en meer onlangs die 
dopamienoordraggeen (DAT I), asook die dopamienreseptor 4-geen (DRD 4), as betrokke by ATHV 
geïdentifiseer is. 
 
Samevattend kan dus opgemerk word dat ATHV 'n oorerflike toestand is sonder een direkte oorsaak, maar 
dat daar wel 'n genetiese/omgewingswisselwerking bestaan. Die wyse waarop die oorerflike geen as ATHV 
presenteer, hang af van risikofaktore wat in die omgewing teenwoordig is. Die navorser wil na aanleiding 
hiervan beklemtoon dat 'n kind met ATHV dus nooit in isolasie gesien moet word nie. Indien intervensie 
beplan word, moet die kind se omgewing daarby betrek word.  
 
3.2.2 OMGEWINGSFAKTORE 
 
Omgewings- en psigososiale faktore soos sosio-ekonomiese probleme, gesinskonflik, disfunksionele ouer-
kindverhoudings is bekende risikofaktore wat aanleiding tot gedragsversteurings in die kinderjare kan gee. 
Hierdie faktore gee nie noodwendig aanleiding tot die ontstaan van ATHV nie. Volgens Sandberg 
(2002:367) is die enigste uitsondering die spesifieke psigososiale risiko indien daar versteurde vroeë 
bindings bestaan binne die konteks van inrigtingversorging. Ouer-kindverhoudings en -interaksie verswak 
indien die ouer aan 'n psigiatriese siekte ly. Depressiewe moeders kom as meer krities, afkeurend en 
negatief teenoor hulle kinders voor. Hiermee samehangend vertoon die kinders meer emosionele en 
gedragsprobleme en selfs swakker taalvermoëns. Die depressiewe moeder kan ook gouer gedrag as 
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hiperaktief beskryf. Haar depressie kan daartoe bydra dat sy dit moeiliker vind om haar kinders te hanteer 
(Barkley, 2006e:232; Sandberg, 2002:375). 
 
Oor die jare is verskeie teorieë ten opsigte van die hantering van kinders deur hulle ouers en die invloed  
daarvan op ATHV ontwikkel. Volgens Barkley (2006e:231) het hierdie teorieë egter nie veel aftrek gekry nie 
veral omdat daar geen wetenskaplik ondersteuning daarvoor was nie. Green en Chee (1998:26) wys 
daarop dat die gedrag van ATHV-kinders moeilik beheerbaar is en dat hierdie situasie baie spanning op die 
gesin plaas. Disfunksionele gesinspatrone het 'n negatiewe invloed op enige kind en dit sou enkelvoudig 
wees om die situasie nie binne konteks te sien nie. Indien die ouer as gevolg van sy eie ATHV 'n moeilike 
temperament het en die kind moontlik self die versteuring geërf het, kan die hele situasie hande uitruk. Die 
duidelike verband wat tussen ATHV-opponerende en -aggressiewe gedrag bestaan, kan met negatiewe 
oueroptrede in verband gebring word, maar weereens moet die oorerwingsfaktore in ag geneem word 
(Barkley, 2006e:231; Green  & Chee, 1998:26). 
 
Goldstein (1997:56) verwys na studies waartydens vasgestel is dat swangerskap-, geboorte- en 
babakomplikasies risiko’s ten opsigte van emosionele, gedrags- en opvoedkundige probleme verhoog. 
Volgens Barkley (2006e:225) het premature babas en babas met 'n lae geboortegewig 'n besondere hoë 
risiko vir ATHV of hiperaktiwiteit. Die mate waarin geboortebeserings abnormaliteite in die brein se witstof 
veroorsaak, is die rede vir die voorkoms van die versteuring. Dieselfde geld vir ander 
swangerskapkomplikasies waartydens breinbeserings kon plaasvind. 
 
Volgens Clarren (2000:366) vertoon kinders wat in utero aan alkohol blootgestel is, 'n laer intelligensie, 
groot en fyn motoriese probleme en probleme ten opsigte van aandag en geheue, taal- en leerprobleme. 
Fetalealkoholsindroom kom ook by hierdie kinders voor. 'n Verband tussen hierdie sindroom en ATHV kan 
bevestig word. Weereens moet in gedagte gehou word dat ATHV sowel geneties oorgeërf kan word van 'n 
alkoholisouer as van blootstelling aan alkohol tydens die swangerskap. 
 
Verskeie skrywers het dieet en allergieë as oorsaaklike faktore vir ATHV aangedui. Volgens Goldstein 
(1997:55-56) kon hierdie hipoteses nie bewys of herhaal word nie. Fraser (1996:64) haal Kriegler (1990) 
aan wat tot die volgende gevolgtrekking kom: 

o Die meeste hiperaktiewe kinders reageer nie op die uitskakeling van die "skadelike 
voedingstowwe" nie. 

o Onder diegene wat wel reageer, is die gunstige effek dikwels toe te skryf aan 
suggestie en veranderde gesinsdinamiek. 
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o 'n Groepie kinders reageer wel positief, maar hulle uitkenning is nog onbekend. 
 
Blootstelling aan omgewingsgifstowwe word dikwels as oorsaak van ATHV ondersoek. Volgens Blondis en 
Chisolm (2000:358) kan langdurige blootstelling aan loodvergiftiging aanleiding gee tot vertraging in neuro-
ontwikkeling. Barkley (2006e:230) is van mening dat daar feitlik geen beduidende verband tussen ATHV en 
loodvergiftiging is nie. Hy wys egter daarop dat sekere infeksies soos streptokokki veroorsaak dat outo-
immuun-teenliggaampies ontwikkel wat die neurale proteïene van veral die basale ganglia aantas en dan 
ATHV tot gevolg kan hê. Anti-konvulsie- en sekere asmamedikasie kan die simptome van ATHV vererger 
(Barkley, 2006e:230). 
 
Die navorser is van mening dat omgewingsfaktore in 'n mindere mate as die direkte oorsaak van ATHV 
beskou kan word, maar dat dit wel 'n bydrae het as risiko- en verswarende omstandighede. Die impak en 
gevolge van ATHV kan vererger word as gevolg van omgewingsfaktore soos byvoorbeeld swak sosio-
ekonomiese omstandighede of gesinskonflik. Die wisselwerking tussen omgewings-, genetiese en 
biologiese faktore moet in ag geneem word.  
 
3.2.3 BIOLOGIESE FAKTORE 
 
Sedert die eerste omskrywing van ATHV as 'n versteuring is breinbeserings as 'n veroorsakende faktor 
beskou. Hierdie beserings kon as gevolg van breininfeksies, trauma, en ander beserings voor, tydens en 
na geboorte wees. Gedurende die twintigste eeu het verskeie navorsers op die ooreenkoms tussen ATHV-
simptome van en breinbesering gewys. Veral beserings aan die prefrontale lobbe het probleme met 
volgehoue aandag, inhibisie, regulering van emosie en motivering en die vermoë om gedrag te organiseer, 
na vore gebring. Hierdie getuienis dui daarop dat ATHV geassosieer kan word met strukturele en/of 
funksionele afwykings van die frontale lobbe, basale ganglia en serebellum en moontlik die anterieure 
singuli (Barkley, 2006e:220.)  
 
3.2.3.1 Neurologiese ontwikkeling  
 
Sedert die ontwikkeling van Magnetiese Resonansieafbeelding (MRI) is dit moontlik om breinontwikkeling 
van die kinderjare tot adolessensie te bestudeer. Castellanos en Swanson (2002:337) haal verskeie 
navorsers aan wat sodanige longitudinale studies gedoen het en tot die volgende gevolgtrekkings gekom 
het: 

 Alhoewel daar slegs 'n geringe verandering in die totale volume van die brein is tussen die ouder 
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 dom van vyf tot agtien jaar is daar robuuste en komplekse veranderinge in die grys- en 
witstofkompartemente. 

o Die volume van witstof en die MRI-witstof-seinintensiteit vermeerder liniêr gedurende hierdie 
periode en reflekteer die vermeerdering van miëlienvesels.  

o Die volume van grysstof neem toe tot die periode tussen die begin en middel van adolessensie 
waarna dit gedurende laatadolessensie begin afneem – waarskynlik as gevolg van sinapssnoeiing 
en vermindering van neuropil.  

o Die grysstofvolume bereik sy toppunt in die frontale en pariëtale lobbe teen die ouderdom van twaalf  
jaar – vier jaar voordat dieselfde in die temporale lobbe gebeur . 

o Die anterieure dele van die korpus callosum bereik volwassenheid voor die posterieure dele. 
o Kwantitatiewe studies het getoon dat selfs normale individue wat van dieselfde geslag, ouderdom, 

lengte en massa se breinvolume met tot twee faktorpunte kan verskil. 
 

Aangesien daar voldoende getuienis bestaan dat die frontale lobbe basale ganglia en serebellum en 
moontlik die anterieure singuli betrokke is by ATHV, fokus navorsers veral op daardie dele van die brein. 
Verskeie navorsers (vergelyk Barkley, 2006e:220-223; Castellanos & Swanson, 2002:336-348; Nigg, 
2006:54-60; Wardle, 1998:25-28) se bevindinge ten opsigte van die afwykings in die ATHV-brein word 
vervolgens weergegee: 
o Die kind met ATHV se brein vertoon nie die tipiese regterfrontale asimmetrie nie. Die regterfrontale 

wydtes is aansienlik kleiner as dié van normale kinders. 
o  'n Onderontwikkeling in die regterfrontale lob kom voor, en die volume van die deel van die brein is 

minder as by normale kinders. Hierdie ontwikkeling korreleer met neuropsigologiese prestasie in 
take wat responsinhibisie vereis. 'n Vermindering in die anterieure witstof kom voor. 

o Volumeverskille kom in dele van die basale ganglia voor, naamlik die kodale nukleus en patamen, 
wat behulpsaam is met motoriese kontrole, motivering en emosie, onder andere die respons op 
beloning en angs ten opsigte van moontlike gevaar; en uitvoering van kognitiewe funksies insluitend 
aandag en onderdrukking van motoriese respons. 

o Groter serebellumatrofie kom by volwassenes voor wat as kinders met ATHV gediagnoseer is. Die 
serebellumvermis is aansienlik kleiner by dié kinders. Hierdie deel van die brein is verantwoordelik 
vir 'n verskeidenheid van tydsbepaling- en temporale inligtingprosseseringsfunksies asook die 
vermoë om te bepaal wanneer verwagte gevolge sal plaasvind.  

o Die korpus callosum is 'n digte bundel vesels wat die twee kortikale hemisfere met mekaar verbind, 
naamlik die hemisfere wat betrokke is by interhemisfeerkommunikasie en inligtingoordraging – wat 
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nodig is vir komplekse kognitiewe en motoriese funksies. Tekens is gevind dat dele van die korpus 
callosum kleiner by kinders met ATHV is as by normale kinders. 

o 'n Metaboliese afname kom in die frontale serebellum voor en vermindering in bloedvloei kom in die 
striatum- en prefrontale gebiede voor. Hierdie dele is verantwoordelik vir die inisiëring en regulering 
van motoriese aktiwiteite. Die toediening van metielfenidaat tydens toetsing het die prestasie van 
kinders verbeter – sowel dié met ATHV en dié daarsonder.  

o 'n Afname in glukosemetabolisme word globaal en in bepaalde areas van die brein by volwassenes 
met 'n geskiedenis van ATHV waargeneem. Die areas wat die meeste geaffekteer is, is die pre-
motoriese korteks en die superieure prefrontale area wat betrokke is by die kontrole van aandag en  
motoriese aktiwiteite. 

o Q-EEG- (Kwalitatiewe elekro-ensefalogram) skandering het aangedui dat kinders met ATHV 
verhoogde stadige theta-breingolfaktiwiteite en 'n afname van betabreingolfaktiwiteite het, wat dui op 
'n afname van wakkerheid of opwekking van aandag. 

o Dieselfde tipe skanderings het ook aangedui dat kinders met ATHV kleiner amplitudes in laat 
positiewe en negatiewe komponente van opwekresponspatrone het. Hierdie komponente is betrokke 
by die funksie van die prefrontale areas en hou verband met swakker prestasie ten opsigte van 
inhibisie- en wakkerheidstoetsing. Hierdie probleem kan met stimulantmedikasie gekorrigeer word. 

o 'n Radioaktiewe chemiese binding bekend as 123-Altropane is ontwikkel om met die 
dopamienoordragprotien in die straitum van die brein te bind en sodoende die vlak van 
dopamienoordragaktiwiteit in die area te bepaal. Abnormaliteit in die vorm van groter aktiwiteit as 
normaal is vasgestel. Die vlak van dopamienoordragaktiwiteit word verbind met die graad van ATHV-
simptome. 

o MRI-studies tydens die afneem van psigososiale toetse ten opsigte van aandag- en inhibisietake, het 
aangedui dat kinders met abnormale ATHV-aktiwiteitspatrone van opwekking in die regterprefrontale 
area, basale ganglia in die serebellum toon – weer eens 'n aanduiding van probleme wat die kinders 
ondervind met die uitvoerende funksies. 

 
Samevattend kan dus gesê word dat die kind met ATHV se breinstruktuur verskil van dié van 'n normale 
kind. Die volume van dié kinders se brein is, veral in die areas wat betrokke is met aandag, inhibisie en 
motoriese aktiwiteit, kleiner as in kinders wat nie die versteuring het nie. Abnormale breinaktivering in dié 
areas kom voor en dopamienoordragaktiwiteite kom ook as afwykend voor. Die betrokkenheid van die 
dopamiensisteem impliseer abnormaliteit ten opsigte van die funksionering van neuro-oordragstowwe wat 
vervolgens bespreek word.  
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3.2.3.2 Neuro-oordragstowwe 
 
Chemiese seine in die brein vind plaas wanneer neuro-oordragstowwe deur die terminaal van een neuron 
vrygestel word en met die dendriete van 'n volgende neuron bind. Hierdie proses word in figuur 7 weer 
gegee deur 'n voorstelling soos saam gestel deur die navorser (Castellanos & Swanson, 2002:336-348; 
Nigg, 2006:54-60). 
 
Mercugliano (2000:60) beskryf die funksionering van 'n sinaps soos volg. 'n Sinaps is die koppeling 
waardeur twee neurone kommunikeer. Die sinaps bestaan uit baie gespesialiseerde oppervlaktes naamlik 
die presinapsmembraan,  postsinapsmembraan  en die  sinapsspleet. Neuro-oordragstowwe word deur die 
op- 
pervlakmembrane van albei neurone vrygestel en ontvang.             
  
Figuur 7: Die funksionering van 'n sinaps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boodskappe word  saam met  neuro-oordragstowwe deur  middel van 'n presinaptiese  blasie in  die akson  
van die presinaps vrygestel deur die presinapsmembraan in die sinapsspleet. Aan die dendriete of 
postsinapskant bind die neuro-oordragstowwe met gespesialiseerde proteïen wat reseptors genoem word. 
In die meeste gevalle is daar verskeie reseptors, elk met effens verskillende eienskappe en struktuur wat 
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met 'n bepaalde neuro-oordragstof kan bind. So is daar tans vyf verskillende reseptors vir dopamien 
bekend. Aan die terminaal- of presinaptiese kant van die sinaps absorbeer proteïene, wat transporters 
genoem word, in die membraan oordragstowwe nadat dit vrygestel is, sodat die effek daarvan beëindig kan 
word. In die sinaps word die neuro-oordragstowwe deur ensieme gemetaboliseer nadat dit heropgeneem is 
deur die presinaps.  
 
Hierdie reseptors word tans ondersoek met die oog op die bepaling van die genetiese oorsprong van 
ATHV. Die reseptors kom op bepaalde anatomiese areas in die brein voor en het verskillende voorkeure vir 
dopamien en ander neuro-oordragstowwe en medikasie wat met dopamien kompeteer vir binding. 
Wanneer die transporterreseptor-binding plaasvind, vind 'n oorvloed chemiese gebeure in die 
postsinaptiese neuron plaas wat die funksionering van die neuron beïnvloed. Alhoewel neuro-
oordragstowwe dikwels liniêr voorgestel  word, vorm die neurone in  werklikheid 'n  netwerk waar  
verskillende presinapsneurone op  die- 
selfde postsinapsneuron bind. Wat in 'n enkele sinaps gebeur, word dus beïnvloed deur die vrystelling van 
neuro-oordragstowwe in omringende sinapse en neurone. Behalwe die binding van oordragstowwe op die 
postsinapsneuron kan die reseptor ook as 'n outoreseptor optree. Volgens Jackson en Westlind-Danielsson 
(1994) is 'n outoreseptor op 'n presinapsneuron en is dit gewoonlik meer sensitief vir lae konsentrasies 
neuro-oordragstowwe as die postsinaptiese neuron (Mercugliano,2000:60). 
 
Die feit dat die brein se neuroanatomie netwerke op 'n liniêre wyse weergegee kan word, het die 
belangstelling in navorsing ten opsigte van spesifieke biochemiese abnormaliteite aangewakker. Volgens 
Castellanos en Swanson (2002:349) is die biochemiese ATHV-teorie op die katecholamienehipotese van 
Wender (1973) gebaseer. Hierdie hipotese is egter na meer as 25 jaar se navorsing steeds nie gefinaliseer 
nie. Die katecholamienesisteem beheer neuro-oordragstowwe wat aandag beheer en oefen 'n invloed uit 
op die neurale verbindings wat motoriese gedrag, aktiwiteitsvlakke, motivering, rusteloosheid en respons 
op stimuli beheer. Kinders met ATHV ondervind probleme ten opsigte van hierdie aspekte (Wardle, 
1998:23). Die katecholamienehipotese is daarop gebaseer dat verskillende abnormaliteite in die twee 
dopamienareas voorkom, naamlik onderaktiwiteit in die anterieure singuli (wat kognitiewe uitvalle tot gevolg 
het) en ooraktiwiteit in die sub-kortikale (kodale nukleus) area (wat motoriese oormaat tot gevolg het). 
Hierdie hipotese word deur Arnstern et al. (1996) aangepas ten opsigte van 'n noradrenalienteorie, naamlik 
dat abnormaliteite in die twee noradrenalienareas bestaan; onderaktiwiteit in die korteks 
(dorsolateraalprefrontaal) wat primêregeheuetekorte tot gevolg het en ooraktiwiteit in die sub-kortikale 
sisteem wat ooropwekking tot gevolg  
het (Castellanos & Swanson, 2002:350; Mercugliano, 2000:60). 
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Volgens Nigg (2006:60) weet navorsers steeds nie watter neuro-oordragstowwe werklik by ATHV betrokke 
is nie. Behalwe die neuro-oordragstowwwe wat alreeds genoem is, word glutamate, gamma-aminobutyric 
suur (GABA) en verskeie hormone genoem. Navorsing ten opsigte van neuro-oordragstowwe is baie 
moeilik om te doen en studies word gedoen deur die teenwoordigheid van bepaalde neurochemiese 
stowwe in die bloed, urine en serebrospinale vloeistof te ondersoek. Hierdie navorsing het egter nog geen 
uitsluitsel gebring ten opsigte van die rol en abnormaliteite van neoro-oordragstowwe nie (Mercugliano, 
2000:64). Barkley (2006e:223)wys daarop dat moontlike neuro-oordragstofabnormaliteite hoofsaaklik berus 
op die respons van kinders met ATHV op dopamien- en noradrenalienheropneem-inhibitors. Volgens hom 
kan reaksie op medikasie nie as ondersteuning vir neurochemiese abnormaliteite gebruik word nie. Halprin 
et al. (1997) en Raskin et al. (1984) soos aangehal deur Barkley (2006e:223) het tydens serebrospinale 
studies vasgestel dat daar 'n vermindering is van breindopamien by kinders met ATHV in vergelyking met 
kinders wat nie ATHV het nie.  
 

Alhoewel daar alreeds die afgelope dertig jaar navorsing ten opsigte van neuro-oordragstowwe gedoen is,  
bestaan daar nie werklik eenstemmigheid of wetenskaplike bewyse vir die rede vir die abnormaliteite wat 
voorkom nie. Waaroor daar wel nie twyfel bestaan nie, is dat medikasie teen hierdie wanfunksionering 
veranderde gedrag tot gevolg het en sodoende bevestig dat 'n disfunksie bestaan.  
 

3.2.3.3 Neurofarmakologie 
 

Psigoaktiewe medikasie word gebruik om kinders met ATHV te behandel. Volgens Powers (2000:477) lei 
die gebruik van hierdie medikasie tot kontroversie by die publiek en in die media. Hy is van mening dat 
hierdie ongemak ten opsigte van neurofarmakologie niks te doen het met die terapeutiese waarde van die 
medikasie nie of met die relatiewe risiko’s en voordele nie, maar die feit dat soveel kinders die medikasie 
ontvang. Vrese bestaan dat ATHV oorgediagnoseer word as gevolg van druk van ouers en onderwysers. 
Die realiteit is egter dat daar eerder 'n onder- en verkeerde diagnose van ATHV bestaan (Nigg, 2006:27). 
ATHV is 'n psigiatriese versteuring en het 'n vernietigende impak op die kind en sy gesin en is 'n holistiese 
behandelingsplan wat medikasie noodsaak indien die kind daarvoor kwalifiseer. Psigoaktiewe medikasie is 
effektief as gevolg van hulle vermoë om bindings met neuro-oordragstofreseptors of transporters te vorm, 
alhoewel sommiges bloot die ensieme afbreek wat nodig is vir sintese of afbreking en 'n laaste groep 
reageer op die tweedeboodskapper-sisteme (Mercugliano, 2000:61.) Hierdie medikasie kan in 
stimulasiemedikasie- en nie-stimulasiemedikasie ingedeel word. 
 



Hoofstuk 3: Teoretiese begronding van intervensie 

 104 

o Stimulantmedikasie 
Volgens Biederman en Faraone (2005:241) is die belangrikste behandeling van ATHV stimulantmedikasie. 
Die doel daarvan is om die neuro-oordrag van dopamien te bevorder. Volgens Conner (2006:611) is 
stimulantmedikasie struktureel verwant aan mono-aminergiese neuro-oordragstowwe by die sentrale 
senuweestelsel. Neurale sisteme word deur katecholamiene dopamien en noradrenalien bevorder. Die 
klem op dopamien spruit uit die feit dat vasgestel is dat stimulantmedikasie die transmissie van 
dopamienneurone in die sentralesenuweestelsel verander. Neuroskanderingstudies het aangetoon dat 
strukturele en funksioneringsveranderinge in areas betrokke by ATHV in die sentrale senuweestelsel by 
persone met ATHV plaasvind. Stimulante affekteer ook noradrenalien-neuro-oordragstowwe. Deur die 
inhiberende invloed op frontale kortikale bane, het dit 'n invloed op die striatale strukture deur indirek 
dopamienaktiwiteit te verander. (Vergelyk Castellanos & Swanson, 2002:352; Conner, 2006:611; 
Mercugliano, 2000:61.) 
 

Ritalin, die bekendste stimulantmedikasie, se aktiewe bestanddeel is metielfenidaat. Die medikasie werk 
deur 'n verhoging van katecholamieneaktiwiteit deur die beskikbaarheid van dopamien en noradrenalien in 
die sinapsspleet te verhoog. Hierdie doel word bereik deur die blokkering van die herabsorpsie van 
dopamien en noradrenalien in die presinapsneuron. Hierdie medikasie veroorsaak 'n opvallende 
vermindering van die ATHV-kernsimptome hiperaktiwiteit, impulsiwiteit en aandagtekort. 'n Gemiddelde 
verbetering van 65 tot 75% kom voor in die gedrag van kinders wat die behandeling ontvang. Die dosis van 
die medikasie moet getitreer word sodat die laagste moontlike dosis met die positiefste resultate 
voorgeskryf word. Die korttermynresultate van die medikasie is dramaties.  Navorsing toon dat 
langtermyngebruik van die medikasie saam met multimodulêre die beste resultate lewer. (Vergelyk Bedard, 
Ickowicz, Logan, Hogg-Johnson, Schachar en Tannock , 2003:324; Conner, 2006:612; Mercugliano, 
2000:64.) 
 

Sagvolden, Johansen, Aase en Russell (2005:397) wys daarop dat kinders wat nie medikasie ontvang het 
nie se witstof in die brein opvallend minder is en die serebrum en serebellum volumes asook kleiner is as 
die van normale kinders en kinders wat wel medikasie ontvang. Aanduidings bestaan dus dat medikasie 
positiewe anatomiese veranderinge te weeg kan bring. 
 

o Nie-Stimulantmedikasie 
Stimulantmedikasie is die eerste oorweging by die behandeling van ATHV, maar ongeveer 30% van 
persone met die versteuring regeer nie positief op die medikasie nie. Navorsing het bewys dat medikasie 
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met 'n noradrenalienmeganisme suksesvol vir die behandeling van die versteuring gebruik kan word 
(Spencer, 2006:648). 
 

Wanneer die mediese behandeling van ATHV oorweeg word, moet 'n holistiese assessering en diagnose 
gedoen word. Die geassosieerde toestand moet in ag geneem word aangesien dit hoofsaaklik hierdie 
toestande is wat nie op stimulantmedikasie reageer nie (Wilens, Spencer & Biederman, 2000:510). 
Antidepressante word as die tweede keuse van medikasie vir ATHV beskou. Trisikliese antidepressante 
werk  
deur die herabsorpsie van noradrenalien te blokkeer (Spencer, 2006:650). Die medikasie het die gedrag 
en kognitiewe probleme van  kinders met ATHV verbeter, maar  is minder suksesvol as die stimulantmedi- 
kasie (Wilens et al., 2000:511). 
 
Strattera of atomoxetien,'n selektiewe noradrenalien-heropnameinhibitor, is 'n nuwe tipe medikasie en 
spesifiek ontwikkel vir die doel waarvoor dit gebruik word. Aanvanklike evaluering van kinders ná die 
gebruik van hierdie middel het 'n aansienlike afname in die telling van die DSM-IV-TR, ATHV-diagnostiese 
kriteria gebring. 'n Voordeel van die medikasie is dat min newe-effekte ervaar word (Spencer, 2006:651). 
 
Wanneer medikasie vir ATHV oorweeg word, is dit belangrik om die volgende in gedagte te hou: 
o Stimulantmedikasie is die effektiefste behandeling vir die beheer van ATHV. 
o Honderde studies en meer as 60 jaar se kliniese gebruik van die medikasie dui op die effektiwiteit, 

geskiktheid en veiligheid daarvan. 
o Stimulantmedikasie kan met sukses deur sowel voorskoolse kinders as volwassenes met ATHV 

gebruik word. 
o Ongeveer 75% van alle skoolkinders wat die medikasie begin gebruik, ervaar verbetering van hulle 

toestand. 
o Die belangrikste newe-effekte van die medikasie is slapeloosheid, afname in eetlus, hoof- en 

maagpyn. 
o Aggressie as 'n geassosieerde toestand van ATHV reageer positief op die medikasie, terwyl die 

reaksie van angstigheid en depressie as 'n geassosieerde toestand nie so duidelik is nie. 
o Stimulantmedikasie kan gebruik word so lank as wat die simptome voortduur – al is dit lewenslank. 
o Stimulante genees nie ATHV nie, maar moet as 'n intervensie saam met ander terapieë gesien word. 
o Die gebruik van stimulantmedikasie veroorsaak nie 'n groter risiko vir middelmisbruik nie. Effektiewe 

en toepaslike behandeling van die versteuring sal eerder die risiko vir middelmisbruik verminder. Die 
middels is ook nie gewoontevormend nie. 



Hoofstuk 3: Teoretiese begronding van intervensie 

 106 

o Bewyse bestaan dat noradrenalien-antidepressante met veiligheid, effektiwiteit en toleransie as 
behandeling vir ATHV gebruik kan word. 

o Noradrenalien-antidepressante en selektiewe serotonienheropname-inhibitors (SSRI) -antidepres-
sante is effektief in die behandeling van al drie primêre aspekte van die versteuring. 

o Hierdie nie-stimulante is nie gewoontevormend nie. 
o Algemene newe-effekte van atomoxetien sluit in matige spysverteringsprobleme (insluitend matige 

anorexia nervosa), 'n rare idiosinkratiese lewerbeskadiging, geen slaapversteurings kom voor nie. 
(Vergelyk Conner, 2006:608-637; Spencer, 2006:648-654; Wilens et al., 2000:510-526.) 
Die feit dat ATHV 'n heterogene, ontwrigtende versteuring is wat die kind, sy gesin en totale veld beïnvloed, 
kan weereens bevestig wanneer die etiologie van die versteuring ondersoek word. Alhoewel die 
versteuring alreeds jare lank bestudeer word, is daar steeds nie sekerheid oor die oorsake daarvan nie. 
Selfs wanneer medikasie oorweeg moet word, kan daar nie 'n enkelvoudige besluit geneem word nie 
aangesien al die aspekte ten opsigte van die versteuring in ag geneem moet word.  
 
3.3 TEORIEË TEN OPSIGTE VAN ATHV 
 
Verskeie hipoteses bestaan wat oor die een of ander aspek van ATHV handel. Hierdie teorieë is gewoonlik 
'n samevatting  van die oorsake, voorkoms en gevolge van ATHV. Die navorser sien hierdie teorieë ten op- 
sigte van  ATHV as die begronding van  intervensie en  vervolgens word ses van  hierdie teorieë bespreek. 
 
Een van die redes waarom dit nodig is om 'n teorie ten opsigte van ATHV te formuleer, is sodat bepaalde 
konsepte gedefinieer, verduidelik en in verband met mekaar gebring kan word. Die teorie moet ook as 'n 
verbinding tussen al die bestaande literatuur en nuwe hipoteses dien. Barkley (2006g:300) wys daarop dat 
'n teorie 'n bruikbare wetenskaplike instrument moet wees deur te verduidelik wat alreeds bekend is en 
voorspellings ten opsigte van nuwe fenomene te maak. Vier wetenskaplike teorieë wat aan hierdie vereiste 
voldoen, is die Quay-Gray-teorie wat impulsiwiteit verduidelik, Sergeant en Van der Meere se kognitief 
energiemodel van ATHV, Schachar, Tannock en Logan se werk ten opsigte van inhibisietekorte wat met 
ATHV geassosieer kan word, en laastens Sonuga-Barke se hipotese ten opsigte van impulsiwiteit. Twee 
verdere teorieë wat van belang is, is Barkley se teorie ten opsigte van gedraginhibisie en Sagvolden, 
Johansen, Aase en Russell se dinamiese ontwikkelingsteorie van ATHV (Barkley, 2006g:298.) Volgens 
Barkley (2006g:300) en Sagvolden et al.(2005:402) is die meeste teorieë gerig op ATHV–K en ATHV–H/I. 
Die teorieë wat in die afdeling bespreek word, konsentreer hoofsaaklik op genoemde twee subtipe ATHV. 
 
3.3.1 QUAY-GRAY SE NEUROPSIGOLOGIESE TEORIE TEN OPSIGTE VAN IMPULSIWITEIT 
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Volgens Gray (1972, 1981), in Carver en White (1994:319), se teorie word gepostuleer dat persoonlikheid 
twee dimensies het, naamlik angstigheid en impulsiwiteit. Hierdie twee dimensies verteenwoordig 
individuele verskille ten opsigte van die sensitiwiteit van twee neurologiese sisteme kragtens hulle 
response tot relevante omgewingstekens. Die sisteme beheer die organisme se respons ten opsigte van 
seine wat verband het met afwagtende beloning of straf. Die gedragsaktiveringsisteem (GAS) fasiliteer 
doelgemotiveerde gedrag in die teenwoordigheid van wenke en versterking. Johnson, Turner en Iwata 
(2003:25) haal verskeie skrywers aan wat aandui dat dopamien betrokke is tydens die neurologiese proses 
van motivering. Hierteenoor staan die gedragsinhibisiesisteem (GIS) wat response ten opsigte van inhibisie 
en vermyding asook gevoelens van angstigheid en opwekking aktiveer. Die GIS sal seine prosesseer wat 
nuut is of wat verband het met gekondisioneerde straf vanuit die omgewing. (Vergelyk Barkley, 2006g:298; 
Carver & White, 1994:319; Johnson et al., 2003:25.) 
 
Ouay (1988) het volgens Barkley (2006a:25 en 2006g:298); Johnson et al. (2003:25) en Pliszka, Hatch, 
Borcherding, en Rogeness (1993:412) hierdie teorie van Gray gebruik om 'n neurobiologiese teorie ten 
opsigte van emosionele en gedragsversteurings by kinders te ontwikkel. Volgens hierdie teorie opponeer 
die GAS en GIS mekaar en sal gedrag wat uit die proses spruit, afhang van die balans tussen die twee 
sisteme. Verder word die hipotese gemaak dat daar genetiese verskille tussen verskillende kliniese groepe 
bestaan ten opsigte van die funksioneringsvlak van die sisteme. Persone met inherente hoë GIS-
funksioneringsvlakke sal oormatig sensitief wees vir seine van straf teenoor persone met 'n 
laefunksioneringsvlak van die sisteem wat weerstand  teenoor straf  sal vertoon. Ten opsigte van ATHV 
word  gepostuleer  dat kinders met die  versteuring lae GIS-funksioneringsvlakke openbaar en dus 'n 
gebrek aan stimuli-inhibisie openbaar. Die teorie verklaar dat impulsiwiteit in ATHV as gevolg van die lae 
funksioneringsvlakke is. Hierdie teorie word volgens Barkley (2006a:26) deur verskeie studies gesteun, 
hierteenoor kon 'n studie van Pliszka et al. (1993:420-421) nie hierdie teorie bevestig nie. Volgens Nigg 
(2006:155) verklaar hierdie teorie nie ATHV met ander geassosieerde toestande as gedragsversteuring 
nie.  
 
Die navorser is van mening dat hierdie teorie wel 'n bydrae het in die feit dat kinders met ATHV 'n 
versteuring ten opsigte van straf of beloning van gedrag het of kan hê. Hierdie inligting moet in gedagte 
gehou word wanneer intervensie beplan word. 
 
3.3.2 SERGEANT EN VAN DER MEERE SE KOGNITIEF-ENERGIEMODEL VAN ATHV 
 

http://findarticles.com/p/search?tb=art&qt=%22Graham+A.+Rogeness%22�
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Hierdie model is gebaseer op Sergeant se teorie van inligtingprosessering soos in 2.3.1.1 bespreek. 
Volgens Sergeant (2000:8) mag ATHV-kinders sekere tekorte ten opsigte van inhibisie ervaar, maar 
inligtingprosessering hang ook saam met die kind se energievlak. Die model word skematies in figuur 8 
(Sergeant, 2000:8) voorgestel. 
 
Sergeant (2000:7-11) se uiteensetting van die model word kortliks bespreek. Die effektiwiteit van inligtings- 
prosessering in die model word bepaal deur sowel prosessering of berekening en faktore soos moeite, 
opwekking en  aktivering. Berekeningsmeganismes  sluit vier fases in, naamlik  enkodering,  soek  en 
besluit 
(sentrale prosessering) en motoriese organisering.  Dit het op eksperimentele taakveranderlikes betrekking.  
Die kind met ATHV ervaar tekorte ten opsigte van motoriese organisering Die tweede vlak van die model 
sluit drie energiepoele in. Moeite omsluit die energie wat nodig vir 'n taak is in. Veranderlikes soos 
kognitiewelading beïnvloed hierdie energiepoel. Opwekking is respons in fases wat tydsgebonde is aan 
stimuliprosessering. Aktivering funksioneer in kontras hiermee as gevolg van versterkende fisiologiese 
veranderinge wat met die basaal ganglia en korpus striatum geassosieer word. Op hierdie vlak ervaar die 
kind met ATHV probleme ten opsigte van aktivering en tot 'n mate met moeite. Die derde vlak van die 
model, wat bestuur of die evalueringsfunksie is, sluit beplanning, monitering, vasstelling van foute en 
korrigering daarvan in. Hierdie funksie kom met die uitvoerende funksie ooreen, wat gedefinieer word as 
die vermoë om toepaslike probleemoplossing te benut om toekomstige doelwitte te bereik. ATHV kinders 
toon tekens van 'n gebrek aan responsinhibisie. Hierdie gebrek kan toegeskryf word aan die vlak van 
energiefaktore.  
 
Figuur 8: Die kognitief-energiemodel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESTUURS/UITVOERENDE FUNKSIE 

MOEITE 

OPWEKKING AKTIVERING 

ENKODERING SENTRALE 
PROSESSERING 

MOTORIESE 
ORGANISERING 



Hoofstuk 3: Teoretiese begronding van intervensie 

 109 

 
 
Sergeant (2000:11) is van mening dat die model nie sonder beperkings is nie, maar dat in die model wel 
gepostuleer word dat uitvoerende funksie-tekort in ATHV afhang van die status van die onderwerp en die 
toewysing van energie vir die taak wat uitgevoer moet word. Barkley (2006g:298) kritiseer hierdie model 
deur daarop te wys dat die model nie werklik uitvoerende funksies en selfregulering insluit nie. Hierdie 
teorie is van  belang vir die terapeut  aangesien die kind se fisiese, emosionele en kognitiewe 
energievlakke in 
ag geneem moet word tydens intervensie. 
 
 
 
3.3.3 SCHACHAR, TANNOCK EN LOGAN SE WERK TEN OPSIGTE VAN INHIBISIETEKORTE 
 
Hierdie navorsing is gebaseer op die resiesmodel van Logan, waarvolgens omgewingstimuli seine vir beide 
aktivering en inhibisie van response kan inisieer. Hierdie seine jaag teen mekaar om te bepaal of gedrag 
teenoor die gebeurtenis stimuligeïnisieer of geïnhibeer gaan word. Die sein wat hierdie resies wen, bepaal 
die aard van die finale respons, naamlik nadering en reaksie of onttrekking en inhibisie. Deur van die 
stoptekenparadigma gebruik te maak, word die gevolgtrekking gemaak dat die belangrikste tekorte in 
ATHV beide 'n stadiger inisiëring van responsinhibisie en 'n onvermoë om response te los of te verskuif is 
wanneer die sein ontvang word om dit te doen. (Vergelyk Barkley, 2006g:298; Levy & Swanson, 2001:504; 
Schachar, Tannock & Logan, 1993:721-723.) In 'n studie deur Bedard et al. (2003:324) is vasgestel dat 
stimulantmedikasie selektiewe inhibisie by kinders met ATHV verbeter het. Verder het die navorsers 
bevestig dat hierdie tekorte by al drie ATHV-subgroepe voorkom.  
 
Hierdie inligting is belangrik vir die kind met ATHV se ouers en onderwysers aangesien dit die verskynsel 
verklaar hoekom die kind nie altyd onaanvaarbare gedrag staak wanneer hy bepaalde seine kry om dit te 
doen nie. Dit verduidelik ook sirkelredenering. Die model rig ook soos die voriges wat bespreek is, die wyse 
waarop intervensie beplan en geïmplementeer kan word. 
 
3.3.4 SONUGA-BARKE SE HIPOTESE TEN OPSIGTE VAN IMPULSIWITEIT 
 
Soos reeds bespreek in 2.3.2 is impulsiwiteit een van die kernsimptome van ATHV. Verskeie teorieë 
bestaan om die onderliggende kognitiewe en neuropsigologiese tekorte ten opsigte van impulsiwiteit te 
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verklaar. Twee argumente staan uit, naamlik dat impulsiwiteit die gevolg van tekorte ten opsigte van 
inhibisiekontrole is. Die ander standpunt is dat motiveringstekorte die gedragsversteuring veroorsaak. 
Volgens laasgenoemde is ATHV nie die gevolg van inhibisietekorte nie, maar eerder 'n uitdrukking van 
aangepaste motiveringsvlakke wat lei tot aangepaste respons en versterkingparameters – veral ten opsigte 
van omvang en vertraging. Hipoteses sluit in dat kinders met ATHV 'n verminderde sensitiwiteit ten opsigte 
van versterking het en dat onmiddellike, gereelde of intense beloning benodig word om 'n toepaslike vlak 
van prestasie en gedrag te hê (Solanto, Abikoff, Sonuga-Barke, Schachar, Logan, Wigal, Hechtman, 
Hinshaw & Turkel, 2001:217.) 
 
Sonuga-Barke en kollegas (1992) het volgens Sergeant, Geurts, Huijbregts, Scheres & Oosterlaan 
(2003:583) en Solanto, et al. (2001:217) die hipotese van weersin teen vertraging ontwikkel. Impulsiewe 
gedrag word beskryf as die gevolg van 'n rasionele keuse om vertraging te vermy omdat die individu 'n 
weersin daarin het en nie as 'n gevolg van relatiewe onvermoë om 'n respons te inhibeer nie. Volgens 
Sergeant et al. (2003:585) dui navorsing daarop dat kinders met ATHV onwillig is om hulle behoefte aan 
beloning te vertraag. Sonuga-Barke (2002:257) wys daarop dat kinders met ATHV beperk is ten opsigte 
van hulle taakverbintenisstyl. Hulle is geneig om take gou te beëindig en kan dan nie daarin slaag om 
alternatiewe geleenthede ten opsigte van inligtingprosessering aan die einde van take te ondersoek nie. 
Die kinders se prestasie hang grootliks af van die konteks waarbinne dit plaasvind. Die effektiwiteit van die 
kompenserende strategieë vir die benutting van tyd deur die kind met ATHV word waarskynlik beperk tot 
die situasies waarvoor dit ontwikkel is. Hierdie strategieë kan ontoepaslik wees in ander situasies en selfs 
bestaande tekorte vererger. Volgens Sonuga-Barke (2002:260) is hierdie inligting veral van belang binne 'n 
skoolsituasie. Die tydstruktuur van take moet aanpas by die leertempo van die ATHV-leerder, net soos dit 
belangrik is dat die kind se leertyd in hanteerbare periodes verdeel moet word. 
 
Sonuga-Barke (2005:1231) is van mening dat dit nodig is om teorieë ten opsigte van ATHV binne 'n 
ontwikkelingskonteks te plaas deur die inagneming van persoon-omgewing-korrelasie en -interaksie, asook 
persoonlike aanpassing by 'n ontwikkelingsgebrek. Na aanleiding van hierdie mening het hy sowel 'n 
kognitiewe disfunksieteorie as 'n teorie oor versteurings ten opsigte van motivering binne 'n bepaalde 
ontwikkelingskonteks geplaas. Om die teorie ten volle te begryp, is dit nodig om die gemeenskaplike 
kernoorsaakteorieë eers te bespreek. Net soos met die ander teorieë word in hierdie teorieë na die 
gekombineerde tipe ATHV verwys. Figuur 9 is 'n skematiese voorstelling van die tot nou toe mees 
bruikbare kognitiefdisfunksie-model. Sonuga-Barke (2005:1232) het Barkley (1997) se model gebruik en 
aangepas vir hierdie voorstelling. 
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Volgens hierdie model word ATHV deur 'n gemeenskaplikekerndisfunksie veroorsaak, naamlik 'n 
versteuring in die neurokognitiewe kontrolesisteme, en breingedragverhoudings deur tekorte in die 
inhibisiegebaseerde uitvoerende funksies. Die simptome wat voorkom as gevolg van hierdie disfunksie kan 
soos volg saamgevat word:probleme ten opsigte van die buigbare navolging van toekomstige doelwitte; 
responsinhibisietekorte wat as voorwaarde vir selfkontrole, emosionele regulasie en kognitiewe 
buigbaarheid dien en probleme met werkgeheue, konkrete denke, beplanning en stelselverskuiwing; en 
versteuring in kognitiewe energievlakke. Die neurobiologiese funksioneringsvlak word as 'n eenheid saam 
met die kliniese beeld voorgestel. Neuroskandering bevestig dat tekorte in die inhibisiegebaseerde 
uitvoerende funksies geassosieer kan word met versteurings in die talamus-kortikale-striatale baan. 
Dopamien is die sleutelneuromodu- 
lator in hierdie sisteem (Sonuga-Barke, 2005:1232).  
 
 
Figuur 9: 'n Kognitiefdisfunksie-model ten opsigte van ATHV  
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Verduideliking van simbole: B – biologie; K – kognitief (die streep deur K dui op kognitiewe tekorte); S – simptome; 
NE – noradrenalien; DA – dopamien. 
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Vervolgens word 'n teorie gebaseer op die disfunksie van motivering as alternatief tot die 
kognitiefdisfunksieteorie  bespreek. Figuur  10 is 'n  skematiese voorstelling  van eenvoudige  
motiveringsmodel (Sonuga-Barke, 2005:1233). 
 
In hierdie teorieë word klem op die suboptimale funksionering van die beloningsprosesse gelê. Hiervolgens 
is ATHV die uitvloeisel van 'n neurobiologiese versteuring ten opsigte van die krag en effektiwiteit waarmee 
huidige aksie en toekomstige belonings toevallig met mekaar deur seine verbind word. As gevolg hiervan 
word die beheer van toekomstige belonings op huidige gedrag verminder. Die neurobiologiese versteurings 
wat met hierdie disfunksie geassosieer word, kom ooreen met dié wat voorheen genoem is toe kognitiewe 
tekorte bespreek is. Weereens hou 'n dopamienmodulatorbaan verband met die disfunksie. 
 
 
 
Figuur 10: 'n Motiveringsmodel ten opsigte van ATHV  
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Sonuga-Barke (2005:1233) is van mening dat deur hierdie modelle te gebruik, daar nie 'n volledige prentjie 
van ATHV gegee kan word nie. In die verlede is hierdie teorieë in kompetisie met mekaar gesien, maar dit 
is duidelik dat hierdie teorieë komplimentêr met mekaar gesien moet word. (Vergelyk Nigg, Willcutt, Doyle 
& Sonuga-Barke, 2005:1228; Sonuga-Barke, 2003:596; Sonuga-Barke, 2005:1234.) 
 
Binne 'n ontwikkelingskonteks kan die motiveringshipotese soos volg verduidelik word: Vertragingsweersin 
is 'n negatiewe reaksie ten opsigte van die las wat vertraging van beloning op die persoon plaas en dit is 'n 
ontwikkelingsgevolg van die mislukking van die impulsiewe kind om effektief betrokke te raak in omgewings 
waar baie vertraging van beloning voorkom. In samehang met die kind se geneigdheid om impulsiewe 
besluite te neem ten gunste van onmiddellike beloning, word die negatiewe emosionele respons as gedrag 
gemanifesteer waartydens pogings aangewend word om die vertraging te vermy of daarvan te ontsnap. 
Indien hierdie gedrag nie daarin slaag om die periode van vertraging te verminder nie, sal die kind pogings 
aanwend om die persepsie van tyd wat bestee word tydens vertraging van beloning te verminder. Die kind 
sal dus aandag gee of reageer op interessante en boeiende aspekte in sy omgewing. Hierdie gedrag kan 
dan as aandagtekort en ooraktiwiteit beskryf word. (Vergelyk Antrop, Buysse, Roeyers & Van Oost, 
2002:90; Sonuga-Barke, 1994:812.) 
 
Die wyse is van belang waarop die kind se weersin in vertraging van beloning die verwerwing van normale 
organiseringsvaardighede beïnvloed:die eise ten opsigte van self-organisering beperk die ontwikkeling van 
hierdie vaardighede. Drie ontwikkelingsprosesse is betrokke: 
o Die kind en sy omgewingkonteks:Die kind se ontwikkelende impulsiewe respons vorm sy gesins- en 

sosiale omgewing wanneer sy gedrag onder sekere omstandighede straf of negatiewe reaksie van 
sy ouers of sibbe uitlok wanneer hy nie in staat is om effektief by situasies waar vertraging van 
beloning teenwoordig is, betrokke te raak en te funksioneer nie. 

o Persoons- en omgewinginteraksies:Wanneer 'n penaliserende sosiale omgewing wat gedeeltelik 
deur die kind se gedrag geskep is, verbande skep tussen die onderliggende en vroeë impulsiwiteit 
en die ontwikkeling van 'n meer algemene vertragingsweersin – met ander woorde situasies waar 
vertraging van beloning voorkom veroorsaak dat 'n negatiewe konnotasie aangeleer word, wat weer 
negatiewe emosionele response ontwikkel waarvan die kind wil ontsnap. 

o Individuele akkommodasie:dui op die akkommodering van die kind se onderliggende geneigdheid tot 
impulsiwiteit en die beperkings wat dit op leergeleenthede plaas. 

(Vergelyk Sonuga-Barke, 2003:596; Sonuga-Barke, 2005:1234.) 
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Volgens Sonuga-Barke (2005:1234) is vyf voorgestelde komponente by hierdie model belangrik. Wisseling 
in die neurobiologiese beloningbaan veroorsaak versteurings in die seine van beloningvertraging en lei tot 
impulsiwiteit. Vervolgens herhaal hy weer die drie ontwikkelingsprosesse soos reeds bespreek, en laastens 
noem hy dat die weersin in beloning uitgedruk word as 'n verbinding van beide die bestaande impulsiwiteit 
en van bestaande gedrageienskappe wat uitgebrei word na die domein van aandag en aktiwiteit en 
gepaardgaande  organiseringsvaardighede.  Met verloop van  tyd versterk  hierdie prosesse die patroon 
van  
volgehoue simptomatologie en gepaardgaande versteuring. 
 
Figuur 11 is Sonuga-Barke (2005:1234) se skematiese voorstelling van 'n uitgebreide hipotese ten opsigte 
van vertragingsweersin en motivering binne 'n ontwikkelingskonteks. 
 
Twee prosesse word nie in die skematiese voorstelling genoem nie, maar is tog van belang. Die negatiewe 
ouerrespons wat deur die kind se gedrag uitgelok word, kan die risiko laat ontstaan dat die kind 
opponerende gedrag kan ontwikkel. Tweedens kan die kind die beperkinge begin akkommodeer wat hy 
ervaar as gevolg van sy onderliggende geneigdheid tot impulsiwiteit en vertragingweersin. As gevolg van 
onkonsekwente en onsekere omgewings waar beloofde belonings nie ontvang word nie, kan die kind 
vertraging nie as mislukking en negatief beleef nie, maar as onsekerheid en teleurstelling. 
 
Figuur 11: 'n Hipoteties motiveringsbaan wat aanleiding kan gee tot ATHV  
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Die tweede model wat as komplimentêr tot die motiveringsmodel gesien word, is die kognitiewe 
ontwikkelingsmodel (Sonuga-Barke, 2005:1235.) Volgens hierdie model misluk die kind om effektief 
betrokke te raak by take en omgewings wat eise stel aan inhibisiegebaseerde uitvoerende prosesse en het 
dit dan 'n dubbele impak op kognitiewe en motiveringontwikkeling. Hierdie gedrag kan weereens negatiewe 
optrede en straf by belangrike volwassenes ontlok en lei tot uitvoerende taakweersin deur die kind. Die 
kind kan pogings aanwend om hierdie situasies te vermy deur taakvermyding en vroeë staking van take. 
Die verminderde blootstelling aan uitvoerende take beperk die aanleer van uitvoerende vaardighede. 
Mislukking in die take kan weer lei tot 'n vermindering in motivering. 'n Studie deur Solanto et al.(2001:215) 
bevestig die verskil tussen die twee prosesse wat met mekaar oorvleuel. In 'n studie deur Dalen, Sonuga-
Barke, Hall en Remington (2004:8) word bevestig dat die twee prosesse onafhanklik by voorskoolse 
kinders voorkom, en dit bevestig die feit dat ATHV 'n heterogene toestand is met onderskeibare kognitiewe 
en motiveringtekorte. Hierdie simptome kom ook alreeds by kinders so jonk as drie jaar voor en bevestig 
die feit dat hier sprake is van 'n neurologiese predisposisie vir ATHV. 
 
Figuur 12 is 'n skematiese voorstelling van 'n kognitiewe ontwikkelingsbaan vir ATHV soos saamgestel 
deur Sonuga-Barke (2005:1235.) 
 
Figuur 12:  'n Hipotetiese kognitiewe ontwikkelingsbaan vir ATHV   
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Die navorser is van mening dat hierdie modelle veral van belang is by die assessering van ATHV 
aangesien dit in ag geneem kan word tydens die intervensieproses. 'n Kind wat 'n vertragingsweersin in 
beloning het, kan geleer word om meer tolerant te wees in situasies met beloningsvertraging. Verder kan 
bepaalde kognitiewe opleiding gegee word om die tekorte ten opsigte van uitvoerende funksies te leer 
hanteer. Die belangrike volwassenes in die kind se lewe kan ook bemagtig word om hierdie gedrag op 'n 
konstruktiewe wyse te hanteer en sodoende die kind vaardighede aanleer om 'n neurobiologiese 
belemmering op 'n sinvolle wyse te hanteer. Die navorser is van mening dat hierdie teorie die feit bevestig 
dat ouers en onderwysers 'n uiters belangrike rol as steunstelsels vir die kind met ATHV speel. 
 
3.3.5 BARKLEY SE TEORIE TEN OPSIGTE VAN GEDRAGINHIBISIE 
 
Barkley se teorie ten opsigte van ATHV word deur verskeie skrywers aangehaal. Skrywers verwys onder 
andere na die teorie as invloedryk (Nigg, 2006:109), gesofistikeerd (Nigg, et al., 2005:1224), as die teorie 
wat deur die meerderheid navorsers onderskryf word (Dalen et al.2004:1), en as die teorie wat gedurende 
die 1990’s gedomineer het (Levy, 2004:1589). Barkley self verwys na sy teorie as 'n eenvormige teorie ten 
opsigte van ATHV (Barkley, 1997:65). Hieruit wil die navorser aflei dat die teorie tans die aanvaarbaarste 
ten opsigte van ATHV is. 
 
Die teorie begin met die veronderstelling dat ATHV verteenwoordigend is van ontwikkelingsvertraging in die 
prosesse wat met responsinhibisie verband hou. Gedragsinhibisie is noodsaaklik vir die internalisering of 
privatisering van openbare gedrag en die effektiewe nakoming van vier uitvoerende funksies wat die 
motoriese sisteem beheer in die inisiëring en uitvoering van doelgerigte, toekomsgerigte gedrag (Barkley, 
1997:65). Volgens Barkley (2006g:299) wil hy nie deur hierdie teorie die redes vir ATHV beskryf nie, maar 
wel die feit dat 'n versteuring ten opsigte van gedragsinhibisie 'n negatiewe impak op die uitvoerende 
funksie, selfregulering en die kruistemporale gedragsorganisering ten opsigte van die toekoms sal hê. Deur 
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middel van hierdie teorie word gepoog om die ontwikkeling van die kind ten opsigte van gedraginhibisie, 
selfbeheer en uitvoerende funksies in verband met ATHV te bring. Die verband tussen hiperaktiwiteit, 
impulsiwiteit, aandagtekort en uitvoerende funksies word getrek. Die vier uitvoerende funksies wat betrek 
word, is nie-verbale werkgeheue; internalisering van spraak (verbale werkgeheue); selfregulering van effek, 
motivering en opwekking en rekonstruksie (beplanning en ontwikkeling). Genoemde funksies kan gedrag 
verskuif van beheer deur die onmiddellike omgewing na inligting wat intern verteenwoordig word deur die 
invloed daarvan oor motoriese kontrole. 
 
Figuur 13 is 'n skematiese voorstelling van Barkley se teorie ten opsigte van gedraginhibisie (Barkley,  
1997:73; Barkley, 2006g:316). 
 
 
 
 
 
Figuur 13: Barkley se teorie ten opsigte van gedraginhibisie   
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Om die model binne konteks te plaas moet die konsepte gedraginhibisie, selfregulering en uitvoerende 
funksie eers verduidelik word.  
  
Volgens Barkley (2006g:301) is gedraginhibisie net soos aandag 'n multidimensionele konsep. Drie 
onderling-verwante maar onderskeibare konsepte vorm hierdie konstruk: 
o Inhibering van die aanvanklike dominerende respons wat ten opsigte van 'n situasie beskikbaar 

is. Die dominerende respons is die respons waarvoor onmiddellike versterking – hetsy positief of 
negatief – gegee word, of wat voorheen met die respons geassosieer is. Vir die kind met ATHV is dit 
moeilik om beide die respons wat positiewe versterking uitlok en die vermyding van negatiewe 
gevolge of negatiewe versterking te inhibeer. Volgens Nigg (2001) in Barkley (2006g:303) is hierdie 
funksie die meeste belemmer by die kind met ATHV.  

o Onderbreking van 'n aanhoudende respons of responspatroon waardeur 'n vertraging ten 
opsigte van die besluit om te reageer of om aan te hou reageer en die beskerming van hierdie 
periode van vertraging. Hierdie gedrag voorveronderstel 'n mate van selfmonitering en bewustheid 
van response in die onmiddellike verlede en hou verband met die funksionering van die nie-verbale 
werkgeheue; en  

o Die beskerming van hierdie periode van vertraging en die selfgerigte response wat daartydens 
plaasvind teen onderbrekings deur kompeterende gebeure en response (inmengingskontrole). 
Inmenging kan sowel ekstern vanuit die omgewing as intern vanuit die persoon wees. Insluitend 
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hierby word die uiteindelike uitvoering van die doelgerigte response wat vanuit die selfgerigte aksies 
ontstaan, beskerm.  

 

Die inisiëring van selfregulering en selfbeheer begin deur die inhibering van die dominerende respons of 
deur 'n aanhoudende respons te onderbreek wat oneffektief blyk te wees. Hierdie inhibisie of onderbreking 
skep 'n vertraging waartydens die uitvoerende funksies motoriese programmering reguleer en effektief 
uitvoer. Gedraginhibisie het dus 'n direkte invloed ten opsigte van motoriese beheer, soos aangedui deur 
die direkte pylverbinding in die skematiese voorstelling. Gedraginhibisie is nie direk verantwoordelik vir die 
vier uitvoerende funksies nie, maar skep die geleentheid vir die uitvoering daarvan en beskerm dit ook teen 
inmenging, soos aangedui deur die lynverbinding in die skematiese voorstelling. Die vier uitvoerende 
funksies het 'n direkte invloed op die motoriese beheer soos aangedui deur die pylverbinding in die 
skematiese voorstelling (Barkley, 2006g:301.) 
 

Selfbeheer of selfregulering word gedefinieer as enige respons of ketting van response deur 'n 
individuwat sy gedrag verander sodat  die uitkoms van 'n latere gevolg daardeur gewysig kan word.  Die 
volgende 
ses aspekte is van belang (Barkley, 1997:72-72; Barkley, 2006g:301): 
o Selfregulering impliseer selfgerigte gedrag deur die individu – dus nie gedrag wat deur gebeure in 

die omgewing geïnisieer word nie. 
o Hierdie aksies is daarop gerig om daaropvolgende gedrag te verander. 
o Gedrag wat as selfregulerend geklassifiseer word, se doel is om toekomstige uitkomste eerder as 

die onmiddellike te verander en is dus toekomsgerig. 
o Selfbeheer kom voor indien die individu 'n voorkeur vir groter langtermynuitkomste, eerder as vir 

korter kleiner uitkomste van gedrag ontwikkel het. Barkley (2006g:304) haal Green, Fry en Meyerson 
(1994) aan wat daarop wys dat daar 'n toenemende voorkeur vir eersgenoemde voorkom tydens die 
ontwikkeling van die individu. Indien dit nie sou gebeur nie, sou impulsiewe gedrag voorkom om 
onmiddellike implikasies te maksimaliseer. 

o Selfreguleringsaksies het die inherente moontlikheid om tydvertraging te oorbrug tussen die 
elemente wat toevallige gebeurlikhede omvat. Hier word verwys na die vermoë van kruistemporale 
organisering van gedrag. 

o Bepaalde neuropsigologiese funksies moet bestaan wat die vermoë insluit om dele van 
gebeurlikhede saam te bind ten spyte van groot tydgapings. Hierdie funksies sluit in 'n tydsbegrip, 
die vermoë om die toekoms te veronderstel en die vermoë om albei die funksies te benut in die 
organisering en uitvoering van gedrag. 
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Uitvoerende funksies verwys na spesifieke selfgerigte aksies wat deur die individu gebruik word ten op 
sigte van toekomstige selfregulering (vergelyk 2.3.2.1.2). Die doel van uitvoerende funksie is om gedrag te 
internaliseer om verandering te voorsien en om gedrag te rig ten opsigte van die verwagte toekoms 
(Barkley, 2006g:305). Hierdie funksies het 'n hipotetiese ontwikkelingsverloop in die kind met die parallelle 
ontwikkeling van gedraginhibisie en nie-verbale werkgeheue. Hierna volg geïnternaliseerde spraak, daarna 
internalisering van affek en motivering en laastens internalisering van spel of hersamestelling (Barkley, 
1997:85; Barkley, 2006g:305). 
 
Tydens die ontwikkeling van die uitvoerende funksies vind 'n geleidelike verandering plaas in dit wat die 
kind se gedrag rig en beheer (Barkley, 2006g:307): 
o 'n Verandering van eksterne na interne beheer. 'n Verskuiwing van beheer deur eksterne gebeure na 

leiding deur interne inligting waarvan heelwat met die toekoms handel, beelde, spraak en motivering. 
o 'n Verskuiwing van totale beheer en bestuur deur ander tot toenemende selfbeheer. 
o 'n Verandering van slegs bewus wees en reageer op gebeure van die moment tot meer fokus op die 

toekoms. 
o 'n Skuif na die waardering van groter, vertraagde belonings eerder as kleiner onmiddellike belonings.  

Dit wil sê uitgestelde bevrediging is dan ter sprake. 
 
Uitvoerende funksies betrokke by die model word vervolgens bespreek. 
 
Nie-verbale werkgeheue word gedefinieer as die vermoë om interne verteenwoordigende inligting in 
gedagte te hou en te benut wanneer 'n voortvloeiende respons beheer word. Hierdie komponent sluit alle 
sensories-motoriese gedrag van die individu in. Die sien en hoor en weer sien en hoor van die self is hier 
veral van belang. Dit is hierdie reaktivering van vorige sensoriese verteenwoordiging wat belangrik is 
wanneer gebeure van die verlede in die hede in gedagte gehou moet word sodat response daarvolgens 
aangepas kan word (Barkley, 2006g:308.) Volgens Barkley (1997:77-79; 2006g:309) veroorsaak 
belemmering in die funksie die volgende moontlike probleme by die kind met ATHV: 
o Die kind word meer beïnvloed deur konteks en minder beheer deur interne verteenwoordigende 

inligting as kinders van dieselfde ouderdom. 
o Onmiddellike gebeure en die gevolge daarvan beïnvloed die kind meer as gebeure wat in die 

toekoms gebeur. 
o Die kind vind dit moeiliker om inligting vanuit die verlede te herroep en in gedagte te hou tydens die 

formulering van planne vir die toekoms. Hier is (vooruit)beplanning of toekomsvisie ter sprake. 
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o Antisiperende en voorbereidende gedrag wat op bogenoemde beplanning berus, is minder sigbaar 
by die kind met ATHV . 

o Die naboots van ander ten opsigte van komplekse reekse van gedrag. Nabootsing is 'n belangrike 
 manier waarop die mens nuwe gedrag aanleer. 

o Gedrag word minder gerig deur 'n bewustheid van tyd – verlede, hede en toekoms. 
o Tekorte kom voor ten opsigte van die organisering van gedrag relatief tot tyd. 
o Probleme ten opsigte van kruistemporale gedragsorganisasie bestaan. 
o Tekorte ten opsigte van sosiale vaardighede kan voorkom, byvoorbeeld mededeelsaamheid, 

samewerking en aangepaste gedrag soos bekommernis oor veiligheid en gesondheidsbewustheid. 
Die probleem lê veral in die toepassing van hierdie vaardighede binne die regte konteks. 

 

Die belangrikheid van internalisering van spraak (verbale werkgeheue) in die ontwikkeling van 
selfbeheer word deur verskeie skrywers beklemtoon (Berk & Potts, 1991; Kopp, 1982; Vygotsky, 1978, 
1987 soos aangehaal deur Barkley, 2006g:310). Bronowski (1977) in Barkley (1997:74) beklemtoon die 
uniekheid en belangrikheid van selfrigtinggewing van geïnternaliseerde spraak en die belangrike beheer 
wat dit op die gedrag van die individu se gedrag kan hê. Selfspraak dra by tot selfdissipline en selfleiding 
en dra by tot refleksie, beskrywing en selfbevraagtekening, die skep van 'n belangrike bron van 
probleemoplossing en die vermoë om reëls te formuleer en te veralgemeen in bepaalde hiërargieë te 
organiseer. Die kombinasie van selfspraak (verbale werkgeheue) en selfbewustheid (nie-verbale 
werkgeheue) dra by tot morele redenasie deur sosiale norme en waardes te internaliseer, reël beheerde 
gedrag en leesbegrip (deur dit wat stilgelees is in gedagte te hou of te onthou). Die kind met ATHV kan 
tekorte ten opsigte van al hierdie aspekte ervaar. (Vergelyk Barkley, 1997:74; Barkley, 2006g:310.) 
 

Selfregulering van effek/Motivering en opwekking: Volgens Barkley (1997:74) het 'n mens die vermoë 
tot selfregulering en om emosionele ingesteldheid te ontlok soos nodig in diens van doelgerigte gedrag. In-
sluitend is ook die vermoë om motivering, dryfkrag en opwekking te ontlok en te reguleer. Die kind kan dus 
leer om negatiewe emosionele ingesteldheid soos woede, frustrasie, teleurstelling, hartseer, angstigheid en 
verveling te manipuleer deur die positiewe alternatiewe emosionele ingesteldheid te skep. Hierdie proses 
kan volgens Shifter en Braungart (1995) in Barkley (1997:74) by kinders so jonk as vyf tot tien maande oud 
begin. Hierdie selfgerigte aksies sal pogings tot selfvertroosting, selfgerigte spraak, visualisering en 
selfversterking insluit. Hierdie gedrag word met ontwikkeling al hoe meer geïnternaliseer. 
 

Negatiewe emosionele ingesteldheid is sosiaal minder aanvaarbaar en het meer en langer negatiewe 
sosiale gevolge en vereis meer selfbeheer. Hierdie proses sluit objektiwiteit en die inagneming van ander 
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se perspektiewe in. Volgens Lang (1995) kan menslike emosie tweedimensioneel voorgestel word, waar 
die een dimensie motivering (versterking en straf) is en die ander die vlak van opwekking is (Barkley, 
2006g:313). Emosies is belangrik ten opsigte van motivering en versterking omdat dit gedrag in respons tot 
gebeure motiveer en aanpassings ten opsigte van die vlak van energie en aktivering ontlok. Volgens 
Barkley (1997:80) is emosionele selfbeheer moeilik vir die kind met ATHV. Hierdie kind ondervind ook 
probleme ten opsigte van motivering en opwekking. Die probleme hang saam met 'n swak werkgeheue en 
geïnternaliseerde selfspraak wat benut word om vertragings ten opsigte van versterking te oorbrug en 
toelaat dat doelgerigte aksies voortgaan ten spyte van die vertraging in onmiddellike versterking. 
 

Rekonstitusie of beplanning verteenwoordig twee interverwante aktiwiteite,  naamlik analise en sintese. 
Hierdie konsep word ook selfgerigte speel genoem. Barkley (2006g:313) haal Bronowski (1977) aan om 
hierdie begrippe te verduidelik. Analise beteken die vermoë om eenhede van gedragsreekse uitmekaar te 
haal deur byvoorbeeld 'n sin in eenhede en woorde, woorde weer in lettergrepe en dit weer in fonologiese 
eenhede te verdeel. Menslike gedrag word ook in bepaalde reekse opgebou wat weer hiërargies 
georganiseer is in meer komplekse reekse. Hierdie reekse kan in eenhede van gedrag verdeel word deur 
analise en so weer hergroepeer en saamgestel word om nuwe reekse te vorm deur die proses van sintese. 
Volgens Barkley (2006g:323) speel die kind met objekte of woorde en gedrag. So sal die kind van uiterlike 
fisiese en verbale spel beweeg of ontwikkel na innerlike vorms van selfgerigte gedrag. Analise en sintese is 
in beide 
verbale en nie-verbale  situasies van  toepassing. Hieronder kan  ingedeel word verbale vloeiendheid, nie- 
verbale of gedragsvloeiendheid wat groot en fynmotoriese funksies insluit. Hierdie rekonstruksiefunksie dra 
by tot doelgerigte gedrag, buigsaamheid en kreatiwiteit, dit wil sê die vermoë om meervoudige potensiële 
response vir die oplossing van 'n probleem saam te stel. Deur die sintese van verskeie response kan 
gedrag gesimuleer en getoets word voordat 'n bepaalde respons uiteindelik gekies word. Te veel 
kombinasie kan skadelik en waardeloos wees, byvoorbeeld deur te skiet voordat gemik word. Sintaksis van 
gedrag bestaan waartydens eenhede van gedrag in behoorlike en potensieel bruikbare reekse verbind 
word, maar baie min word tans daarvan gemaak (Barkley, 2006g:314-15). Hierdie funksie is waarskynlik 
die bron van kritiese denke en verhoed dat optrede goedgelowig en beïnvloedbaar is. Die kind met ATHV 
ondervind dikwels probleme ten opsigte van hierdie aspek aangesien hulle dit moeilik vind om feite teen 
mekaar op te weeg (Barkley, 2006g:324.)  
 
Volgens Barkley (1997:82) behoort die kind met ATHV probleme te ondervind ten opsigte van take, 
situasies en interpersoonlike interaksie waartydens rekonstruksie benodig word. Tekorte ten opsigte van 
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hierdie funksie het 'n invloed op die kind se vermoë om aan bepaalde akademiese eise te voldoen. Lees, 
skryf, spelling, wiskunde en probleemoplossing word ondermeer hierdeur beïnvloed.  
 
Die laaste komponent van Barkley se teorie ten opsigte van gedrag inhibisie is motoriese beheer. Die 
selfgerigte en dikwels private aksies wat uit die vier uitvoerende funksies saamgestel word, dien as 'n 
verandering in die beheer van gedrag van eksterne beheer na interne beheer. Beide sensoriese insette as 
motoriese gedrag wat nie verband met die doel het nie, word geminimaliseer en onderdruk. Hierdie proses 
vind nie alleen tydens die uitoefening van die uitvoerende funksies plaas nie, maar ook gedurende die 
uitvoering van komplekse, doelgerigte motoriese response wat deur die funksies geaktiveer is. Wanneer 
doelgerigte aksie geformuleer en oorgedra is in die vorm van nuwe of komplekse opeenvolgings, is 
motivering en dryfkrag nodig om hierdie aksies te onderhou. Doelgerigte volharding wat wilskrag, 
selfdissipline, vasberadenheid en fokus op die doel en dryfkrag is nodig. Tydens die proses is 'n 
selfbewustheid nodig sodat respons terugvoer gegee kan word sodat die retrospektiewe en prospektiewe 
funksie aanpassings kan maak en 'n sensitiwiteit vir foute kan skep. Wanneer onderbrekings plaasvind, 
moet die individu in staat wees om die aksie te laat, aandag te skenk aan die onderbreking en weer 
betrokke te raak by die doelgerigte aksie. Gedraginhibisie het dus beheer van gedrag deur interne 
verteenwoordigende inligting wat deur die uitvoerende funksies geskep word. (Vergelyk Barkley, 1997:74; 
Barkley, 2006g:316-317.)  
 
Die volgende implikasies van hierdie teorie is van belang: 
o ATHV bring mee dat 'n persoon wel oor die nodige kennis beskik van wat om te doen, maar nie altyd 

oor die vermoë om te doen wat hy weet nie:'n versteuring van ‘wanneer’ en ‘waar’ eerder as ‘hoe’ en 
‘wat’ ten opsigte van gedrag bestaan. Hier is dus sprake van 'n versteuring ten opsigte van 
uitvoering eerder as vaardigheid. 

o Die kind met ATHV het 'n onvermoë om die toekoms in die regte tydsverband te sien. (Vooraf)be-
planning word nagelaat en eers gedoen as die situasie deel van die onmiddellike is. Dit lei dikwels 
tot chaos, krisis en noodsituasies. 

o ATHV is nie 'n verskoning vir onverantwoordelikheid nie, maar wel 'n verduideliking van wat die 
belemmering is en moet bestuur word deur begrip te toon vir die versteuring en dus die kind met 
ATHV  bemagtig en akkommodeer. 

o Die feit dat die kind met ATHV 'n blindheid ten opsigte van tyd het, is 'n nie-sigbare uitval van die 
versteuring. 
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o Behandeling het die meeste sukses indien dit plaasvind waar die probleem bestaan. Die kind ervaar 
probleme ten opsigte van gedrag by die huis en skool en moet dus in daardie situasies bemagtig 
word. 

o Enige behandeling anders as medikasie vir die onderliggende neuropsigologiese versteuring is bloot 
'n behandeling van simptome en nie 'n behandeling van die oorsaak van die versteuring nie. 

o Belemmering ten opsigte van bepaalde funksies moet prakties aandag geniet. Terugvoer van 'n 
opdrag moet so gou as moontlik gegee word. 

o Selfmotivering en opwekking is 'n probleem vir die kind met ATHV, en die eksternalisering van 
hierdie funksies sal tot die kind se voordeel wees. Die kind kan deur 'n beloningsisteem gemotiveer 
word om take uit te voer. 

o ATHV moet as 'n chroniese versteuring hanteer word. Daar bestaan nie 'n korttermynoplossing vir 
die toestand nie. 

 (Vergelyk Barkley, 2006g:324-329.) 
 

Die navorser is van mening dat hierdie teorie 'n baie belangrike invloed op die beplanning van 
intervensiestrategieë ten opsigte van ATHV het. Die teorie spel die gevolge van die versteuring in detail uit 
wat rigtinggewend vir die aandag aan die probleem kan wees. DeBonis et al. (2000:161-162) wys daarop 
dat daar navorsing is wat hierdie teorie ondersteun en dat die rol van uitvoerende funksie op ATHV erken 
word. Hulle navorsing toon egter dat hierdie teorie nie voldoende in ag geneem word in die behandeling 
van die kind met ATHV nie. Hulle gaan so ver as om te sê dat veral skole die kind die geleentheid ontneem 
om uitvoerende funksies te ontwikkel. Ouers het ook nie altyd die kennis om hierdie funksies by die kind te 
ontwikkel nie (DeBonis et al., 2000:169). 
 

3.3.6 'N DINAMIESE ONTWIKKELINGSTEORIE TEN OPSIGTE VAN ATHV-H/I EN ATHV-K  
 

'n Nuwe dinamiese neuro-ontwikkelingsteorie word deur Sagvolden et al. (2005:397) voorgestel. Die 
uitgangspunt van hierdie teorie is dat ATHV nie 'n patologie is waarvan die gedrag kwantitatief deur 'n 
aparte entiteit van normale gedrag onderskei kan word nie. Die funksionering van die 
sentralesenuweestelsel oorskry eerder soms die grense van normale variasie en aanpassing. 
  
3.3.6.1 Disfunksionele dopamiensisteme 
 

Die teorie is gebaseer op die hipotese dat veranderde dopamienfunksionering 'n sentrale rol in die 
gedragsimptome van ATHV speel. Die veranderde dopamienfunksie kan ontstaan as gevolg van die 
onderfunksionering in een van die drie dopamienvertakkings in die brein (Sagvolden et al., 2005:399.) 
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o Onderfunksionering in 'n mesolimbiese baan in die brein produseer veranderende sensitiwiteit vir 
versterking en onvolledige onderdrukking van voorheen versterkte gedrag wat aanleiding gee tot 
weersin in vertraging, hiperaktiwiteit, impulsiwiteit, swak volhoubare aandag, verhoogde 
gedragsvariasie en mislukking om response te inhibeer. Die skrywers postuleer dat hierdie 
disfunksie in die toekoms as 'n aparte versteuring geïdentifiseer kan word met die naam RED 
(reinforcement/extinction disorder). Hierdie wanfunksionering is aaneengeskakel met die 

o Lae funksionering van die mesokortale baan wat met aandagtekort en swak gedragsorganisering of 
swak uitvoerende funksies verbind word, en die 

o Onderfunksionering in die nigrale-striatale dopamienbaan het versteurde modulasie van motoriese 
gedrag, soos swak tydsberekening, swak aanleer, herroeping en herleer van opeenvolgende 
motoriese take verklaar probleme met leer en geheue, motoriese vertraging, lompheid en swak 
motoriese inhibisie in ATHV.  

 

Die hipotese word gestel dat 'n predisposisie vir die swak funksionering van die dopamienbane aanleiding 
gee tot die interaksie tussen hierdie bane en omgewingsfaktore om die aanvanklike disposisie te verander 
of te versterk. (Vergelyk Barkley, 2006e:223; Sagvolden et al., 2005:397). Barkley (2006e:224) is van 
mening dat hierdie hipotese 'n omvattende verduideliking vir die simptome van ATHV gee. In hierdie model 
word die oorsake van ATHV soos bespreek in 3.2 toegeskryf aan neurobiologiese aspekte, genetika , 
dwelms en omgewingsgifstowwe. Slegs aspekte wat nie voorheen bespreek is nie, word uitgelig: 
Neurobiologiese aspekte: Dopamien is die belangrikste katecholamiene neuro-modulator in die 
soogdierbrein en het 'n groot invloed op die prefrontale funksionering van die brein. Dopamienreseptore 
word ook buite die sentralesenuweestelsel gevind soos die kardiovaskulêre sisteem en is verantwoordelik 
vir die beheer van mikro-sirkulering. Hierdie feit het waarskynlik verband met stres en hipertensie, wat die 
verbinding van ATHV met die tipe A-persoonlikheid en ook hipertensie verduidelik ten opsigte van genetika 
word gepostuleer dat ATHV die gevolg van een of verskeie kombinasies van gene is wat post-sinaptiese 
veranderinge veroorsaak. Die veranderinge is van so 'n aard dat dit die vermoë van normale neurale en 
gedragskompenseringmeganismes oorskry. Die moontlikheid bestaan dat omgewingsfaktore daartoe kan 
bydra dat die ongunstige genetiese aspekte genormaliseer kan word. Die verskillende genetiese 
samestellings van persone met ATHV kan bydra tot die verskillende subgroepe binne ATHV (Sagvolden et 

al., 2005:403.) 
Dwelms: Dwelms soos kokaïen, ‘crack’ en amfetamiene veroorsaak die onderregulering van 
dopamiensintese, en persone wat dwelms misbruik of daaraan blootgestel is, vertoon ATHV-tipe gedrag. 
Chroniese in vitro blootstelling aan dwelms veroorsaak permanente neuro-oordragskade aan die 
ontwikkelende brein (Sagvolden et al., 2005:405). 
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Omgewingsgifstowwe: Meer as 3 000 chemikalieë word jaarliks wêreldwyd geproduseer. Die invloed van 
die gifstowwe op die ontwikkelende brein is nie bekend nie. Navorsing toon wel dat gifstowwe probleme ten 
opsigte van aandag, geheue, leer, sosiale, gedrag en IK veroorsaak. Sommige omgewingsbesoedeling 
veroorsaak dopamiendisfunksie. Hier word veral na insekdoders verwys. Die verband tussen die rook van 
sigarette tydens swangerskap en die ontwikkeling van ATHV is goed gedokumenteer. Die risikofaktor kan 
tot gedrags-, leer- en sosiale probleme lei. Kinders met ATHV het 'n drie keer groter kans om met 'n laer 
geboortegewig gebore te word as kinders sonder ATHV (Sagvolden et al., 2005:405). 
 

Volgens Sagvolden et al., (2005:405) voorsien die brein gedrag deur die vermeerdering en vermindering 
van aktiwiteit in die neurale netwerke. Die netwerke verbind neurone wat met mekaar kommunikeer in die 
verskillende anatomiese gebiede van die brein. Die funksionering van midbrein-dopamienneurone en hulle 
projeksiegebiede – veral die prefrontale korteks en striatum – word by ATHV betrek. Dopamien en ander 
neuro-modulators voer bepaalde reguleringstake uit ten opsigte van die oordrag van inligting in die neurale 
bane. Drie bane en hulle funksies is van belang: 1) 'n Prefrontale baan wat waarskynlik by funksies oor die 
beplanning van toekomstige gedrag, korttermyngeheue en die rig van aandag betrokke is; 2) 'n Limbiese 
baan wat by die versterking en uitdowing van gedrag betrokke is. Versterking is nodig vir beide die 
verwerwing en die instandhouding van gedrag. Prosedure en gedrag uitdowing word in terme van 
versterking gedefinieer, en die staking van versterking het uitdowing tot gevolg, en 3) 'n Motoriese baan 
wat skynbaar by tydberekening ten opsigte van die begin en stop van response in die verwerwing, 
herroeping en herleer van opeenvolgende take en nieverklarende gewoontegedrag betrokke is. Die model 
word soos volg binne 'n ontwikkelingsperspektief geplaas. 
 
3.3.6.2 ATHV vanuit 'n ontwikkelingsperspektief 
 
Vanuit 'n ontwikkelingsperspektief word die kind se gedragseienskappe, sy neurobiologiese ontwikkeling en 
die wisselwerking van hierdie twee faktore met die omgewing in ag geneem. Hierdie wisselwerking is nie 
eenrigting nie, maar kan verskillende uitkomste hê, aangesien die mens lewenslank kan leer en verander. 
Figuur 14 is 'n skematiese voorstelling van die dinamiese ontwikkelingsteorie ten opsigte van ATHV. Die 
voorstelling toon die positiewe en negatiewe uitkomste ten opsigte van sowel mediese ingryping en 
ouerskap en gemeenskapstyle aan. Die plus- en minustekens (+ en -) toon voordelige of positiewe en 
ongunstige of negatiewe interaksie-invloede aan (Sagvolden et al., 2005:400). 
 
Figuur 14: 'n Skematiese voorstelling van die dinamiese ontwikkelingsteorie ten opsigte van ATHV 
 

Faktore binne die kind Gemeenskapstyl 
 

Onvoorspelbaar, 
en min of 
vertraagde 
versterking 

 Onderfunksionering van dopamiensisteme 
 
  Met medikasie                              Sonder medikasie 

Ouerskapstyl 
 

Onkonsekwente, 
impulsiewe en 
gedisorganiseerde 
ouerskap 
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Die moontlikheid bestaan ook dat die kind se primêre versorger die omgewing by die kind se behoeftes kan  
aanpas om optimale ontwikkeling en verwerwing van vaardighede te verseker. Die vaardighede mag in 
gedragstyle verander wat bepaal hoe die kind met sy omgewing omgaan. Op 'n neurobiologiese vlak 
ondergaan alle neuro-oordrag- en neuro-modulatorsisteme groeispronge en groeibesnoeiing gedurende 
die kind se ontwikkeling. Hierdie periodes gaan gepaard met super sinapssensitiwiteit wat met verhoogde 
kwesbaarheid vir positiewe en negatiewe omgewingsinvloede (ouers, familie en gemeenskap) gepaard 
gaan. Die omgewing kan dus die ontwikkeling van simptome in 'n positiewe of negatiewe rigting dwing 
(Sagvolden et al., 2005:415). 
 
3.3.6.2.1 Faktore binne die kind  

Volgens Sagvolden et al. (2005:416) bestaan voldoende getuienis vir die neurobiologiese predisposisie vir 
ATHV. Die predisposisie kan as 'n risikofaktor of kwesbaarheid vir wanaanpassing beskou word wat met 
onvoldoende versterkings- en uitdowingsprosesse saamhang. Die kind met ATHV se gedrag moet soos 
voorheen bespreek onmiddellik versterk word, want anders is versterking nie effektief nie. In samehang 
hiermee kan onvoldoende uitdowing aanleiding gee tot impulsiwiteit en hiperaktiwiteit en kan die 
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vaslegging van stimuluskontrole en verbaalbeheerde gedrag beperk word, wat weer aanleiding tot 
ontwikkelingsvertragings kan gee. Die jong kind met ATHV sal probleme ondervind met die aanleer van die 
verhouding tussen situasie-eise en sy eie gedrag en sal waarskynlik min versterking vir aanvaarde gedrag 
ontvang. Soos wat die kind ouer word, sal hy probleme ondervind om sowel die korrekte gedrag in 'n 
situasie te antisipeer as om selfgerigte spraak vir die beheer van eie gedrag aan te leer. Weersin teen 
vertraging word versterk deur die reaksie van onkunde en negatiewe gevolge wat die kind se gedrag uitlok. 
Gereelde en toenemende versterking van gedrag is dus noodsaaklik en die ontwikkeling van 
onaanvaarbare gedrag moet voorkom word aangesien tekorte ten opsigte van uitdowing van gedrag 
bestaan en vasgelegde gedrag moeilik verander kan word (Sagvolden et al., 2005:416).  
 

Medikasiebehandeling van ATHV is goed beskryf en die effektiwiteit van die behandeling is bewys. 
Mediese behandeling sal dus interaksie tussen die kind en sy ouers en sy omgewing beïnvloed. Ouer-kind-
konflik kom as 'n kwesbaarheid voor en verhoog die risiko vir meervoudige versteurings soos opponerende 
gedrag en gedragversteuring. Die voorkoms van die geassosieerde toestande kan verband hou met die 
versteuring ten opsigte van versterking en uitdowing van gedrag. Die belangrikheid van bemagtigde 
steunstelsels in die lewe van die kind met ATHV word soos volg deur Sagvolden et al.(2005:416) beskryf: 
 

High heritability or a neurobiological basis does not imply determinism. The "positive" or 

successful adult with ADHD might have had insightful teachers and parents who 

understood the importance of immediacy of reinforcers and computer-assisted 

instruction. As adults, children with ADHD may very well end up with a type-A-like 

personality (Whalen & Henker 1986), directing activity toward work, being creative and 

relatively well adapted, although they might be easily stressed and develop hypertension. 

 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die heterogene aard en uitkoms van ATHV verstaan kan word na 
aanleiding van die wisselwerking van faktore binne die kind en sy omgewing. Hierdie teorie bevestig die 
feit dat ouers en onderwysers oor voldoende kennis ten opsigte van ATHV moet beskik sodat die kind op 
'n sinvolle wyse hanteer kan word en die impak van die versteuring beperk kan word. 
 
3.3.6.2.2 Gesinsinteraksie en ouerskapstyl 

Die dinamika van gesinsinteraksie beïnvloed sowel die gedrag en eienskappe van die kind as die 
ouerskapstyl van sy versorgers of ouers. Die kind met ATHV word verbind met versteurings ten opsigte van 
gesins- en huweliksfunksionering, versteurde ouer-kindverhoudings, 'n afname in ouers se evaluering van 
effektiwiteit en verhoogde vlakke van ouerstres en spanning (Whitman, 2000b:442). Genetika, en nie 
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gesinsomgewing nie, veroorsaak ATHV, maar negatiewe emosionele gesinsomgewings veroorsaak 
onaanvaarbare gedragsontwikkeling by die kind met die versteuring. Lae sosio-ekonomiese klas, ouer 
psigopatologie en gesinskonflik dra by tot die risikofaktore vir ATHV. Ouers wat toegee aan die kind se eise 
en sodoende negatiewe gedrag versterk, veroorsaak 'n sneeubaleffek en dra daartoe by dat negatiewe 
gedrag van beide ouer en kind vasgelê word (De Boo & Prins, 2007:86-87). Die kind met ATHV vereis 'n 
ouer met uitsonderlike ouerskapvaardighede. Ongeveer 15 tot 20% van moeders en 20 tot 30% vaders van 
kinders met die versteuring het ook ATHV. Hierdie ouers ondervind nog meer probleme om in die kind se 
behoeftes te voorsien. Vaders met ATHV ondervind probleme met die dissiplinering van kinders terwyl 
moeders met ATHV veroorsaak dat geen verandering in die kind plaasvind ten spyte van ouerleiding nie 
(Sagvolden et al., 2005:417). Gesinsinteraksie en ouerskapstyl word volledig bespreek in hoofstuk 4. 
 
3.3.6.2.3 Gemeenskapstyl 

ATHV is nie beperk tot een kultuur nie. Die gemeenskap het egter groot invloed op die gedrag van 
individue, byvoorbeeld ten opsigte van kinderopvoeding en die definiëring van versteuringsgebreke. 
Ongeveer 50% van kinders met ATHV ervaar probleme ten opsigte van sosiale verhoudings met hulle 
portuurgroep. Die gemeenskap verwag van individue om selfbeheer toe te pas, tyd sinvol te benut, die 
gevolge van gedrag te voorsien, te sosialiseer en om 'n produktiewe bestaan te voer – vereistes wat baie 
moeilik vir die persoon met ATHV is om na te kom. Die omgewing waar die kind met ATHV optimaal sal 
funksioneer, sluit struktuur, duidelike opdragte, gereelde versterking en verbaal-beheerde gedrag in 
(Sagvolden et al., 2005:418.) 
 

Die navorser is van mening dat die nuwe dinamiese neuro-ontwikkelingsteorie 'n volledige en omvattende 
teorie is wat poog om alle aspekte van ATHV binne die raamwerk in te sluit. Die teorie integreer sowel 
bestaande navorsing ten opsigte van ATHV as die teorieë wat voorheen bespreek is. Die wisselwerking 
tussen die kind, sy omgewing en ATHV word ook verduidelik. As kritiek teen die teorie moet genoem word 
dat alhoewel daarna as 'n ontwikkelingsteorie verwys word, baie min ontwikkelingsinligting deel van die 
teorie is. Die teorie sou van meer waarde gewees het indien dit werklik ontwikkelingsgerig was. Hierdie 
teorie het egter groot waarde daarin dat die kind-omgewing-wisselwerking duidelik uitgespel word. Die rol 
wat ouers en onderwysers (vir die doel van die ondersoek word na hulle as die steunstelsels van die kind 
verwys) speel in die moontlike uitkomste van ATHV word veral benadruk. 
 

Die waarde van teorieë ten opsigte van ATHV lê vir die navorser daarin dat dit rigting gee ten opsigte van 
intervensie en ook dien as 'n ordening van die oorweldigende hoeveelheid beskikbare inligting. 
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Samevattend is die volgende aspekte dus van belang wanneer intervensie beplan word aangesien die kind 
met ATHV:  
o 'n versteuring ten opsigte van straf of beloning van gedrag het; 
o versteurings ten opsigte van fisiese, emosionele en kognitiewe energievlakke kan hê;  
o nie altyd in staat is om onaanvaarbare gedrag en sirkelredenering spontaan te staak wanneer hy 

bepaalde seine kry om dit te doen nie; 
o probleme kan hê ten opsigte van die buigbare navolging van toekomstige doelwitte, selfkontrole, 

emosionele regulasie, kognitiewe buigbaarheid, werkgeheue, beplanning en stelselverskuiwing; 
o vertragingsweersin (wat motivering beïnvloed) ervaar; 
o probleme ten opsigte van gedraginhibisie, selfregulering en selfbeheer en uitvoerende funksies het –  

wat nie-verbale werkgeheue insluit – want hulle word deur die konteks beïnvloed, gevolge van 
gebeure en aksies word nie in verband gebring nie, inligting uit die verlede word nie geïnkorporeer 
nie, konkrete denke, beplanning en organisering is swak, probleme kom voor ten opsigte van 
gedragsnabootsing en manipulering van sensoriese ervaring, daar is 'n swak bewustheid van tyd, 
swak sosiale vaardighede en probleme ten opsigte van emosionele ingesteldheid wat ook motivering 
en dryfkrag insluit; 

o ondervind probleme met internalisering van spraak (verbale werkgeheue) of selfspraak; 
o versteurings ten opsigte van motoriese beheer ervaar; 
o faktore binne homself het soos gedragseienskappe, sy neurobiologiese ontwikkeling wat die voor- 
 koms van die versteuring beïnvloed en 
o deur gesinsinteraksie en ouerskapstyl en gemeenskapstyl beïnvloed word. 
 
3.4 ATHV VANUIT 'N GESTALTTERAPIEPERSPEKTIEF  
 
Hoofstuk 5 word daaraan gewy om ATHV vanuit 'n Gestaltperspektief te bespreek. Aangesien hierdie 
hoofstuk as die teoretiese begronding van ATHV dien, word dit as nodig geag om kortliks ATHV binne 'n 
Gestaltterapiekonteks te bespreek. Gestaltterapie kan as 'n holistiese benadering wat die interafhanklikheid 
tussen die kind en sy omgewing beskryf word. Die kind word nooit geïsoleerd beskou nie, maar altyd in 
verhouding en interaksie met sy omgewing of veld (Aronstam, 1992:633; Korb et al., 1989:11; Mackewn, 
1997:3). Kent-Ferraro en Wheeler (2002:204) beskryf ATHV binne 'n Gestaltterapiekonteks as 'n 
ineenstorting van 'n kind se vermoë om sy veld te organiseer en om energie op 'n volhoubare wyse by 'n 
bepaalde figuur of doelwit te bepaal oor 'n verloop van tyd en binne verskillende situasies. Vanuit 'n 
Gestaltterapieperspektief word daar wyer klem gelê as bloot op die versteuring in die neurobiologiese 
funksionering van die kind. Wat van belang is, is die persoonlike, subjektiewe organisering deur en van die 
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kind, met ander woorde hoe die kind vorige leerervaringe en strukture benut om sy huidige ervaringe op die 
moment in 'n komplekse en altyd veranderende omgewingsveld te organiseer (vergelyk 4.2 en 5.5). 
Gestaltterapie sluit dus in 'n groot mate aan by die nuwe dinamiese neuro-ontwikkelingsteorie van 
Sagvolden, Johansen, Aase en Russell (2005:397) waar klem gelê word op die kind met ATHV in 
verhouding met sy ouers en omgewing. 
 
Die drie kernsimptome van ATHV word soos volg vanuit die Gestaltterapie benadering verduidelik: 
Aandagtekort: Daar bestaan nie genoeg ondersteuning (hetsy interne selfondersteuning of 
omgewingsteun) binne die kind se veld om die ontwikkelende figuur (sien 5.8.1) te lei tot voltooiing nie 
(Kent-Ferraro & Wheeler, 2002:209).  
Impulsiwiteit: Die onvermoë om energiegrense (sien 5.9.5) van die huidige figuur te ondersteun asook die 
onvermoë om kompeterende figure en impulse te inhibeer (Kent-Ferraro & Wheeler, 2002:210). 
Hiperaktiwiteit: Die teenwoordigheid van hoë energievlakke gekombineer met lae vlakke van bewustheid 
(sien 5.9.2) en die gefokusde vermoë om behoeftes te bevredig (Kent-Ferraro & Wheeler, 2002:211). 
 
Binne die Gestaltterapie word die siklus van ervaring benut om die proses van volgehoue aandag en 
beweging na 'n doelwit oor tyd benut om die organisering van ervaring en gedrag te begryp. Kent-Ferraro 
en Wheeler (2002:212-213) beskryf die proses soos volg: 
 

... we survive in the world by meeting our felt needs in a shifting field, and to do that we must 

proceed in some basic way from self-awareness to needs identification ("figure formation"), 

environmental scanning, mobilization of energy and resources, the setting in motion of some 

action, the arrival/achievement or not of some usable goal, and some kind of evaluative, 

learning, or feedback process that enables us to know when we get there, and to correct as 

we go along. 
 
Hierdie proses sluit nou aan by die bespreking oor aandagtekort in 2.3.2.1 en teoretiese modelle van 
aandag in 2.3.2.1.1. Volgens Kent-Ferraro en Wheeler (2002:213) het hulle hierdie proses benut om 
die siklus van die aandagproses model te ontwikkel. Verder het hulle idees van Levine (1994) en 
Root (1996) hierby ingesluit. Die doel van die model is om te dien as 'n riglyn ten opsigte van 'n 
beskrywing van die aard van interne en eksterne ondersteuning tydens die vorming en uitvoering van 
figure (behoeftebevrediging) binne die geheelveld. Ten opsigte van intervensie sal dit die terapeut in 
staat stel om vas te stel waar die spesifieke probleem ten opsigte van aandag bestaan. Hulp kan 
verleen word deur die veld te organiseer en te mobiliseer om ondersteuning van verskillende bronne 
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binne die kind se veld op 'n buigbare, interaktiewe en geïntegreerde wyse te benut (Kent-Ferraro & 
Wheeler, 2002:213). Die uitgangspunt van hierdie model bevestig die doelstelling (nou geformuleer 
vanuit 'n Gestaltterapieperspektief) van hierdie ondersoek, naamlik om deur middel van die benutting 
van 'n selfontwikkelde intervensieplan die herorganisering van die veld van 'n kind met ATHV te 
fasiliteer, deur die versterking van ondersteuning van interne bronne (bemagtiging van die kind) en 
eksterne bronne (bemagtiging van die kind se steunstelsels) sodat die kind se funksionering kan 
verbeter. 
 
Kent-Ferraro & Wheeler (2002:224-227) verduidelik die model soos volg: Binne hierdie model of siklus is 
die energiegrense van aandag van belang. Die beginpunt van die model is die interne wêreld en ervaring 
van die mens wat 'n lewensituasie benader. Deel van die mens is sy innerlike gevoelens en behoeftes, 
herinneringe, doelwitte, verwagtinge en voorveronderstellings, persepsies en wat die persoon glo ten 
opsigte van die wêreld wat hy beskou, met die oog daarop om die situasie te hanteer. Die persoon begin 
geleidelik in 'n bepaalde rigting mobiliseer. Soos wat hierdie energie verhoog en meer gefokus raak, 
ontstaan 'n moment waartydens daar 'n deurbraak tussen die interne en eksterne grens van die self 
plaasvind en die persoon oorgaan tot aksie. Hierdie is 'n krisismoment tussen van wat gedink word na die 
werklikheid van gevolge van optrede (sien 5.9.3). Tydens hierdie stadium moet daar 'n moment van 
aarseling wees, wat afwesig is by 'n kind met ATHV –  hy tree op sonder om te dink (word volledig in 
Hoofstuk 5 bespreek). Wat verder van belang is, is die ondersteuning vanuit die veld en die volhouding van 
die energie- of aandag- 
grens, deur aandag te gee aan dit wat van belang is en minder energie te spandeer op dit wat nie op be- 
hoeftebevrediging betrekking het nie. Hierdie aspek stem ooreen met gedraginhibisie.  
 
Figuur 15 is Kent-Ferraro en Wheeler (2002:224) se voorstelling van wat hulle noem die Siklus van 
energie: Die siklus van aandag binne konteks. 
 
Figuur 15: Die siklus van energie/Die siklus van aandag binne konteks  
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Die navorser het sowel hierdie model as die voorafgaande teorieë geïntegreer as teoretiese begronding 
van die intervensieplan wat tydens die ondersoek ontwikkel is. (Die intervensieplan word in Hoofstuk 6 
bespreek.)  
 
3.5 INTERVENSIESTRATEGIEË VIR ATHV 
 
Verskillende intervensiestrategieë vir ATHV bestaan. Professionele vaardigheid lê daarin dat die 
tydsberekening, tipe en intensiteit van behandeling afgestem moet word op die spesifieke behoeftes van 'n 
individuele kliënt. Volgens Jensen en Abikoff (2000:638) word daar as gevolg van die toename in 
behandelingstrategieë van resep- of “one size fits all”-oplossings vir ATHV gebruik gemaak.  Dit is egter 
noodsaaklik dat die individu se unieke eienskappe en omstandighede in berekening gebring word. Nie 
alleen die kind se uniekheid nie, maar ook die heterogene aard van ATHV moet in ag geneem word.  
 

Ander faktore wat 'n rol speel, is die ouer en professionele persone se houding en persepsies ten opsigte 
van die versteuring. Tydens 'n ondersoek in Kanada meld Johnson, Seipp, Hommersen, Hoza en Fine 
(2005:670) dat ouers se persepsie en kennis ten opsigte van ATHV saamhang met hulle sosio-ekonomiese 
status. Die navorsing het getoon dat indien die ouers se kennis ten opsigte van ATHV korrek is, hulle 
empiries-gesteunde intervensies ten opsigte van die versteuring sal benut. Baie min inligting of statistiek is 
in Suid-Afrika bekend ten opsigte van ouers se kennis en houding ten opsigte van ATHV, geen literatuur 
ten opsigte van hierdie aspek kon opgespoor word nie. 
 

'n Navorsingsondersoek in Brittanje het getoon dat algemene praktisyns hoofsaaklik by die diagnose en 
behandeling van ATHV betrokke is (Salt, Parkers & Scammell, 2005:163). Deur die ondersoek is aangedui 
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dat die medici nie altyd oor voldoende kennis ten opsigte van oorsake en simptome van ATHV beskik nie, 
en dat hulle ook beperkte opleiding ten opsigte van die versteuring ontvang het. Die dokters kon medikasie 
voorskryf, maar het nie oor die kennis beskik om die kinders se toestand te bestuur en te monitor nie (Salt 
et al., 2005:169). In 'n ondersoek deur Venter, Van der Linde, Du Plessis en Joubert (2004:11) is gevind 
dat 75 uit 340 psigiaters en 169 uit 517 pediaters wat by die Raad op Gesondheidsberoepe (RGB) van 
Suid-Afrika geregistreer is, kinders met ATHV hanteer. Die gevolgtrekking uit die studie was dat die medici 
oor voldoende kennis ten opsigte van ATHV en die bestuur van die versteuring beskik. Psigiaters hanteer 
die bestuur van die kind met ATHV gewoonlik alleen en hoofsaaklik vanuit 'n neurobiologiese model, terwyl 
pediaters meer van 'n interdissiplinêre benadering gebruik maak en meer van die belangrikheid van 
onderwysers en die gesin bewus is. In 'n gesprekke met drr. P. Vermeulen en E. Theunissen (2007) het 
beide aangetoon dat Suid-Afrika nie oor genoeg spesialiste beskik om ATHV te bestuur nie en die 
behandeling van ATHV is meestal die taak van die algemene praktisyn. Medikasie word deur die 
geneesheer voorgeskryf maar volgens albei informante word die diagnose en bestuur van ATHV deur 
medici en paramedici soos sielkundiges, arbeidsterapeute en maatskaplike werkers met 'n belangstelling in 
ATHV gedoen. Volgens Picton (2005:26) word die assessering vir ATHV gewoonlik deur neuroloë en 
pediaters gedoen.  Die kind word baie keer deur 'n opvoedkundige sielkundige na die medici verwys 
aangesien die kind se aanmeldingsprobleem van akademiese aard is en die sielkundige die eerste kontak 
met die kind het. 
 

Wanneer 'n kind met ATHV gediagnoseer is, is die volgende stap die keuse van 'n bepaalde intervensie. 
Verskillende faktore is belangrik wanneer behandeling oorweeg word. Jensen en Abikoff (2000:638) is van 
mening dat die volgende eienskappe van die kind en die gesin die keuse rig: 
o Ouderdom en intellektuele vermoë van die kind en die gesin 
o Erns en dringendheid van die versteuring 
o Die kind se behandelingsgeskiedenis en reaksie daarop 
o Die teenwoordigheid van geassosieerde toestande en ander verergende toestande 
o Gesinsfaktore, insluitend psigopatologie van die ouers en ander gesinslede 
o Die ouers se vermoë en gewilligheid om aanbevole behandeling toe te pas 
o Die gesin se behoefte aan deelname en voorkeure ten opsigte van behandeling. 
 
Newcomb en Drabman (1995:4) wys daarop dat die mins beperkende intervensieprogram oorweeg moet 
word. Die model in figuur 16 ten opsigte van behandeling word deur hulle voorgestel. 
 
Figuur 16: Minsbeperkende intervensiemodel 
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Weereens word die noodsaaklikheid van die bemagtiging van die kind se steunstelsels beklemtoon. 
Volgens Brown (2000b:540) is die belangrikste intervensie wat kan plaasvind die opvoeding van die 
gemeenskap ten opsigte van ATHV is. Ongediagnoseerde en onbehandelde ATHV veroorsaak geweldige 
ongemak vir die kind en die gemeenskap. Voortdurende mislukking en frustrasie kan daartoe lei dat die 
kind se selfpersepsie verswak. Goedbedoelde kritiek, neulery, spottery en vergelykings tussen wat die kind 
se vermoë is en sy prestasie kan hierdie swak selfpersepsie versterk. Kennis ten opsigte van ATHV is nie 
'n verskoning vir onkonsekwente en swak prestasie nie maar wel 'n verduideliking vir tekorte en probleme. 
Hoza, Vallano en Pelham (1995:187) is van mening dat 'n basislyn/standaard-gedragsintervensie na 
diagnose geïmplementeer moet word. Hierdie intervensie sluit 'n kombinasie van huis- en skoolprosedures 
in. Whitman (2000b:441) wys daarop dat die opvoeding van 'n kind met ATHV arbeidsintensief is. Die kind 
en sy probleme vereis voortdurende aandag en normale ouerskap is nie noodwendig voldoende nie. Die 
gesin moet spesifieke strategieë aanleer om die kind en sy disfunksies te akkommodeer. Kennis en begrip 
ten opsigte van ATHV dra daartoe by dat die gesin respek en empatie vir die kind met ATHV ontwikkel.  
 
Jensen (2003:29) is van mening dat daar drie keuses ten opsigte van die behandeling van ATHV is: 
o Akkommodeer: Die kind en sy probleem kan geakkommodeer word deur hom te respekteer en te 

ondersteun.  
o Behandel: 'n Multidissiplinêre benadering kan gevolg word waar die kind, sy ouers, onderwysers en 

ander rolspelers op toepaslike langtermynintervensie besluit. Deur die behandeling te implementeer, 
kry die kind die geleentheid om van mislukking na sukses te beweeg. 

o Ignoreer: Die kind se probleme kan geïgnoreer word en daar kan gehoop word dat die probleme 
vanself sal verminder. Hierdie keuse is 'n teelaarde vir mislukking. 

Die navorser is van mening dat die professionele persoon wat met kinders met ATHV werk 'n diepgaande 
kennis ten opsigte van die versteuring, geassosieerde toestande en gepaardgaande probleme asook 
intervensiestrategieë moet hê. Elke kind en sy situasie moet geassesseer word en die intervensieplan wat 
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opgestel word, moet die bepaalde kind se behoeftes dek. 'n Belangrike taak van die professionele persoon 
wat in literatuur beklemtoon word, is die opvoeding en bemagtiging van die gemeenskap en spesifiek die 
steunstelsels van die kind met die versteuring, ten opsigte van ATHV. 
 
Medikasie en spesifiek metielfenidaat is die eerste keuse ten opsigte van behandeling van ATHV. Hiermee 
saam word van gedragsterapie, psigoterapie, ouerleiding en skoolondersteuning gebruik. (Vergelyk 
Anastopoulos, Rhoads & Farley, 2006:453; Parr, Ward & Inman, 2003:215; Venter et al., 2004:11.) Die 
MTA-studie (1999) (The Multimodal Treatment Study of ADHD)  is die grootste ten opsigte van ATHV-
behandeling wat nog plaasgevind het. 'n Totaal van 597 kinders met ATHV–K-subtipe is ewekansig by vier 
tipes behandeling ingedeel, naamlik medikasiebeheer, gedragsterapie, medikasie en gedragsterapie en 
gemeenskapsversorging. (Laasgenoemde beteken dat die kinders by enige intervensie volgens die ouers 
se keuse binne die gemeenskap ingeskakel is.) Na 14 maande het al vier groepe 'n vermindering van 
simptome getoon, die kombinasiegroep vir medikasie en gedragsterapie het 'n aanduidende groter 
verbetering van simptome getoon. Gekombineerde behandeling het daartoe gelei dat medikasie verlaag 
kon word (Smith, Barkley & Shapiro, 2006:686). 
 
Aangesien nie een intervensiemodel maksimum-effektiwiteit toon nie, word daar in die literatuur voorgestel 
dat 'n multimodale benadering in behandeling oorweeg moet word (Hazelwood, Bovingdon & Tiemens, 
2002:302). Baie verwarring tussen 'n multimodale en multidissiplinêre benadering bestaan. 'n Multimodale 
benadering kan deur een professionele persoon of in samewerking met verskillende ander rolspelers 
geïmplementeer word. Die doel van die benadering is om aan verskillende areas van funksionering aandag 
te gee as een tegniek en is op die spesifieke kind en sy unieke behoeftes gerig. In figuur 17 word die 
verskillende modelle ten opsigte van die behandeling van ATHV voorgestel (Hazelwood et al., 2002:304-
305.) 
Die eerste model is ook die algemeenste model wat in Suid-Afrika gebruik word.  Daar bestaan 'n enkele 
punt waar die kind die sisteem binnegaan deur die persoon waar die probleem die eerste keer aangemeld 
word. Soos wat die behandeling voortduur, word ander professies indien nodig betrek. Die persone het nie 
noodwendig kontak met mekaar nie en behandeling kan onvolledig en ondoeltreffend wees. Die 
professionele persoon besluit oor die tipe behandeling wat benodig word. Die tweede model is 'n 
multidissiplinêrespanmodel waar die span die kind aanvanklik assesseer.  Vanuit hierdie volledige 
assessering word behandeling beplan volgens die kind se bepaalde behoeftes. Hierdie model is die ideaal, 
maar ook baie duur en tydrowend. Die derde model is die multimodale model waar een persoon met die 
nodige kennis die aanvanklike aanmelding en assessering doen en die intervensieproses bestuur deur self 
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verwysings te doen en as skakel tussen rolspelers op te tree. Dienste word soos nodig gelewer terwyl 
bepaalde rolspe- 
lers slegs betrek word indien hulle kundigheid nodig is (Hazelwood et al., 2002:304-305.)  
 
Figuur 17: Praktiese modelle ten opsigte van behandeling van ATHV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die navorser is van mening dat die derde model die ideaal is wanneer intervensie ten opsigte van 'n kind 
met ATHV beplan word. Hierdie model vereis egter dat die professionele persoon wat die intervensie lei,  
nie alleen oor uitnemende kennis van ATHV beskik nie, maar ook kennis moet hê van die hulpbronne wat 
benodig word en beskikbaar is. Vervolgens word die verskillende intervensiestrategieë bespreek: 
3.5.1 GEDRAGSTERAPIE 
 
Gedragsterapie word gebruik in die behandeling van ATHV-kinders. Die doel van die terapie is om 
onaanvaarbare gedrag te verwyder of te verander. Verskillende tegnieke soos beloning, 
vaardigheidsopleiding en omgewingsmanipulasie word gebruik. Die benadering is op die leerteorie 
gebaseer. Volgens Louw (1992:531) is die basiese aannames van hierdie benadering die volgende: 
o Onaanvaarbare gedrag word soos normale gedrag gewoonlik aangeleer 
o Die klem val op die waarneembare gedrag eerder as die onderliggende oorsaak 
o Groot waarde word geheg aan die empiriese ondersteuning vir die tegnieke wat gebruik word 
o Die klem val op die hier en die nou 
o Die terapeutiese metode word by die kliënt se probleem aangepas 

Sleutel: 
ATHV, GV- Gedragsversteuring, LG-Leergestremdheid, Gesin 
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o Die terapeutiese doelwitte is duidelik en spesifiek omlyn. 
Thompson en Rudolph (2000:217) sluit hierby aan wanneer die mensbeskouing binne die teorie beskryf 
word. Gebeure wat die kind beleef, beïnvloed en verander hom as 'n biologiese entiteit. Die mens word nie 
as goed of sleg beskou nie – slegs as 'n produk van sy omgewing – en is slegs 'n respondent wat response 
gee van wat aangeleer is wanneer toepaslike stimuli gegee word. Die mens is 'n produk van sy 
kondisionering. Die doel van gedragsterapie is om deur versterking die verlangde gedrag te bekom. Om dit 
te gebruik, word operante kondisioneringstegnieke gebruik.Tabel 2 is voorbeeld van hierdie tegniek. 
(Vergelyk Louw, 1992:89; Thompson & Rudolph, 2000:218.) 
 
Tabel 2: Voorbeeld van operante kondisionering 
 

STIMULI AANBIED WEERHOU 

Positiewe stimuli: 

 

Prys 
Konkrete beloning 

Positiewe versterking Uitwissing 

Negatiewe stimuli: 

 

Kritiek 
Onaangename gevolge en take 

Straf Negatiewe versterking 

 
Tydens operante kondisionering is die respons 'n aktiewe element wat op die omgewing reageer. Indien die 
respons deur 'n aanvaarbare toestand gevolg word sal die respons versterk word, indien die respons deur 
'n onaangename toestand gevolg word sal die respons verswak word. Die klem word dus op die 
verwantskap tussen respons en gevolg geplaas. (Vergelyk Louw, 1992:89; Thompson & Rudolph, 
2000:218.) 
  
Wanneer gedragsterapie by die kind met ATHV toegepas word, moet probleme wat met die versteuring 
gepaard gaan in ag geneem word. Hierdie probleme is in 3.3.6.2.3 saamgevat maar met gedragsterapie is 
die volgende van belang: 
o Die kind met ATHV het 'n versteuring ten opsigte van gedragsbeloning of -straf 
o Die kind met ATHV is nie altyd in staat om onaanvaarbare gedrag en sirkelredenering spontaan te 

staak wanneer hy bepaalde seine kry om dit te doen nie 
o Die kind met ATHV kan nie gevolge van gebeure en aksies in verband bring nie. 
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In 'n studie  van Johnson et al. (2005:671)  het 73% van ouers aangedui  dat hulle gedragsterapie benut of  
benut het, en 18% van die ouers het aangedui dat hulle die metode nie langer gebruik nie aangesien dit nie  
effektief was nie (58%) en te veel werk was (25%).  
 
Volgens Aase en Sagvolden (2006:466-468) het inkonsekwente en vertraagde versterking 'n ontwrigtende 
invloed op die kind met ATHV. Wanneer versterking direk na die respons gegee word, is die reaksie die 
beste. Vertraagde versterking het nie dieselfde invloed op kinders sonder die versteuring nie. Kinders met 
ATHV beoordeel hulle gedrag en optrede volgens eksterne terugvoer eerder as interne standaarde wat 
hulle vir hulself stel. Die aard van die versterker speel 'n belangrike rol en moet by die individuele kind 
aangepas word. Aangesien die uitdowingsmeganisme by kinders met ATHV versteur kan wees, sal 
disfunksionele response nie totaal uitgedoof word nie, maar deel bly van die gedragsverskeidenheid. Die 
kind met ATHV sal ook stadiger nuwe gedrag aanleer. Indien die omgewing duidelike reëls bied vir gedrag 
met gereelde en onmiddellike versterkings, en met voorspelbare gevolge vir wangedrag, bestaan daar 
geen verskil tussen die gedrag van die kind met ATHV en daarsonder nie.  
 
Gomez (2003:119) kom tot die gevolgtrekking dat kinders met ATHV meer impulsief optree wanneer 
beloning en straf saam teenwoordig is. Die beste respons word verkry wanneer slegs positiewe of slegs 
negatiewe versterking gegee word.  
 
Diener en Milich (1997:262) haal studies van Okazaki en Milich (1991), O’Niell en Douglas (1991) en 
Whalen et al. (1991) aan om hulle gevolgtrekking te steun dat seuns met ATHV 'n opgeblase siening ten 
opsigte van hulle eie sosiale vaardigheid het. Die kinders se positiewe selfevaluasie is onrealisties en 
versteurd. Hierdie selfbeoordeling dien as beskerming vir die kinders aangesien hulle daagliks aan kritiek 
en mislukking blootgestel is en verminder dus gevoelens van ontoereikendheid. Indien hulle positiewe 
terugvoer en versterking ten opsigte van hulle gedrag kry, is dit minder nodig om hulle positiewe waarde te 
bewys en sal hulle hierdie beskermende gedrag staak.  
 
Die resultate van die navorsing verklaar waarom dit so moeilik vir ouers, onderwysers en ander rolspelers 
is om met gedragsterapie vol te hou. Gedragsterapie kan nie op dieselfde wyse en met dieselfde resultate 
by  kinders met ATHV  en ander kinders toegepas word nie. Die kind se unieke probleme en sy omstandig- 
hede moet ook by die benutting van gedragsterapie in ag geneem word. 
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Die ideaal is dat gedragsterapie in 'n kombinasie by die huis en skool toegepas word. Die terapie moet 
beloning, die koste van respons, straf en uitdowingsprosedures insluit. Hierdie optrede word gewoonlik 
tydens ouerleidingsessies aan die ouers verduidelik en sluit gewoonlik besonderhede in oor prys en beloon 
van aanvaarbare gedrag, asook die ignorering van minder ernstige onaanvaarbare en gedrag, inbou van 
‘time out’ vir ernstige negatiewe gedrag, implementering en monitering van 'n punte- en of tekensisteem 
wat voorregte op gedrag afstem, die gee van duidelike en ondubbelsinnige opdragte wat die gevolge van 
nienakoming insluit, die vorm van aanvaarbare gedrag deur ook pogings tot aanvaarbare gedrag te 
versterk. (Vergelyk Hoza et al.1995:189; Overmeyer & Taylor, 1999:1148.) 
 
Aangesien hierdie studie vanuit 'n Gestaltterapieperspektief gedoen word, kan gevra word wat die rede is 
dat soveel aandag aan gedragsterapie gegee word. Die navorser benut tydens die ondersoek die 
veldteorie – word volledig in Hoofstuk 5 bespreek – en gaan kortliks na beginsels van die teorie verwys om 
die benutting van gedragsterapie te verduidelik. Hiervolgens kan betekenis alleen aan 'n situasie gegee 
word as die geheel en die totaliteit van alle aspekte in ag geneem word. Vanuit die verskillende teorieë ten 
opsigte van ATHV is dit duidelik dat 'n kind met ATHV gedragsprobleme ervaar waaraan deur 
gedragsterapie aandag gegee kan word. Vanuit 'n veldteorieperspektief moet die terapeut die situasie as 
geheel ondersoek en volgens 'n verdere beginsel moet balans geskep word deur te eksperimenteer met 
verandering. Die terapeut moet met ander woorde metodes ondersoek wat die behoeftes van elke unieke 
kind se unieke probleem sal dek. Die laaste beginsel van belang is die beginsel van moontlike relevansie: 
die terapeut moet alle moontlike relevante aspekte ondersoek en benut. 
 
3.5.1.1 Ouerleiding 
 
Navorsing deur Bussing, Koro-Ljungberg, Williamson, Gary & Garvan (2006:879) het aangetoon dat ouers 
sonder die ingryping van professionele persone verskeie oplossings beproef indien hulle kinders ATHV-
simptome openbaar. Oor-die-toonbankmedikasie, dieet en gedragsmodifikasie word benut. Sommige 
behandelings kom ooreen met empiries bewese behandeling terwyl ander ATHV mites navolg. Van die 
behandeling verswak die ouerkindverhouding, byvoorbeeld die weerhouding van suiker, 'n oneffektiewe 
metode om ATHV te behandel. Die tipe behandeling word deur die kind se geslag en simptome soos 
opponerende gedrag beïnvloed. Dit is egter belangrik om daarop te let dat ouers nie slegs alternatiewe 
oplossings beproef wanneer hulp ten opsigte van die hantering van 'n kind met ATHV gesoek word nie. 
Norris en Lloyd (2000:127) wys daarop dat ouers soms vele professionele persone moet besoek voordat 'n 
behoorlike diagnose gemaak word. Die skrywers skryf dit toe aan onkunde by sekere professies en die feit 
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dat daar soveel kontroversie ten opsigte van ATHV is dat selfs hierdie persone soms verward kan wees en 
eers alternatiewe oorweeg. 
 
Volgens verskeie skrywers (vergelyk Anastopoulos et al., 2006:477; Barkley, Guevremont, Anastopoulos & 
Fletcher, 1992:450; Mash & Johnson, 2005:109) is formele ouerleiding effektief ten opsigte van die 
vermindering van ouer-kind-konflik, opponerende gedrag, gepaardgaande gedragsprobleme en in 'n 
mindere mate vermindering van ATHV-simptome. Ouers se spanning word as gevolg van ouerleiding 
verminder en hulle houding teenoor die kind met ATHV is meer verdraagsaam. Ouerleiding is minder 
effektief indien die ouer self ATHV het en moet liefs behandel word om sodoende die kind meer suksesvol 
te behandel.  
 
Ouerleidingprogramme sluit opvoeding ten opsigte van ATHV en die aanleer van gedragsterapiemetodes  
in (Barkley et al. 1992:450-451). Ouers se vaardighede en kennis word deur die programme ontwikkel en 
almal het ten doel om die ouer se vermoë om sy kind te beheer, te verbeter. 'n Tipiese ouerleidingprogram 
bestaan uit die volgende tien sessies: 
1. Oriëntering en 'n oorsig oor ATHV  
2. Verstaan ouer-kindverhoudings 
3. Verbetering van positiewe aandaggeevaardighede – ouers word bemagtig om op 'n positiewe wyse 

aan hulle kinders aandag te skenk 
4. Uitbreiding van positiewe aandagvaardighede na verbetering van die kind se inskiklikheid 
5. Ontwikkeling van 'n punte- of tekensisteem by die huis 
6. Byvoeging van responskoste of boetes vir wangedrag 
7. Benutting van ‘time out’ 
8. Bestuur gedrag in openbare plekke 
9. Probleme by die skool 
10. Bespreking van enige ander probleme, en terminering  
(Anastopoulos et al., 2006:464-468.) 
Barkley (2005:146-154) en Green en Chee (1998:96-106) identifiseer die volgende beginsels wat in ag 
geneem moet word wanneer 'n kind met ATHV grootgemaak word: 
o Skep roetine, struktuur en bestendigheid 
o Weet wat die gedrag veroorsaak 
o Stel reëls vas en pas dit toe 
o Versterk goeie gedrag met belonings 
o Motiveer met voorregte 
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o Gebruik versterking eerder as straf  
o Eksternaliseer tyd deur dit sigbaar te maak:gebruik byvoorbeeld 'n uurglas om die verloop van tyd vir 

die kind op 'n konkrete wyse te demonstreer, en help die kind om take in hanteerbare tydgleuwe in te 
deel 

o Eksternaliseer reëls en riglyne deur dit voortdurend te herhaal en neer te skryf 
o Maak probleemoplossing en denkprosesse konkreet deur dit in komponente vir die kind op te breek  
 en op 'n fisiese wyse voor te stel 
o Praat minder en tree konstruktief op 
o Beplan vooruit vir probleemsituasies 
o Hou die versteuring in gedagte en sien gedrag en eie optrede altyd in die lig van die ATHV  
o Moenie die kind se probleme en versteuring persoonlik opneem nie:behou eiewaarde en 

waardigheid 
o Praktiseer vergiffenis, vergewe die kind vir sy gedrag, vergewe ander vir hulle onkunde en negatiewe 

hantering van die kind, en die ouer moet ook homself vergewe vir sy eie foute en ongeduld. 
 
Die navorser is van mening dat indien ouers wetenskaplike kennis ten opsigte van ATHV het, behoort hulle 
meer krities ten opsigte van mites omtrent die versteuring te wees en behoort hulle meer konsekwent op te 
tree. Die ouers se taak is om die kind met die versteuring te bemagtig sodat hy sy volle potensiaal bereik. 
 
3.5.1.2 Hantering van die kind met ATHV binne die skoolopset 
 
Soos reeds bespreek, ondervind 'n groot persentasie kinders met ATHV akademiese probleme en 
samewerking tussen die ouers en die skool is noodsaaklik. Du Paul en Stoner (2003:109) wys daarop dat 
die vroeë identifisering van ATHV daartoe bydra dat 'n kind vroeër gehelp kan word en minder agterstande 
het. Die kinders ondervind gewoonlik probleme ten opsigte van wiskundige konsepte, hulle het 'n 
agterstand ten opsigte van hul pre-leesontwikkeling en fyn motoriese ontwikkeling. Indien onderwysers 
opgelei en toegerus word, kan kinders met moontlike ATHV vroeër geïdentifiseer en verwys word vir 
behandeling. Die doel van skoolstrategieë is nie alleen om die student te help om akademiese vaardighede 
te bereik nie, maar ook om die kind se selfwaarde te verbeter. Volgens Lerner en Yasutake (2000:461) is 'n 
effektiewe onderwyser 'n baie belangrike komponent in die akademiese opleiding van die kind en die 
eienskappe van 'n ideale onderwyser word soos volg beskryf: “(T)he compassion of Mother Teresa, the 

intellect of Einstein, and the monetary needs of a monk.” Die hantering van die kind binne de skoolopset 
sluit aspekte in soos aanbiedingsmetodes, onderrigmateriaal en die klaskameromgewing. 
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Sedert 1994 het Suid-Afrika dramatiese veranderinge ten opsigte van die onderwysbenadering ondergaan. 
'n Nuwe kurrikulum, uitkomsgebaseerde onderrig (UGO) en 'n benadering van inklusiewe onderwys het tot 
stand gekom. Volgens Van Zyl (jaartal onbekend:4) verwys inklusiewe onderwys na 'n leeromgewing wat 
die volle persoonlike, akademiese en professionele potensiaal van alle leerders bevorder word sonder die 
inagneming ras, klas, geslag, gestremdheid, godsdiens, kultuur, seksuele voorkeur, leerstyl en taal. Die 
benadering is ontneem van diskriminasie, segregasie en teistering en daar word doelbewus 'n atmosfeer 
van gemeenskaplike aanvaarding en respek geskep. Die leerders word as vennote in die leer- en 
onderwyssituasie beskou, en alle leerders se regte word gerespekteer sodat hulle ten volle aan 'n 
demokratiese  
samelewing deel kan hê.  
 
Die gevolg van hierdie verandering het meegebring dat hoofstroomonderwysers nie alleen meer kinders in  
hulle klasse moes akkommodeer nie, maar ook leerders met spesiale behoeftes. Lessing en Holz (2001:1) 
wys daarop dat die probleme waarmee onderwysers gekonfronteer word, wissel van ATHV tot spesifieke 
leergestremdhede en emosionele probleme. Die opvoeder se rol is verbreed om ook kinders met spesiale 
behoeftes wat voorheen deel van die spesiale onderwyssisteem was, te akkommodeer. Hierdie situasie 
stel baie eise aan die opvoeder en skool. Tydens 'n geselsprogram op RSG (Radio Sonder Grense) het 
mnr Russel Weideman (2007), 'n navorser by EDHSA, die stelling gemaak dat die Departement van 
Onderwys nie voorberei was op die implikasies van inklusiewe onderwys nie. Die opvoeders en skole is nie 
toegerus of opgelei om die benadering toe te pas nie, klasse is te groot en onderwysers kan nie eers 
sogenaamde normale leerders hanteer nie. Implementering van die benadering is gebrekkig veral as 
gevolg van 'n gebrek aan kommunikasie tussen die verskillende subdepartemente, daar is nie voldoende 
personeel nie, personeel is nie toegewy om die veranderings toe te pas nie, kundigheid ontbreek en slegs 
sommige provinsies het enigsins pogings aangewend om die benadering te implementeer en daar kom 
steeds diskriminasie teen veral kinders met spesiale onderwysbehoeftes voor. Vanuit die navorser se 
praktykervaring moet sy met die voorafgaande stellings saamstem. Die eise wat die nuwe kurrikulum en 
groter klasse aan opvoeders stel, maak dit vir hulle grootliks onmoontlik om die nodige aandag aan kinders 
met spesiale behoeftes te skenk. Volgens Cooper en Bilton (2002:48) voel onderwysers onmagtig en 
onseker hoe om 'n kind met ATHV te hanteer. Gesprekke met onderwysers bevestig hierdie 
aangeleentheid (Hovy, 2006; Nel, 2007). 
 
Verskeie strategieë word in die literatuur beklemtoon as bruikbaar tydens die hantering van die kind met 
ATHV: 1) Portuurgroeponderrig waartydens kinders twee-twee saamwerk en die een kind as tutor optree, 
2) Spanverbandleerprogramme – Hierdie tipe onderrig is tans tipies in Suid-Afrika met uitkomsgebaseerde 
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onderrig (UGO), 3) Grafiese hulpmiddels – visuele hulpmiddels soos diagramme en kaarte, 4) Studiegidse 
– onderwysers kan gidse opstel waarmee die leerder ondersteun en bemagtig kan word om handboeke en 
aantekeninge beter te verstaan, en die hulpmiddel is veral gemik op die kind met ATHV se onvermoë om te 
organiseer en te prioritiseer, 5) Organiseringsroetines waartydens die onderwyser die leerder help om al 
die inligting in verband met mekaar te bring, 6) Studiemetodes, 7) Leesintervensie waartydens spesifieke 
aandag aan die leerder se leesprobleme geskenk word indien so 'n probleem bestaan, 8) Huiswerk – die 
aspek veroorsaak baie ongemak en probleme by die kind met ATHV:die onderwyser moet aandag aan die 
aard, afskryf, tydskedule en terugvoer van resultate gee, 9) Spesifieke aspekte wat aandag verdien, 
byvoorbeeld die ontwikkeling van organisatoriese vermoëns, ontwikkeling van aandag gee, verbetering van 
die vermoë om te luister, aanpassing van die kurrikulum en tydbestuurhulp aan die student. (Vergelyk 
DuPaul & Stoner, 2003:144- 164; Lerner & Yasutake, 2000:462-472; Pfiffner, Barkley & Du Paul, 2006:547-
558.) 
 
Gedragsterapie binne die klaskamer sluit aan by gedragsterapie by die huis. Sekere aspekte moet egter in 
ag geneem word ten opsigte van die skoolsituasie. Alle onderwysers het nie die kennis, of voorkeur om 
met kinders met ATHV te werk nie daarom is dit nodig dat 'n geskikte onderwyser gekies word. Die 
onderwyser moet die volgende in gedagte hou: 
o Die leerder onderpresteer nie doelbewus nie – soms kan hy die werk doen en soms nie, 

onkonsekwentheid is 'n realiteit by die kind met ATHV, en moenie aanvaar dat hy lui is nie. 
o Die onderwyser mag en moet hoë verwagtings stel en nie opgee "op" die kind nie: bly glo in sy 

vermoë. 
o Die stil dromerige student moenie vergeet word nie:hy het gewoonlik die meeste ondersteuning 

nodig. 
o Moenie in 'n negatiewe gemoedstoestand verval nie, en motiveer kollegas en vriende om nuwe 

tegnieke en strategieë aan te leer.  
o Beoordeel die kind op eie meriete en aanvaar dat hy bepaalde vermoëns het, en moenie dat vorige 

onderwysers se negatiewe ervarings optrede teenoor die kind beïnvloed nie. 
(Vergelyk Green & Chee, 1998:120; Jergen, 2004:24; Rief, 2005:43.) 
Anthony (2001:10-12) se ABC-model sluit by bogenoemde aan. Volgens haar kan die verloop van gebeure 
in die klas soos volg voorgestel word:(A)ntecedents of dit wat die gedrag voorafgaan, (B)ehaviour of 
gedrag en dan die gevolge of (C)onsequences. Om hierdie siklus te verbreek, moet die onderwyser 'n 
gebeurlikheidsplan hê. Die siklus kan dus soos volg verloop: Voorafgaande - klok lui en dui begin van 
wiskundeklas aan; Gewoonlik sou die leerder se gedrag wees om die klok te ignoreer en aan te hou gesels 
met die gevolg dat die onderwyser op die kind skree. Indien die onderwyser egter die kind ken en weet wat 
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om te verwag, sal hy 'n gebeurlikheidsplan gereed hê deur direk na die kloklui oogkontak met die kind te 
maak en 'n direkte opdrag aan die kind te gee; Die gedrag verander en die kind doen wat van hom verwag 
word en die gevolge is positief. DuPaul en Stoner (2003:165) sluit hierby aan en beklemtoon dat die 
onderwyser die kind se gedragfunksies en intervensie met mekaar moet verbind. 
 
Die navorser is van mening dat die leerder self verantwoordelikheid vir gedrag moet neem. Dit kan gedoen 
word deur die kind tegnieke van bewustheid, selfmonitering, selfversterking en sosiale vaardighede aan te 
leer. Geassosieerde toestande soos opponerende gedrag, en aggressie en angstigheid moet in ag geneem 
word  wanneer die kind met  ATHV binne die  skoolopset gehanteer word. (Aggressie kan byvoorbeeld ver- 
erger word indien die kind verkeerd of met sarkasme hanteer word.) 
 
3.5.2 PSIGOTERAPIE 
 
Soos reeds bespreek, reageer nie alle kinders op medikasie vir ATHV nie. ATHV word ook gekenmerk deur 
geassosieerde toestande waaraan aandag gegee moet word. Die kind met ATHV is veel meer as net die 
ATHV en sy gedagtes, gevoelens, emosies, houdings en persepsies is ook van belang. 'n Omvattende 
intervensieplan moet holisties van aard wees en alle aspekte van die kind en sy omgewing in ag neem. 
Hierdie holistiese beskouing word in hoofstuk 5 meer volledig bespreek. Goldstein (2004:3) wys daarop dat 
dit duidelik is dat 'n verskeidenheid intervensies nodig is om die kind met ATHV te ondersteun. 
Psigoterapie bied veral ondersteuning aan die kind wat probleme ondervind om sy toestand te verstaan, te 
aanvaar en te verwerk. Die versteuring het nie alleen 'n ontwrigtende invloed op die kind se gedrag nie 
maar ook op daaglikse funksionering. 
 
Volgens McDermott (2000:570) kan kognitief-beheerde terapie en rasioneel-emotiewe terapie met sukses 
benut word. Hierdie terapieë lê klem op die interaksie tussen kognisie, gedrag, oortuigings en emosionele 
areas wat disfunksioneel is by die kind met ATHV. Die terapie word beskryf as proaktief, gefokus, 
gestruktureerd en doelgerig en is gerig op opleiding in selfevaluering, sosiale vaardighede en aggressie en 
impulsiwiteitsbeheer. Möller (1992:557) is van mening dat die sentrale beginsel van hierdie terapie die feit 
is dat emosie en gedrag en dus ook emosionele probleme die gevolg is van die mens se denke oor 
homself, gebeure, sy omstandighede en andere, en nie in die eerste plek deur die omstandighede self 
bepaal word nie. Die mens se reaksies is dus 'n funksie van sy interpretasie van die objektiewe werklikheid 
en nie van die werklikheid alleen nie. Thompson en Rudolph (2000:207) haal Ronen (1992) aan wat van 
mening is dat kinders met ATHV geneig is 1) om minder alternatiewe vir interpersoonlike probleme te 
ontwikkel, 2) om eerder op die uitkoms en doelwit te konsentreer as hoe om die doel te bereik, 3) om 
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minder gevolge op hulle gedrag te sien, 4) om nie agter te kom wat ander se gedrag veroorsaak nie en 5) 
om minder sensitief te wees vir interpersoonlike konflik. Sy is van mening dat kognitief-beheerde terapie 
hierdie probleme kan ondervang en gedrag kan verander deur kennis van hoe om dit te doen, die behoefte 
om die nuwe gedrag aan te leer en te verander en tyd om die alternatiewe te oefen. Deur middel van die 
terapie kan die kind met ATHV gehelp word om verantwoordelikheid vir gedrag te aanvaar en om gedrag te 
begin beheer. Selfbeheer word deur selfopdragte en selfspraak aangeleer. In die selfopdragte word stap vir 
stap-instruksies gegee met die doel om die probleemoplossingsproses te rig (Blondis & Boyd, 2000:581). 
 
Die navorser is van mening dat die feit dat die kind met ATHV 'n onvermoë het om voldoende aandag te 
gee, te luister, te onthou en (vooruit) te beplan die benutting van kognitief-beheerde terapie bemoeilik. 
Hierdie terapie is volgens die navorser op die versteuring en gedrag gerig en ondervang nie werklik die 
kind en sy belewenis en emosies nie. Aspekte soos bewuswording van die self, vermoëns en potensiaal, 
sensoriese bewuswording, kontak funksies met die self en omgewing, selfregulering en assimilasie van 
nuwe inligting word nie deur hierdie terapie ondervang nie.  
 
3.5.3 ALTERNATIEWE INTERVENSIES 
 
Dit is interessant dat daar heelwat uitsprake is ten opsigte van die rol wat farmaseutiese maatskappye in 
die gewildheid van ATHV-medikasie speel. Alternatiewe behandelings vir ATHV het egter net so 'n 
winsgewende bedryf geraak. Volgens Accardo (2000:633) bepaal die moeilikheidsgraad om 'n 
siektetoestand te diagnoseer, die geneesbaarheid van die toestand en die aard van die medikasie hoeveel 
alternatiewe intervensies ontwikkel sal word. Volgens hom is hierdie alternatiewe intervensies gewoonlik 
pseudowetenskaplik wat meestal op bygeloof en onkunde gegrond is. Alhoewel die meeste van hierdie 
intervensies wetenskaplikheid beweer, is daar geen herhaalde navorsing wat op die geldigheid van die 
bewerings wys nie. Verskeie terapieë (onder meer motoriese oefeninge gerig is op die brein, oog en oor, 
opleiding, hormone, dieet, eliminasie van voedselsoorte) word as alternatief beskou. DuPaul en Stoner 
(2003:238) wys daarop dat hierdie terapieë selde skadelik is maar ook nie effektief is nie en dat kosbare 
tyd en energie verlore gaan terwyl dit beproef word. Die skrywers gee die volgende riglyne wanneer 'n 
alternatiewe intervensie oorweeg word: 
o Indien die ontwikkelaars beweer dat die terapie ATHV sal genees of dat slegs die middel die 

versteuring kan behandel kan dit nie korrek wees nie. Selfs stimulant- en nie-stimulantmedikasie wat 
uitstekend nagevors is, kan nie alleen in die behandeling van ATHV gebruik word nie en kan ook nie 
die versteuring genees nie. 
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o Enige terapie wat 'n mandjie toestande kan behandel, moet twyfel veroorsaak. Verskillende 
versteurings het verskillende oorsake en een middel kan moeilik al die oorsake dek. 

o Die ontwikkelaar van die terapie moet empiriese navorsingsdata voorsien waar die middel met 
bestaande middels vergelyk word ooreenkomstig effektiwiteit, resultate en newe-effekte. Die 
getuienis van tevrede gebruikers is nie voldoende nie. 

o Kliniese getuienis en die wyse waarop die ondersoek gedoen is, moet verskaf word. Opvolgstudies 
wat die resultate bevestig, is ook noodsaaklik. 

o Ouers is geneig om na enige oplossing vir hulle kind se probleem te soek – veral as hulle nog nie die 
diagnose aanvaar of verwerk het nie en hulle kan soms baie opstandig wees indien hulle afgeraai 
word om 'n terapie te toets. 

 
'n Voedingshipotese wat heelwat aandag geniet, is teorie ten opsigte van onversadigde vetsure. Volgens 
Haag en Coetzee (2006:266) speel vetsure 'n uiters belangrike rol in die fisiologie van die mens. Afgesien 
daarvan dat vetsure in gestoorde trigliseriene gebruik word vir energieverskaffing, word vetsure vanaf 
dieetlipiede in plasma vervoer en ingebou in verskeie sellulêre strukture. Die vetsuurprofiel van 
selmembraanfosfolipiede is bepalend by die funksie van die selmembraan daarin dat dit vloeibaarheid, 
reseptorfunksie en ook die tipe eikosanoïede wat daaruit gesintetiseer kan word, beïnvloed. Vetsure lewer 
verder ook hoogs gedifferensieerde insette in sellulêre seintransduksieprosesse en regulering van 
geentranskripsie. Die steriese konformasie van vetsure speel 'n groot rol hierin: die reguitketting versadigde 
en trans-vetsure, in vergelyking met die onversadigde vetsure met progressief meer geboë kettings, lei tot 
'n verskeidenheid meganismes wat minder positiewe effekte vir gesondheid inhou. Die twee belangrikste 
families van die poli-onversadigde vetsure, naamlik die omega 3 en omega 6-vetsuurgroepe, lei ook tot 
verskillende effekte in dié verband. Kliniese proewe het in die afgelope 20 jaar bewys dat dieetaanvulling 
met omega 3-vetsure tot verbetering in die simptome van 'n hele aantal toestande kan lei. ATHV word as 
een van hierdie toestande beskou. ATHV is in 2000 met ’n hoë omega 6- teenoor omega 3-status 
geassosieer. Seuns met hierdie toestand gediagnoseer het ’n statisties betekenisvolle hoër omega 6- 
teenoor omega 3-vetsuurverhouding as 'n normale groep. Verder het die sogenaamde Oxford-Durham-
studie in 2005 getoon dat simptome van swak koördinasie tydens ontwikkeling van laerskoolkinders 
verbeter het ná omega 3-behandeling (plus ’n kleinhoeveelheid omega 6). (Vergelyk Haag & Coetzee, 
2006:272; Nigg, 2006:271-274.) 
 
Indien 'n ouer alternatiewe behandeling vir ATHV oorweeg, moet die wetenskaplike begronding van die 
metode behoorlik ondersoek word. Die navorser is van mening dat desperate en moedelose ouers 
finansieel en emosioneel deur gewetenlose en of onkundige entrepreneurs uitgebuit word. Die media en 
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skrywers van populêre literatuur maak dikwels ongegronde uitsprake teen bewese behandelingsmetodes 
vir ATHV terwyl die alternatiewe behandelingsmetodes nie so sterk bevraagteken word nie. Die realiteit is 
dat daar wel empiries gebaseerde intervensiestrategieë bestaan wat by die individu aangepas moet word. 
Soos reeds bespreek, kan daar nie van die standpunt uitgegaan word dat 'n bepaalde intervensie 
noodwendig vir 'n bepaalde kind suksesvol gaan wees nie, en moet verskeie opsies ondersoek, oorweeg 
en getoets word. Die navorser is van mening dat behandeling voortdurend geëvalueer moet word en dat 
behandeling suksesvol is indien  
o kort- en langtermynsimptome beheer word;  
o vermindering van ontwrigtende gedrag voorkom; 
o verbetering in akademiese vordering plaasvind; 
o die kind tekens van verhoogde onafhanklikheid toon; 
o die kind se selfwaarde verhoog, en 
o verhoudings verbeter. 
 
3.6 SAMEVATTING 
 
In hierdie hoofstuk is die teoretiese begronding bespreek wat as riglyn vir die intervensie van ATHV dien. 
Teorieë ten opsigte van ATHV verwys na sowel die oorsaak as na die gevolge van die versteuring. Die 
versteuring het diverse oorsake, maar genetiese en biologiese faktore kom as die aanduidendste oorsake 
voor. Die oorsaaklike faktore van ATHV kan in genetiese, omgewings- en biologiese faktore verdeel word: 
o ATHV kan as 'n oorerflike toestand sonder een direkte oorsaak maar met 'n genetiese en 

omgewingwisselwerking beskryf word.  
o Omgewingsfaktore is in mindere mate direkte oorsaak van ATHV, maar het wel 'n bydrae as risiko- 

en verswarende omstandighede. Die impak en gevolge van ATHV kan vererger word as gevolg van 
omgewingsfaktore soos swak sosio-ekonomiese omstandighede of gesinskonflik.   

o Biologiese faktore of breinbeserings is sedert die eerste omskrywings van ATHV as oorsaak 
genoem. Die breinstruktuur van 'n kind met ATHV verskil van dié van 'n normale kind. Abnormaliteit 
ten opsigte van neuro-oordragstowwe kom voor. Medikasie wat hierdie wanfunksionering verhelp, 
het wel gedragsverandering tot gevolg en word as bevestiging van die bestaan van die disfunksie 
aanvaar.  

 
Indien neurologiese wanfunksionering begryp word, is dit duidelik dat neurofarmakologiese behandeling vir 
die toestand aangewese is. Die heterogene presentering, voorkoms, diagnose en behandeling van die 
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toestand bemoeilik die hantering van die versteuring en 'n holistiese siening moet deurentyd gehandhaaf 
word.  
 
Ses teorieë ten opsigte van ATHV is bespreek.  Quay-Gray se neuropsigologiese teorie ten opsigte van 
impulsiwiteit dui daarop dat kinders met ATHV 'n versteuring ten opsigte van straf of beloning van gedrag 
kan hê. Seargent en Van der Meere se kognitiewe-energiemodel van ATHV beklemtoon die feit dat die 
kind se fisiese, emosionele en kognitiewe vlakke in ag geneem moet word tydens intervensie. Schacher, 
Tannock en Logan se werk ten opsigte van inhibisietekorte verklaar hoekom die kind nie altyd 
onaanvaarbare gedrag staak wanneer hy die seine daarvoor kry nie en verduidelik sirkelredenering. 
Sonuga-Barke se hipotese ten opsigte van hiperaktiwiteit dui daarop dat die kind 'n vertragingsweersin in 
beloning het en geleer moet word om meer tolerant te wees met beloningsvertraging. Verder dui die model 
daarop dat die kind misluk om effektief betrokke te raak by take en omgewings wat eise aan inhibisie-
gebaseerde uitvoerende prosesse stel en dit het 'n impak op die kognitiewe en motiveringsontwikkeling van 
die kind. Dit het weer die gevolg dat die kind ingewikkelde take vermy en take nie voltooi nie. Sagvolden et 

al. se dinamiese-ontwikkelingsteorie ten opsigte van ATHV-H/I en ATHV-K  integreer sowel bestaande 
navorsing ten opsigte van ATHV as teorie wat voorheen bespreek is. Die wisselwerking tussen die kind met 
ATHV en sy omgewing word verduidelik en die rol van ouers en onderwysers ten opsigte van die positiewe 
uitkomste van ATHV word benadruk. Laastens is Barkley se teorie ten opsigte van gedragsinhibisie 
bespreek – die teorie wat tans as die aanvaarbaarste teorie ten opsigte van ATHV beskou word. Die 
waarde van teorieë ten opsigte van ATHV lê daarin dat dit rigting gee ten opsigte van intervensie en ook 
dien as 'n ordening van die oorweldigende hoeveelheid beskikbare inligting.  
 
Die verskillende teorieë ten opsigte van ATHV word saamgevat deur ATHV vanuit 'n 
Gestaltterapieperspektief te bespreek. Aspekte wat beklemtoon word, is die feit dat 'n kind met ATHV se 
veld as geheel betrokke is by die versteuring. Die terapeut se taak is om die herorganisering van die veld te 
help fasiliteer deur die versterking van interne en eksterne ondersteuning. 
 
Die disfunksionering wat deur die versteuring veroorsaak word, moet tydens die intervensieproses in ag 
geneem word. Uit die bespreking het dit duidelik geword dat gedragsterapie by die huis en skool en 
verskillende vorme van psigoterapie die gewildste vorme van intervensie is. Die ouers en onderwysers van 
die kind moet egter opgelei wees om hierdie metodes op 'n sinvolle wyse toe te pas. Vir die doeleindes van 
hierdie ondersoek is die vraag wat as gevolg van die inligting gevra kan word: Hoe kan die intervensie 
aangepas word om die kind se bepaalde disfunksies en die invloed van ATHV op sy lewe, aan te pak? Die 
volgende aspekte word as van belang tydens die opstel van 'n intervensieplan beskou: 
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o 'n Grondige kennis van ATHV.  
o Kennis van die wyse waarop ATHV die kind, sy ouers en omgewing beïnvloed. 
o Hoe die kind en sy steunstelsels die versteuring en die gevolge daarvan hanteer. 
 
Verskeie psigososiale intervensiestrategieë vir ATHV bestaan. Hierdie intervensiemetodes kan alleen of in 
kombinasie met medikasie gebruik word. Behandeling van ATHV is 'n lewenslange proses. Indien hierdie 
intervensie suksesvol is, behoort die kind met ATHV te ontwikkel tot 'n selfondersteunde volwassene wat 
nie alleen sekere tekortkominge het nie, maar ook oor bepaalde sterkpunte en suksesse beskik. 
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HOOFSTUK 4: DIE KIND MET ATHV IN DIE MIDDELKINDERJARE 
 
4.1 INLEIDING 
 
ATHV word beskryf as gedragspatrone van aandagtekort, hiperaktiwiteit en of impulsiwiteit wat meer 
algemeen en meer intens is as wat ouderdomstoepaslik is. Wanneer 'n kind dus vir ATHV geassesseer 
word, is dit nodig om vas te stel of gedrag en ontwikkeling wel in ooreenstemming is met wat van 'n 
bepaalde ouderdomsfase verwag word. Die ongemak en frustrasie van die kind met ATHV en sy gesin kom 
na vore wanneer die professionele persoon wat by die gesin betrokke is, besef in watter mate die kind se 
potensiaal van sy welslae en optrede verskil. In 'n samelewing waar 'n hoë premie op prestasie geplaas 
word, is die kind met ATHV dikwels 'n uitgeworpene (Barkley, 2006d:199; Quinn & Nadeau, 2000:218). 
Praktykervaring bevestig hierdie mening. Kinders met ATHV stel dit dikwels dat hulle nie vriende het nie of 
dat hul klasmaats nie van hul hou nie. Hierdie siening van die kind word ook deur die ouers en selfs die 
onderwysers bevestig. 
 
Volgens die DSM-IV-TR (2000:85) moet die ouderdomsontoepaslike gedrag wat ATHV kenmerk voor die 
ouderdom van sewe jaar presenteer. Soos reeds bespreek, bestaan daar getuienis dat kinders wat later 
met ATHV gediagnoseer word, dikwels moeilik hanteerbare babas en kleuters is. Die tipiese gedrag wat 
ATHV kenmerk, kan egter by jonger kinders as aanvaarbaar beskou word. Wanneer die kind skool toe 
gaan is die kind se onvermoë om aan akademiese eise te voldoen en om te konformeer aan die reëls wat 
deur die skool gestel word, baie keer die eerste aanduiding dat 'n gedragsversteuring moontlik teenwoordig 
kan wees. Die ontwikkelingsfase waartydens die meeste kinders met ATHV gediagnoseer word, is die 
middelkinderjare. (Vergelyk Blondis & Boyd, 2000:592; DSM-IV-TR, 2000:85; Goldstein, 1997:42.)  
 
Uit die vorige hoofstukke is dit duidelik dat die kind met ATHV nie onafhanklik van sy omgewing en die 
invloed van die omgewing beskou kan word nie. Indien die ontwikkelingsfase van die kind bespreek word, 
moet dit binne die konteks van sy omgewing gedoen word. Aangesien die ondersoek vanuit 'n 
Gestaltterapie-filosofie-paradigma gedoen word, word die ontwikkeling van die kind ook binne die 
verwysingsraamwerk van die Gestaltterapie gedoen. Gestaltterapie steun swaar op die teorieë van Lewin 
ten opsigte van die veldteorie, aksienavorsing, sisteemdinamika en die dinamiese verhouding tussen die 
persoon en sy omgewing (Bowman, 2005:8). Verder word die begrip Gestalt, wat geheel of konfigurasie 
(gedaantevorm, ruimtelike bou of struktuur) beteken, uit die Gestaltfilosofie ontleen en word dit binne 
kinderontwikkeling toegepas deur die kind as 'n geheel en geïntegreerde organisme te beskou. (Vergelyk 
Bowman, 2005:8;  
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Bronfenbrenner, 1976:3; Thomas, 2005:347.)  
In hierdie hoofstuk word die ontwikkelingsfase van die kind in die middelkinderjare en die verhouding met 
sy omgewing in wisselwerking met die invloed van ATHV op die kind en sy omgewing bespreek. 
 

4.2 GESTALTTERAPIE AS VERWYSINGSRAAMWERK  
 

Elke kind word as uniek beskou met 'n eie kultuur, omgewing en spesifieke invloede wat bepaal wie hy is. 
Dit is die terapeut se taak om hierdie unieke kind te ontdek en te leer ken. Volgens Reynolds (2005:154) is 
dit nodig dat wanneer met kinders gewerk word, die terapeut begrip moet hê van die beskouings ten 
opsigte van kinders en verder moet hy opgelei wees in menslike ontwikkeling en selfs die sosiopolitieke 
sisteme wat kinders beïnvloed. Wheeler (2002:37) wys daarop dat wanneer Gestaltterapie as 
verwysingsraamwerk gebruik word wanneer met kinders gewerk word, klem op die self en selfervaring gelê 
word. Alles wat deur die kind ervaar word, word vanuit 'n subjektiewe belewing beskou wat voortdurend in 
interaksie met ander en die omgewing of die veld is. (Die veldteorie word volledig in 5.5 bespreek.)  
 

Binne Gestalterapie bestaan daar nie 'n spesifieke teorie ten opsigte van kinderontwikkeling nie, alhoewel 
heelwat al hieroor geskryf is deur byvoorbeeld Mackewn, 1991; Crocker, 1992; Harris 1996; Stern, 1985 en 
Friedman, 1992 (Tudor, 2002:148). Wheeler (2002:27-78) het 'n model ten opsigte van ontwikkeling vanuit 
Gestaltterapie beskryf. Hierdie model word vervolgens kortliks bespreek.  
 

Die doel van Wheeler se model is nie om die stadiums van kinderontwikkeling te verander of te herbenoem 
nie, maar eerder om bestaande teorieë vanuit 'n Gestaltperspektief binne die totale veld van die kind te 
benut (Wheeler, 2002:52). Wat in ag geneem moet word, is die feit dat wie die persoon is, of die self, meer 
is as die diepe innerlike van die mens. Die mens kan slegs bewus word van wie hy werklik is deur kontak te 
maak met die omgewing (Perls et al., 1951 /1996:256). Die kind ontwikkel nie in isolasie nie. Hy is 
voortdurend in verhouding met sy omgewing of sy veld. Hierdie verhouding word binne die Gestaltterapie 
as kontakmaking beskryf. Elke persoon het 'n bepaalde styl van kontakmaak met die omgewing (soos 
bespreek in 5.9.5). Die kind ontwikkel dus saam met sy veld, maar ook apart van sy omgewing en gee self 
betekenis aan eie ervarings. Die kind het 'n intrinsieke vermoë om sy veld te organiseer en daarby aan te 
pas. Hierdie siening impliseer dan ook dat die kind se omgewing of veld groei en ontwikkel soos die kind 
ontwikkel, met ander woorde die ouers van 'n vierjarige kind groei en ontwikkel om met daardie selfde kind 
te kan kontak maak wanneer hy sewe jaar oud is (Wheeler, 2002:49-50). 
 

Wheeler (2002:56) beskryf sy siening ten opsigte van die ontwikkelingstadia van 'n kind soos volg:  
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I share  a perception of discontinuous stages  in child/adolescent development,  periods of 

 growth that are qualitatively different from the periods before and after. These stages are 

bounded by phase shifts, discontinuous moments in living when the self reorganizes around a 

new capacity, and integrates/responds to a new field. The transitional moment itself may be 

somewhat diffuse and extended; still, the field of experience before and after is organized 

differently, by and as a different self. 
 

Wat duidelik is uit hierdie siening is die feit dat verandering tydens ontwikkeling plaasvind, dat hierdie 
verandering in samehang met die omgewing of veld plaasvind en dat die kind sy veld hiervolgens 
herorganiseer en ook nuwe betekenis daaraan gee. Dit is belangrik dat die Gestaltterapeut verskillende 
ontwikkelingsteorieë binne 'n totale veldperspektief plaas. Die navorser is ook van mening dat die terapeut 
wanneer 'n ontwikkelingsteorie benut word nie noodwendig 'n kind binne 'n bepaalde stadium plaas en hierdie 
eienskappe dan sonder oorweging op die kind van toepassing maak nie. Volgens Piaget se teorie ten opsigte 
van kognitiewe ontwikkeling is die kind in die middelkinderjare in die konkreet-operasionele fase. Kinders met 
ATHV se denke word egter deur onbuigsaamheid gekenmerk wat 'n eienskap van die pre-operasionele fase is 
(sien 3.3.6.2.3). Die terapeut moet tydens terapie die totale veld van die ontwikkelingsteorie benut en die kind 
se unieke eienskappe daarmee vergelyk.  
 

Wheeler (2002:62-78) identifiseer vier temas wat in ag geneem moet word wanneer die ontwikkeling van 'n 
kind gekontekstualiseer word: 
Intersubjektiwiteit en intimiteit: Die sentrale taak van die mens is om die totale veld van ervaring te karteer 
en te manipuleer sodat 'n geïntegreerde geheel of gestalt gevorm kan word. Terselfdertyd word inherente 
behoeftes deur eksterne ondersteuning bevredig en vind groei plaas wat ook as ontwikkeling beskryf kan word. 
Hierdie proses van integrasie wat ook as die self beskryf kan word, vind plaas in 'n veld waar ander mense 
presies dieselfde doen. Die ‘ander’ is 'n belangrike deel van die self se relevante veld wat tot gevolg het dat die 
‘ander’ in ag geneem moet word wanneer die veld georganiseer word. Die persoon moet dus ook bewus wees 
van die ‘ander’ se inherente wêreld en die wyse waarop hy homself in die veld projekteer. Die proses van 
bewuswording van die ander is 'n intersubjektiewe proses. Hy stel homself aan die ‘ander’ bekend terwyl hy die 
‘ander’ leer ken. Hier is sprake van intimiteit, met ander woorde die teenoorgestelde van isolasie. Die 
bewuswordingsproses van die self en subjektiewe bekendwording van ander gaan hand aan hand en kan 
ondersteun en/of beperk word (Wheeler, 2002:60-64).  
Ondersteuning en verleentheid: Organisering en integrering van die veld kan alleen met ondersteuning 
plaasvind. Die ondersteuning kan intern of ekstern wees. Wat van belang is, is die feit dat die kind die nodige 
ondersteuning moet kry om sy behoeftes te bevredig. Die kind moet bewus wees van hoe die veld 
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georganiseer is om ondersteuning te kry en verder moet hy keuses kan maak. Die teenoorgestelde van 
ondersteuning is verleentheid, dit wil sê die emosie wat die kind ervaar wanneer hy nie in staat was om 
behoeftes na behore te bevredig nie. Verleentheid is 'n gevoel van persoonlike swakheid en ontoereikendheid 
en kan aanleiding gee tot splitsing van die veld en kan die kind beperk om sy ware self te ontwikkel (Wheeler, 
2002:70).  
Geslag en identiteit: Geslag en stereotipes ten opsigte van geslagrolle het 'n bepaalde invloed in die 
Westerse kultuur en bepaal tot 'n groot mate die ontwikkeling van die self. Die geslag van die kind kan tot 'n 
groot mate bepaal hoe die veld teenoor hom optree. Sekere gedrag is byvoorbeeld aanvaarbaar by seuns en 
nie by dogters nie. Hierdie stereotipering van geslag kan aanleiding gee tot verleentheid by die kind. Die kind 
vorm sy identiteit of die “who-I-am-in-myself-and-in-the-world” soos Wheeler (2002:73) dit stel. In Gestaltterapie 
word identiteit beskou as dit wat die persoon identifiseer waar hy homself binne die veld bevind. Die self word 
dus nie binne die omgewing geplaas nie, maar bevind homself binne die veld waar interaksie en integrering 
plaasvind. 
Die self praat en maak hom op 'n narratiewe wyse bekend: Die self kan sy plek in die veld inneem en die 
veld bewus maak van homself wanneer hy namens homself praat. Hier is nie slegs sprake van 'n spreker nie, 
maar ook van 'n luisteraar (Wheeler, 2002:75). Die navorser is van mening dat dialoog ten opsigte van hierdie 
tema van belang is (dialoog word volledig in 5.9.5.2.10 bespreek). Wheeler (2002:76) stel dit dat 'n persoon 
homself en ander alleen kan begryp en op 'n betekenisvolle wyse aan ander kan verbind deur middel van 'n 
storie of lewensverhaal. Die storie kan intern voortgaan in die vorm van 'n monoloog of selfspraak. 
 
Samevattend kan dus gesê word dat indien Gestaltterapie as verwysingsraamwerk vir die ontwikkeling van die 
kind dien, die kind nie apart van sy omgewing of veld gesien kan word nie. Die doel van ontwikkeling is dat die 
kind sy veld integreer, organiseer en manipuleer in 'n proses wat die self genoem word. Tydens die proses 
maak die kind kontak met die veld en vind daar interaksie plaas wat die kind in staat stel om sy eie identiteit te 
ontwikkel met interne en eksterne ondersteuning uit die veld. Die kind is voortdurend in dialoog met die veld en 
homself en kan sodoende sy lewensverhaal weergee. Hierdie model maak voorsiening daarvoor dat 
verskillende ontwikkelingsteorieë deur die Gestaltterapeut benut kan word.  Binne Gestaltterapieterme kan die 
benutting van verskillende teorieë dus soos volg beskryf word: Die ontwikkelingsteorie kan beskryf word as die 
figuur wat teen die agtergrond van die Gestaltterapiefilosofie na vore kom. (Hierdie proses word in 5.8.1 
volledig bespreek.)   
 
Vervolgens word 'n vergelykende raamwerk gegee ten opsigte van verskillende ontwikkelingsteorieë, van 
Gestaltterapiefilosofie, van Gestaltkonsepte en aspekte van belang ten opsigte van die ontwikkeling van 'n 
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intervensieplan ten opsigte van 'n kind in die middelkinderjare. (Vergelyk Tudor, 2002:149 & Wheeler, 
2002:52.) Tabel 3 vergelyk die van verskillende ontwikkelingsteorieë en Gestaltterapie. 
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Tabel 3: Vergelyking tussen verskillende ontwikkelingsteorieë en Gestaltterapie  
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KIND SE 
OUDERDOM 

PERLS 
(WHEELER, 

2002:52) 

GESTALT-
SIKLUS 
(TUDOR, 
2002:149) 

KONTAKVERS
TEURING 
(TUDOR, 
2002:149) 

PIAGET SE 
KOGNITIEWE 

ONTWIKKELIN
GSTEORIE 

PSIGO- 
 SOSIALE 

ONTWIKKEL-
ING VOLGENS 

ERIKSON 

NEGATIEWE 
OPDRAGTE 

(GOULDING & 
GOULDING, 

1976) 

BEVESTIGING 
(LEVIN, 1974) 

INTER-
VENSIES, 

OEFENING EN 
SPEL 

0-6 maande Introjeksie/ 
Weerstand 

Sensasie Desensitisering Sensoriesmotori
ese fase 
 

Vertroue vs. 
wantroue 
 

Moenie nie voel 
nie/ bestaan nie 

Van om te wees Voel, aksie, 
stellings en vrae 

6-18 maande Bewustheid Defleksie Moenie weet nie Van om te doen Egostaatgesigte 

18 maande -3 
jaar 
 

Outonomie/ 
Samevloeiing 

Mobilisering Introjeksie Pre-operasio-
nele fase 
 Pre-

konseptueel 
 
 Intuïtief 

Outonomie vs. 
twyfel 

Moenie dink nie Van om te dink/ 
voel 

Emosionele 
geletterdheid, 
probleem-
oplossing en 
rollespel 

3-7 jaar 
 

Projeksie/In-
hibisie 

Aksie Projeksie Inisiatief vs. 
skuld 

Moenie dit doen 
nie/ op tree nie 

Van mag en 
identiteit 

Rollespel en 
modellering 

7-12 jaar 
 

Konsentrasie/ 
Defleksie 

Kontak Retrofleksie Konkreet 
operasionele 
fase 
 

Arbeidsaamheid 
vs. 
minderwaardigh
eid 

Moenie slaag 
nie 

Van struktuur Onvoltooidhede, 
emosionele 
geletterdheid, 
pret en speel 

12-18 jaar Uitdrukking/Re-
trofleksie 

Assimilasie/ Be-
vrediging 

Egotisme Vroeë formele 
operasionele 
fase 

Identiteit vs. 
verwarring 

Moenie dit 
geniet nie 

Van geslag Waardering 

18 jaar + Orgasmies 
/Egotisties 

Onttrekking Samevloeiing Volle operasio-
nele fase 

Intimiteit vs. 
isolasie 

Moenie laat 
gaan nie 

Van 
verantwoordelik
heid 

Laat gaan; 
totsiens 
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Soos voorheen bespreek, is die navorser van mening dat ook ten opsigte van die benutting van 
verskillende teorieë dit nodig is om die totale veld te ondersoek en te benut. Daar word dus nie slegs op die 
kind in die middelkinderjare gefokus nie aangesien ontwikkeling nie noodwendig liniêr is nie. Die kind kan 
tussen verskillende ontwikkelingsfases beweeg en met tye terugbeweeg na 'n vorige fase (Wheeler, 
2002:56). Die terapeut moet dus ook kennis dra van vorige en toekomstige ontwikkelingsfases. Wat hierdie 
raamwerk baie benutbaar maak, is die feit dat dit verskillende benaderings betrokke maak en dat dit 
veelsydig is en nie net op een aspek van kinderontwikkeling gefokus is nie.  
 
Alhoewel die teorieë van Goulding en Goulding, en Levin nie volledig bespreek word nie, is dit tog van 
belang wanneer die kenmerke van die teorieë in die middelkinderjare in ag geneem word. Soos wat in die 
res van die hoofstuk bespreek word, begin die kind se lewe meer gestruktureerd raak tydens die 
middelkinderjare – veral as gevolg van sy toetrede tot die skool. Dit is ook in die skoolmilieu wat die kind 
negatiewe boodskappe ontvang indien hy nie slaag nie – 'n werklike realiteit vir die kind met ATHV.  
 
In die res van die hoofstuk word die ontwikkeling van die kind in die middelkinderjare bespreek met 
beklemtoning van bepaalde ontwikkelingsteorieë. Die ontwikkelingsagterstande soos dit voorkom by 'n kind 
met ATHV word uitgelig. 
 
4.3 KINDERONTWIKKELING 
 
Kinderontwikkeling moet binne die konteks van die geskiedenis bestudeer word. Die wyse waarop die kind 
deur die eeue beskou is. beïnvloed die wyse waarop die verskillende lewensfases beskryf word en waarop 
klem gelê word. Volgens Berk (2003:11-13) en Gupta (1994) in Oates (1994:6-10) het die mense se 
siening van die kind deur die jare geweldig verander en kan dit volgens die volgende periodes ingedeel 
word: 
o Tydens die Middeleeue is die kind beskou as 'n klein grootmens met al die vermoëns van 'n 

volwassene. Dieselfde eise is dus aan die kind gestel sonder toegewings. 
o Sedert die Hervorming is die kind ook as 'n sondaar gesien wat gedissiplineer moet word om sy siel 

te red. Hierdie siening het gelei tot erge en onnodige straf om die kinders gehoorsaam en goed te 
maak. 

o Kinders is as eiendom gesien en moes werk om die gesin te help onderhou. Veral gedurende 
periodes van industrialisasie is kinders gedwing om onder swak omstandighede te werk. 

o Moderne teorieë ten opsigte van kinderontwikkeling kan teruggevoer word na Locke (1632-1704) se 
omgewingsteoretiese benadering, en Rousseau (1712-1778) se ontwikkelingsteoretiese benadering 
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in die sewentiende en agtiende eeu. Volgens eersgenoemde teorie word die kind as 'n skoon vel 
papier gesien waarop ervaring en leer 'n invloed het, of dat 'n kind soos 'n leë houer is wat deur die 
ouers gevul moet word terwyl die kind in die proses passief is. Rousseau is 'n teenstander van 
lyfstraf en staan 'n warme omgee van ouers en versorgers voor. Hy gaan uit van die standpunt dat 
die kind 'n aktiewe bydraer tot sy ontwikkeling is met morele waarde en unieke wyses van 
emosionele ervaring en denke. Hy beklemtoon dat ouers die kind se behoeftes in sy lewensfases 
moet raaksien.  

o 'n Eeu na die vorige skrywers ontstaan die periode van wetenskaplike navorsing ten opsigte van 
kinderontwikkeling. Darwin (1809-1882) lê in die middel van die negentiende eeu klem op die twee 
beginsels van natuurlike seleksie en oorlewing van die sterkste. Hy het sy teorie ten opsigte van 
kinderontwikkeling op evolusie gebaseer, wat die begin van waarneming en wetenskaplike 
dokumentasie van kinderontwikkeling was.  

o Die wetenskaplike studie van kinderontwikkeling begin in die laat negentiende en vroeg twintigste 
eeu. Hierdie ontwikkeling dien as die fondasie van teorieë ten opsigte van kinderontwikkeling wat 
vandag bestudeer word. Hierdie teorieë fokus op verskillende aspekte van ontwikkeling en aspekte 
van kinderfunksionering. 

 
'n Teorie ten opsigte van kinderontwikkeling is 'n versameling van geordende standpunte wat gedrag 
beskryf, organiseer en voorspel. Binne die teorieë moet feite soos op daardie stadium bekend opgesom 
word en voorspellings vir toekomstige gedrag en gebeure gemaak word. Met behulp van die teorieë moet 
daar aan ouers, onderwysers en ander persone wat diens aan kinders lewer, leiding verskaf word. Teorieë 
gee aanleiding tot nuwe ontdekkings en navorsing word gestimuleer en terselfdertyd dien dit as filters vir 
die identifisering van relevante inligting, waarnemings en verhoudings. (Vergelyk Berk, 2003:6; Cook & 
Cook, 2005:7; Thomas, 2005:3.) 
 
Ontwikkeling kan beskryf word as die verandering wat 'n persoon tydens sy lewensverloop ondergaan. Dit 
is die ordelike proses van fisiese en psigologies veranderinge, gedrag en aanpassing by die eise van die 
lewe oor 'n periode van tyd. Die mens is nie staties nie. (Vergelyk Meyer, 2004:5; Rathus, 2006:2.) Groei 
moenie met ontwikkeling verwar word nie, want groei verwys na 'n verandering in vorm en 'n kwantitatiewe 
verandering.  Tydens 'n ontwikkeling vind groei ook plaas (Meyer, 2004:6). 
 
Die ontwikkeling van die mens word van konsepsie tot die dood in verskillende stadia verdeel. Berk 
(2003:8) beskryf 'n stadium as 'n kwalitatiewe verandering in denke, gevoel en gedrag wat 'n spesifieke 
periode van ontwikkeling kenmerk. Rathus (2006:8) wys daarop dat stadia 'n aaneenlopende proses is wat 



Hoofstuk 4: Die kind met ATHV in die middelkinderjare 

 160 

tyd neem en in 'n ordelike volgorde verloop. Gesell, Ilg, Ames en Rodell (1995:18) stel dit soos volg: “Each 

stage represent a degree or level of maturity in the cycle of development.”  

Elke stadium van ontwikkelingl bring verandering mee en 'n kind verskil van een stadium tot die volgende. 
Gesell et al. (1995:23) verduidelik dat sekere ouderdomme deur ekwilibrium of 'n gemaklike aanpassing by 
die omgewing gekenmerk word en ander deur disekwilibrium of deur probleme ten opsigte van algemene 
funksionering en aanpassing. Volgens die navorser kan 'n ontwikkelingstadium dus as 'n spesifieke periode 
in die lewensverloop van 'n persoon beskryf word. Tydens ontwikkeling vind 'n proses van groei, 
ontplooiing van bepaalde eienskappe en kenmerke plaas saam met meer komplekse en gespesialiseerde 
strukture en funksionering. Ontwikkeling vind altyd in wisselwerking met die kind se omgewing of veld 
plaas. Die eienskappe en kenmerke van 'n stadium kan op ander persone van dieselfde ouderdom van 
toepassing gemaak word. 
 
4.4 DIE KIND IN DIE MIDDELKINDERJARE 
 
Die middelkinderjare is ongeveer die periode vanaf ses tot twaalf jaar. Tydens hierdie periode verbreed die 
kind se leefwêreld en die kind begin uitbeweeg na 'n groter omgewing. Omdat die kind se ervarings uitbrei, 
is daar al meer faktore wat 'n kind se gedrag beïnvloed.  Sommige situasies veroorsaak stres en spanning. 
Die kind se portuurgroep word al meer belangrik. Alle kinders ontwikkel nie volgens dieselfde pas nie. 
Sommige kinders kan baie meer volwasse voorkom as ander. Gedurende hierdie stadium hang die kind se 
gedrag af van sy bui, sy ervarings met verskillende mense en selfs wat daardie dag gebeur het. Volgens 
Erikson se teorie is bemeestering en vaardigheid tydens die fase 'n uitdaging. Die kind beweeg weg van sy 
ouers en gesin en word meer blootgestel aan ander vergelykings en beoordeling. Hierdie kombinasie van 
faktore lei tot die ontwikkeling van die kritiese self en selfbeeld en identiteit word gebaseer op 'n mengsel 
van subjektiewe, gepersonaliseerde en objektiewe menings van die eksterne omgewing (Goodman, 
2001:2). Die middelkinderjare is dus 'n periode waartydens die kind al hoe meer bewus word van die 
invloed wat sy verhouding met die omgewing op sy eie funksionering het.  
  
Die kind in hierdie lewensfase wil graag ander om hom tevrede stel en goeie en slegte dae word bepaal 
deur goedkeuring van ander. Volwassenes speel nog 'n baie belangrike rol in die kind se lewe en hulle 
goedkeuring is baie belangrik vir die kind. DeBord (1996:3) stel dit soos volg: “Children often are attached 

to adults (teacher, club leader, caregiver) other than their parents and will quote their new “hero” or try to 

please him or her to gain attention.” Kognitief is die kind in die fase in staat om die komplekse 
volwassewêreld te begin verstaan. Hy beskik egter nie oor die vermoë om hierdie wêreld te hanteer nie en 
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soek steeds beskerming en vertroosting by volwassenes. Ouers en ander volwassenes is geneig om hulle 
invloed in die kind se lewe te onderskat (Goodman, 2001:2.)  
 
Die proses van lewe bestaan daaruit dat die mens deur die een ontwikkelingsstadium na die volgende  
werk. Hierdie deurwerk neem die vorm van probleemoplossing in elke fase aan. Indien die individu nie  
daarin sou slaag om die ontwikkelingstaak suksesvol deur te werk nie, kan dit lei tot sy ongelukkigheid, 
afkeur deur die gemeenskap en kan dit probleme in volgende stadia veroorsaak. Die teenoorgestelde is 
ook waar indien die ontwikkelingstaak suksesvol deurgewerk word. Lefrancois (2001:59) haal Havighurst 
aan om ontwikkelingstake te verduidelik: 
 

A developmental task is a task which arises at or about a certain period in the life of the 

individual, successful achievement of which leads to his happiness and to success with later 

tasks, while failure leads to unhappiness in the individual, disapproval by the society, and 

difficulty with later tasks. 

 

Ontwikkelingstake bied 'n wye en growwe maar nuttige indeks van ontwikkelingsvolwassenheid en 
aanpassing. Die take gee inligting ten opsigte van die gereedheid van die individu vir sekere situasies, 
byvoorbeeld ten opsigte van skoolgereedheid. Tydens die middelkinderjare moet die kind die volgende 
ontwikkelingstake bemeester: 
o verdere verfynde motoriese ontwikkeling 
o die vaslegging van geslagsrolidentiteit 
o die ontwikkeling van verskeie kognitiewe vaardighede 
o die uitbreiding van kennis 
o die uitbreiding van sosiale deelname 
o die ontwikkeling van groter selfkennis 
o die verdere ontwikkeling van morele oordeel en gedrag. (Vergelyk Lefrancois, 2001:60; Louw et al., 

2004b:326.) 
Samevattend word hier dus verwys na die kind se fisiese, kognitiewe, emosionele, sosiale, normatiewe en 
sedelik-religieuse en konatiewe ontwikkeling. Vervolgens word die ontwikkeling van die kind in die 
middelkinderjare bespreek volgens hierdie aspekte. 
 
4.4.1 FISIESE ONTWIKKELING 
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Die fisiese ontwikkeling van die kind verloop volgens 'n voorspelbare patroon, maar daar kom soos met 
enige ander ontwikkeling groot onderlinge verskille tussen kinders voor. Groeispronge kom voor tydens die 
fisiese ontwikkeling, maar in hierdie fase is groei meer geleidelik Die mees opmerklike kenmerk van 
liggaamlike groei tydens die middelkinderjare is dat die arms en bene vinniger as die romp groei. Die 
groeitempo is ook stadiger as tydens die voorafgaande kleuterjare en daaropvolgende adolessensie. 
Geslagverskille kom voor en dogters is oor die algemeen korter en weeg minder as seuns. Individuele 
fisiese verskille tussen kinders is ook meer opvallend. (Vergelyk Louw et al., 2004b:327; Rathus, 2006:370; 
Santrock,  
1999: 333.) 
 
4.4.1.1 Kenmerke van liggaamlike ontwikkeling 
 
Samevattend toon die kind in die middelkinderjare die volgende kenmerke ten opsigte van liggaamlike 
groei volgens Du Toit & Kruger, 1991:108-110 en Louw et al., 2004b:326-328: 
o Lengte en massa neem stadiger toe as in voorskoolse jare: Die arms en bene groei vinniger as 

die romp. Die kind kan langer en skraler vertoon. 'n Toename in obesiteit kom in hierdie 
ontwikkelingsfase voor en sedert die 1970’s het obesiteit met meer as 50% toegeneem in kinders 
tussen ses tot elf jaar (Rathus, 2006:372.) 

o Liggaamsproporsies: Die liggaam begin die vorm van die volwassene aanneem. Sy kop is steeds 
proporsioneel groter as die res van sy liggaam, maar die wanverhouding tussen sekere 
gelaatstrekke begin verdwyn. 

o Liggaamsbou: Die kind se massa hang van sy individuele liggaamsbou af. Die liggaamsbou van 'n 
kind bepaal dikwels hoe ander teenoor hom optree.  

o Tande: Die kind verloor sy melktande en het alreeds 28 van sy 32 permanente tande. Die laaste vier 
tande maak eers teen adolessensie hulle verskyning. 

o Geslagsverskille in lengte en massa: Die junior primêre skoolseun is gewoonlik langer en 
swaarder as die dogter. In die senior primêre fase is dogters geneig om effens langer en swaarder 
as seuns te wees. Hierdie verskil word in adolessensie uitgewis wanneer seuns 'n groeiversnelling 
het. 

o Puberteit: Die senior primêre skoolkind begin sekondêre geslagskenmerke toon. Dogters bereik 
puberteit tussen ongeveer nege tot twaalf jaar en seuns teen ongeveer veertien jaar. 

o Sintuie: Visuele rypheid word gewoonlik tussen die sesde en agtste jaar bereik. Perifere visie is ten 
volle ontwikkel en die primêre skoolkind is in staat om tussen baie klein kleurverskille te 
differensieer. 
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o Breinontwikkeling: Na geboorte toon die brein gereelde groeispronge. Tussen die ouderdom van 
drie tot agtien maande neem die brein se massa met 30% toe. Die brein neem 'n verdere 10% toe in 
elk van die volgende periodes, twee tot vier jaar, ses tot agt jaar, tien tot twaalf jaar en veertien tot 
sestien jaar. Hierdie periodes korreleer met die stadia van kognitiewe ontwikkeling wat later 
bespreek word. 'n Geslagverskil bestaan ten opsigte van breinontwikkeling: dogters se 
breingroeitempo is twee keer vinniger as die van seuns tussen tien tot twaalf jaar. Seuns haal hierdie 
agterstand in die periode van veertien tot sestien jaar in wanneer hulle brein 'n groeisprong 
ondergaan. Alhoewel die kind se breinmassa in hierdie periode toeneem, krimp die brein op ander 
wyses. Van geboorte tot die ouderdom van twee word 'n geweldige hoeveelheid sinapse gevorm, 
wat gedurende die middelkinderjare gesnoei word sodat meer sinapse verlore gaan as wat gevorm 
word. Dieselfde patroon word ten opsigte van neurone gevolg. Die teorie bestaan dat stimulasie 
vanuit die omgewing bepaal watter neurone en sinapse behoue gaan bly. Die snoei van sinapse is 
noodsaaklik aangesien oneffektiewe sinapse tot minder effek- 

         tiewe breinprosessering lei. (Vergelyk Berk, 2003:185; Cook & Cook, 2005:149-151.) 
o Asemhaling word dieper en stadiger. 
o Bloeddruk styg, maar hartklop neem af. 
 
Uit 2.3.4.4.1 blyk dit dat daar fisiese onreëlmatighede by kinders met ATHV mag voorkom. Hierdie 
minimale dismorfiese eienskappe kan die kind fisies onderskei van kinders in dieselfde ouderdomsfase. 
Die breinstruktuur van die kind met ATHV verskil van kinders sonder die versteuring soos in 3.2.3.1 
bespreek. In 'n studie deur Banaschewski, Ruppert, Tannock, Albrecht, Becker, Uebel, Sergeant en 
Rothenberger (2006:568) kom die navorsers tot die gevolgtrekking dat kinders met ATHV stadiger kleure 
benoem en ook probleme ondervind met die diskriminasie van kleur op die blou-geel-kleuras. Soos in 3.3.5 
bespreek, ervaar die kind met ATHV nie probleme ten opsigte van sensoriese ontwikkeling nie, maar wel 
ten opsigte van die benutting van sensoriese vaardighede ten opsigte van geheue en gevolge van gedrag. 
ATHV kan 'n effek op die kind se liggaamlike ontwikkeling hê en die kind se optrede en gedrag word weer 
hierdeur beïnvloed.  
 
4.4.1.2 Motoriese ontwikkeling 
 
Motoriese vaardighede kan as die motoriese respons op 'n sensoriese stimuli beskryf word. Die brein 
interpreteer en integreer omgewingsinligting deur die sintuie. Die proses van persepsie vind plaas en 'n 
toepaslike respons moet plaasvind (Whitthaus, 2003:8). Die aanleer en verfyning van 'n verskeidenheid 
van psigomotoriese vaardighede kenmerk hierdie ontwikkelingsfase. As gevolg van 'n toename in krag, 
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koördinasie, spierbeheer oor die liggaam en 'n verbetering in balans en elegansie van liggaamlike 
beweging kan hierdie nuwe vaardighede ontwikkel. Kinders geniet dit ook om aan aktiwiteite deel te neem 
wat hierdie vaardighede vereis (Louw et al., 2004b:329). 'n Geslagsverskil kom ook in die motoriese 
ontwikkeling van kinders voor. Seuns se motoriese vaardigheid ten opsigte van hardloop, spring en gooi 
ontwikkel vinniger terwyl dogters weer beter presteer in aktiwiteite waar buigbaarheid, balans of ritmiese 
beweging betrokke is. Hierdie verskil word toegeskryf aan die feit dat seuns meer spierkrag as dogters het 
(Lefrancois, 2001:398; Louw et al., 2004b:329).  
 
4.4.1.2.1 Vaardighede 
Hierdie aspek van ontwikkeling word soos volg deur Du Toit en Kruger (1991:110 –111) en Lefrancois  
(2001:397) verduidelik: 
o Die kind in die begin van die middelkinderjare (ses tot nege jaar): Beskik oor motoriese 

vaardighede wat dit moontlik maak om sekere verfynde hand- en vingerbewegings uit te voer, 
byvoorbeeld figure natrek, verf en teken. Groot motoriese spiere is besig om te ontwikkel en die kind 
geniet klim-, spring- en balspeletjies. Die kind is liggaamlik geweldig aktief. Beheer oor kleiner spiere 
is nog nie so goed ontwikkel nie daarom is die handskrif van die jonger kind nog onontwikkel. 

o Die kind aan die einde van die middelkinderjare (tien tot twaalf jaar): Klem word nou meer op 
vaardigheid en krag gelê. Belangstelling word getoon in fynspieraktiwiteite. Afronding en verfyning van 
beide groot- en fynspierkoördinasie tree in dié fase in. Die kind stel belang in sport en aktiwiteite soos 
musiek. 

 
Rathus (2006:377) dui die volgende mylpale ten opsigte van motoriese ontwikkeling in die middelkinderjare 
aan: 
Grootmotoriese vaardighede: 
Ses jaar: Huppel, spring en klim 
Sewe jaar: Balanseer op 'n fiets en kan al die fiets trap 
Agt jaar: Goeie liggaamsbalans 
Nege jaar: Raak betrokke in aktiewe fisiese aktiwiteite soos spansport 
Tien jaar: Kan vir vyftien sekondes op een been balanseer en kan 'n bal vang 
Twaalf jaar: Vertoon onbeholpe as gevolg van been- en spierontwikkeling 
Fynmotoriese vaardighede: 
Ses tot sewe jaar: Kan skoenveters knoop  
 Gooi bal deur gewrig en vingers te gebruik 
 Kan potlood met vingerpunte vashou 
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 Kan eenvoudige doolhowe volg 
 Kan moontlik 'n bal met 'n kolf raakslaan 
Agt tot nege jaar: Kan woorde spasieer wanneer skryf 
 Kan netjies en akkuraat skryf 
 Kan 'n diamantvorm korrek natrek 
 Kan 'n hamer korrek hanteer 
 Kan naaldwerk doen en brei 
 Toon goeie hand-oog-koördinasie 
 
Verbeterde motoriese vaardighede bring verhoogde selfvertroue mee wat bevorderlik vir verskeie fasette  
van persoonlikheidsontwikkeling is. Die aanleer van nuwe motoriese vaardighede dra by tot kognitiewe 
ontwikkeling terwyl sosiale vaardighede kan ontwikkel as die kind aan sport deelneem. Indien die mylpale 
ten opsigte van motoriese vaardighede ten opsigte van 'n kind met ATHV beoordeel word, kom dit voor 
asof die kind nie altyd hierdie mylpale betyds bereik nie. (Vergelyk Barkley, 2006f :253-254; Conners, 
2006:10; Rief, 2005:64.) Die navorser vind dit in die praktyk dat dit juis die kind se onvermoë is om mylpale 
op 'n voorgeskrewe wyse te bereik wat ouers en onderwysers motiveer om hulp te gaan soek. 
 
Volgens Jakobson en Kikas (2007:200) is dit belangrik om in gedagte te hou dat kinders met ATHV aktief is 
en vinnig kan beweeg, maar dat hulle nie behoorlike beheer oor hulle motoriese aksies het nie. Die kind 
met ATHV ondervind probleme om stil te sit en is geneig om meer beweeglik te wees as ander kinders van 
dieselfde ouderdom. Witthaus (2003: 28) verduidelik dat hiperaktiewe kinders baie keer 'n lae spiertonus 
het. Die kind beweeg rond om spiertonus op te bou. Volgens Barkley (2006c:155) dui die studies aan dat 
soveel soos 52% van kinders met ATHV in vergelyking met 35% van kinders sonder die versteuring, swak 
motoriese koördinasie het. Hierdie kinders toon ook meer tekens van trae grootmotoriese beweging as 
ander kinders. Motoriese beweeglikheid dui op 'n vertraging in die ontwikkeling van motoriese inhibisie. 
Studies toon verder dat fynmotoriese koördinasie soos balans, fynmotoriese bewegings, elektroniese of 
papier-en-potlood-doolhowe en natrekking van figure nie so goed by die kind met ATHV ontwikkel is nie. 
Die handskrif van kinders met ATHV kom as minder ontwikkel voor, en klagtes word dikwels van die skool 
ontvang dat die kind lelik of slordig skryf. Sommige kinders ondervind probleme met teken. 'n Kind met 
ATHV ervaar dikwels leerprobleme of probleme ten opsigte van die uitvoer van skooltake (bespreek in 
2.3.4.1.2). Dit is belangrik dat ouers en onderwysers daarvan moet kennis neem dat die kind moontlik ook 
'n fisiese ontwikkelingsagterstand het. 
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Volgens Barkley (2006c:158) en Blondis en Opacich (2000:268-271), is kinders met ATHV geneig tot meer 
beserings tydens ongelukke: 57% van hierdie kinders word beskryf as geneig tot ongelukke en tot 15% het 
ten minste vier beserings wat opgedoen word in ongelukke met fietse of as voetgangers, of hulle het 
gebreekte bene, hoofbeserings, erge kneusings, verlies van tande en vergiftiging ervaar. Sommige studies 
vind dat daar 'n ooreenkoms bestaan tussen ongelukke en die aggressiwiteit van die kind, eerder as 
hiperaktiwiteit. Die ongelukke kan toegeskryf word aan ooraktiwiteit, impulsiwiteit en opponerende gedrag. 
Die navorser kan dus die gevolgtrekking maak dat die kind met ATHV geneig is tot motoriese lompheid, 
onbeholpenheid, meer beweeglikheid en swak tydsberekening en kan ook stadiger reageer as ander 
kinders in situasies waartydens besluite ten opsigte van eie veiligheid gemaak moet word. Die kind met 
ATHV se probleme ten opsigte van motoriese koördinasie kan daartoe bydra dat hy mislukking beleef en 
hom as anders as sy maats beskou. Die kind se onbeholpe gedrag en onvermoë om aan fisiese eise te 
voldoen, kan daartoe bydra dat sy maats hom spot en dat hy deur sy portuurgroep verstoot word. Hierdie 
situasie kan onder andere twee gevolge op sy selfkonsep en selfbeeld hê: die een dat hy homself 
minderwaardig ag en die ander dat hy om homself te beskerm sy eie vermoëns oorskat en homself 
daardeur in 'n onrealistiese positiewer lig stel.   
 
4.4.1.2.2 Speel 

Alhoewel speel 'n sosiale vaardigheid is, het die navorser besluit om dit onder fisiese ontwikkeling te 
bespreek aangesien fisiese vaardighede nodig is om te speel. Botha, Van Ede, Louw, Louw en Ferns 
(2004:268) wys daarop dat speel bydra tot die kognitiewe ontwikkeling van die kind. Die kind ondersoek en 
ontdek nuwe dinge en oefen nuwe vaardighede. Speel het verder 'n belangrike rol ten opsigte van die 
verhoging van die kind se kennis van homself en ander (Manning, 2006:2). Landreth (2002:10-11) wys 
daarop dat deur te speel die kind die werklikheid ondersoek en homself ten opsigte van tyd, ruimte, 
objekte, diere en mense oriënteer. Vir die kind in die middelkinderjare is dit baie moeilik om stil te sit en 
deur speel kry hy die geleentheid om van energie ontslae te raak, voorberei te word vir lewenstake, 
moeilike doelwitte te bereik en van frustrasie ontslae te raak. Omdat die kind deur interaksie speel, sonder 
inmenging van volwassenes, gee dit aan die kind die geleentheid om met eie tegnieke en reëls te 
eksperimenteer en kan hy dit wat hieruit geleer is, implementeer. Hierdeur leer hulle hoe om maats te maak 
en konflik en probleemoplossing te hanteer (Lefrancios, 2001:353).  
Gedurende die middelkinderjare manifesteer speel op die volgende wyse: 
o Kreatiewe spel: Die kind benut kreatiewe kuns, kuns, musiek en miniatuurdiere en -objekte om op 'n 

kreatiewe wyse sy omgewing te herskep (Johnson, 2006:16; Lefrancios, 2001:354). 
o Sensoriese en fisiese spel: Ten opsigte van sensoriese spel word die kind se sintuie ingespan 

tydens spel. Sensoriese spel word aan fisiese spel gekoppel wanneer die kind sy hele liggaam 
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gebruik om sy leefwêreld te beleef. Die kind benut, tas, reuk, smaak, hoor en sien aktiwiteite en sy 
selfwaarde en selfvertroue verhoog aangesien hy sy wêreld begin beheer (McMahon, 1992:12).  

o Fisiese spel raak al hoe meer veeleisend en gee aan die kind die geleentheid om spiere te ontwikkel 
en te koördineer. Speletjies met reëls, sport, fietsry, konstruksie, buitespel en skryf is voorbeelde 
hiervan (Manning, 2006:24).  

o Ontdekkingspel gee die kind die geleentheid om nuwe dinge te ontdek en te ervaar. Tegniese en we-
tenskaplike vaardighede word benut (Manning, 2006:24). .  

o Sosiale spel: Sosiale vaardighede gee aan die kind die vermoë om in gekompliseerde speletjies 
betrokke te raak. Tydens sosiale groepspel kom die kind in kontak met frustrasie, konflik, magstryd 
en wisselende gevoelens wat hy self moet leer hanteer. Die kind word deur sy omgewing 
gestimuleer  
en hy besluit watter vaardighede hy wil assimileer (McMahon, 1992:21; Lefrancois, 2001:353).  

o Simboliese of fantasiespel vind veral tydens alleenspel voor. Hierdie spel sluit baie keer 
miniatuurobjekte in wat werklike situasies en ervarings simboliseer, maar ook die bou van huise en 
gevegstonele, skool-skool-spel en die opvoer van konserte In dié ouderdomsfase is die kind ook 
instaat om tussen fantasie en realiteit te beweeg in sy spel (Lefrancios, 2001:353; Manning, 
2006:24).  

 
Dit is belangrik dat die spelterapeut bewus moet wees van die wyse waarop 'n kind in 'n bepaalde 
lewensfase speel. Die vorm van speel wat tydens terapie benut word, sal deur hierdie aspek beïnvloed 
word. Die simptome van ATHV beïnvloed ook die kind se spel en die terapeut sal ook spel hiervolgens 
moet aanpas, deur byvoorbeeld 'n kind wat baie hiperaktief is toe te laat om gereeld te beweeg. 
 
4.4.1.3 Gesondheid 
 
Die kind in die middelkinderjare is oor die algemeen gesonder as die voorskoolse kind. As gevolg van 'n 
funksioneel volwasse immunologiese stelsel is die kind in staat om siektes te bestry. Verkoue, infeksies en 
allergiese reaksie is die oorsaak van die meeste gesondheidsprobleme in die fase (Du Toit & Kruger, 
1991:111). Aanduidings bestaan dat kinders met ATHV geneig is om meer gesondheidsprobleme as ander 
kinders te ervaar. Die kinders is geneig tot meer middeloorontsteking, asma en moontlik kan enurese ook 
meer voorkom (Barkley, 2006c:158). Hierdie aspekte moet egter verder ondersoek word. 
 
4.4.2 KOGNITIEWE ONTWIKKELING 
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Gedrag reflekteer die wyse waarop sekere kognitiewe patrone na vore kom, die wyse waarop denke 
georganiseer word en die invloed daarvan op die kind se interpretasie van ervaring. Kognitiewe 
ontwikkeling het te doen met denkprosesse en verstandelike aktiwiteite wat aandag, geheue, 
konsepformasie en probleemoplossing insluit. Feitlik elke aspek van die kind se ontwikkeling het 'n 
verbinding met ontwikkelende kognitiewe vermoëns (Harold & Hay, 2005:4; Meyer, 2004:10). 
 
Kognisie verwys volgens Meyer (2004:10) na die wyse waarop inligting omtrent die wêreld ingewin word, 
hoe die inligting in kennis verander word en dan geberg en herwin word om gedrag te rig. Die kognitiewe 
prosesse is onder andere aandagskenk, waarneming, onthou, dink, redeneer, konseptualiseer, klassifiseer, 
assosieer, verbande lê, simboliseer, droom en fantaseer. Die kind met ATHV ervaar probleme ten opsigte 
van sommige van hierdie prosesse. Die kind beskik wel oor die kognitiewe vermoë om hierdie prosesse uit 
te voer, maar het nie altyd die vaardigheid om dit op die regte tyd en plek toe te pas nie (Barkley, 
2006g:324). 
 
Gedurende die middelkinderjare vind daar vinnige vordering in die kind se kognitiewe ontwikkeling plaas. 
Sy denkprosesse en taalontwikkeling raak meer logies en kompleks (Rathus, 2006:394). Ozretich en 
Bowman (2001:1) sluit hierby aan deur die stelling te maak dat die logiese denke strek tot abstrakte 
konsepte en dat minder gefantaseer word as in die voorskoolse fase. Hy is meer realisties en oorweeg 
feitelike inligting. Die kind begin ook 'n algemene kennis opbou en raak geleidelik in staat om aangeleerde 
konsepte op nuwe take toe te pas. Belangstelling word ook in algemene lewensvaardighede getoon en die 
kind leer graag nuwe vaardighede van ouers en volwassenes aan. In die middelkinderjare leer die kind 
vaardighede soos lees en skryf aan, en aspekte soos groepering, opeenvolging en ordening help weer met 
die aanleer van wiskunde. Die kind se taalvaardigheid verbeter tot so 'n mate dat hy optrede beter kan 
verduidelik. Die kind begin taakgerig raak en is in staat om probleme op te los. Hy is egter geneig om alles 
in wit en swart te sien – daar bestaan nie 'n middelgrond nie.  
 
Die kind is nog steeds baie aktief (en leer makliker wanneer hy aktief is), sy aandagspan neem toe en sy 
geheue verbeter (DeBord, 1996:1; Nuttall, 1995:1). Gedurende hierdie periode ontwikkel die kind se 
metakognisie wat kennis ten opsigte van kognitiewe take (om byvoorbeeld te weet dat dit moeiliker is om 'n 
lang lys woorde te onthou as 'n kort lys), kennis ten opsigte van kognitiewe strategieë (deur te besef dat 
herhaling van inligting daartoe lei dat die inligting gouer onthou word) asook kennis ten opsigte van mense 
(deur byvoorbeeld te weet dat daar 'n beperking is op wat 'n persoon kan onthou (Cook & Cook,2005:234).  
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Volgens Du Toit en Kruger (1991:113) moet die kind eers sy wêreld leer ken voordat hy kan belewe. 
Gedurende die middelkinderjare tree die kind op 'n meer formele en kognitiewe wyse toe tot die wêreld. Hy 
beweeg weg uit die huis en bring meer tyd in die skool deur. Die kind begin al meer analiserend en 
sinteties te werk gaan. Sy waarneming van sy wêreld is meer saaklik en objektief. Harold en Hay (2005:4) 
wys daarop dat die kind nou in staat is tot megakognitiewe denke. Met ander woorde hy is in staat om oor 
sy eie kognitiewe prosesse te dink en te oorweeg wat van hulle verwag word om 'n taak te voltooi. Die 
vermoë van selfspraak ontwikkel en die kind begin om kommentaar oor sy eie prosesse en optrede te 
lewer. Hiermee saam ontwikkel sy geheue en is hy tot 'n groot mate in staat om inligting te stoor en te 
herroep, en hy kan ook inligting uit sy verlede onthou. Die kind se verbeterde taalvaardigheid dra daartoe 
by dat hy ander mense beter begryp. 
 
Die belangrikste benadering ten opsigte van kognitiewe ontwikkeling is dié van Piaget. Volgens die teorie 
begin die kind gedurende hierdie periode konkreet operasioneel funksioneer: reëls en strategieë bepaal die 
wyse waarop die interaksie met die wêreld plaasvind en hoe dit ondersoek word. Klem word op vermoëns 
soos omkeerbaarheid en induktiewe logika geplaas (Harold & Hay, 2005:4; Rathus, 2006:394).  
 
4.4.2.1 Kenmerke van die kognitiewe ontwikkeling van die kind in die middelkinderjare 
 
Wanneer die kognitiewe ontwikkeling ondersoek word, word daar op drie aspekte klem gelê, naamlik die 
tipiese verloop van die ontwikkeling, die individuele verskille wat tussen kinders bestaan en die 
meganisme, dit wil sê die wyse waarop genetiese en omgewingsfaktore kombineer om 'n bepaalde patroon 
van verandering en ontwikkeling te veroorsaak. Vanuit Piaget se kognitiewe ontwikkelingsteorie en 
Vygotsky se sosiokulturele teorie word hierdie drie aspekte bespreek (Berk, 2003:218; Harold & Hay, 
2005:4). 
 
4.4.2.1.1 Kognitiewe ontwikkeling volgens Piaget se teorie 

In hierdie benadering word klem gelê op die kognitiewe – dit wat geweet word. Aandag word geskenk aan 
hoe kennis verkry, geprosesseer en gebruik word. Piaget skenk veral aandag aan die kind se kronologiese 
intellektuele ontwikkeling. Hierdie ontwikkeling word in spesifieke stadia ingedeel. Piaget is van mening dat 
kinders teen verskillende tempo deur die stadia beweeg. Ouderdom is dus nie deurslaggewend nie, maar 
wel die feit dat alle kinders in dieselfde volgorde deur die stadia beweeg (Lefrancois 2001: 70; Meyer & 
Van Ede, 2004:73). Volgens Piaget (Piaget & Inhelder, 1969:3) is hierdie stadia bloot 'n toenemende 
omvattende wyse van denke.  
Piaget onderskei vier ontwikkelingsstadia:  
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o Sensories motoriese fase - geboorte tot ongeveer 2 jaar. Die kind gebruik reflekse. Primêre, 
sekondêre en tersiêre sirkulêre reaksies. Simboliese voorstelling veral ten opsigte van 
probleemoplossing. Sensoriese en motoriese aksies. Ervaar die wêreld as hier en nou. Geen taal in 
die vroeë fase, geen denke nie. 

o Pre-operasionele fase – 2 tot 7 jaar wat verdeel kan word in: 
 Pre-konseptueel 2 tot 4 jaar 
 Intuïtief 4 tot 7 jaar 

Die fase word gekenmerk deur egosentriese denke. Simbole begin om gebeure of objekte te 
verteenwoordig. Denke en kommunikasie bly baie onbuigsaam en word beïnvloed deur die kind se eie 
perspektief. Die kind begin taal en fantasie ontwikkel. Moeilik om te verstaan wat ander sien, voel of dink. 
Redenering nog nie logies nie en slegs gerig op wat fisies waargeneem kan word. 
o Konkreet-operasionele fase - 7 tot 11 jaar. Kognitiewe operasies laat logiese redenering toe ten 

opsigte van objekte, gebeure en verhoudings. Denke bly konkreet. Kind word nie langer deur 
voorkoms mislei nie. Hy ontwikkel 'n samehangende kognitiewe sisteem en begin dit gebruik. Die 
kind is in staat tot denkhandeling wat omkeerbaar is ten opsigte van konkrete sake. 

o Formele operasionele fase - Vanaf ongeveer 11 jaar. Formele operasies word nou uitgevoer. 
Denke begin logies en abstrak raak en afleidings word gemaak. Denke is nie gebonde aan konkrete 
aspekte nie maar kan ook abstrakte sake, moontlikhede en hipotese hanteer. Die kind kan dink oor 
sy eie denke. 

 (Vergelyk Bukatko & Daehler, 2004:17; Lefrancois, 2001:384; Maier, 1978:155.)  
 
Jean Piaget (1896-1980) is opgelei in die biologiese wetenskappe en het kognitiewe funksionering aan die 
hand van biologiese funksionering verduidelik (Berk, 2003:218; Meyer & Van Ede, 2004:73). Om hierdie 
teorie te verduidelik, is dit nodig om die volgende konsepte te omskryf: 1) Skema is 'n spesifieke struktuur 
of georganiseerde wyse waarop sin van ervaring gemaak word; skemas verander met ouderdom. 2) 
Aanpassing vind plaas tydens die proses wanneer kognitiewe strukture by omgewingseise aangepas word; 
hierdie proses vind plaas deur, 3) assimilasie, wat verwys na 'n individu se aanpassing van die omgewing 
by homself asook sy gebruik van die omgewing soos hy dit verstaan en 4) akkommodasie, wat verwys na 
die impak van die omgewing en om die omgewing te verstaan en te integreer soos dit werklik is. Oplossing 
van probleemsituasies word deur aanpassing bewerkstellig en daarvoor word van kognitiewe handelinge of 
skemas en operasies gebruik gemaak. (Vergelyk Berk, 2003:219; Maier, 1978:95; Meyer & Van Ede, 2004: 
75-76.)  
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Volgens Piaget is die kind tussen sewe en elf jaar se denke konkreet-operasioneel. Die konkreet-
operasionele periode word daardeur gekenmerk dat die kind 'n samehangende kognitiewe sisteem 
ontwikkel en gebruik. 'n Operasie is volgens Piaget 'n gedagte of 'n geïnternaliseerde aksie. Die kind kan 
nou operasies uitvoer wat omkeerbaar is, maar slegs as dit te make het met konkrete werklike sake. Die 
kind leef primêr in die hier en nou. (Vergelyk Piaget & Inhelder, 1969: 96; Thomas, 2005:206.) Ten spyte 
van die ontwikkeling tydens die konkreet-operasionele fase ondervind kinders steeds 'n beperking ten 
opsigte van hulle denke. Hulle is steeds aan die konkrete fisiese realiteit gekoppel en het min begrip vir die 
abstrakte, hipotetiese en logiese. In Piaget se teorie word baie klem gelê op die belangrike rol wat logika in 
die kind se ontwikkeling speel. Hierdie vermoë help ook die kind met probleemoplossing. Kognitiewe 
ontwikkeling kan volgens hierdie benadering gebruik word om verandering in kommunikasie, morele denke 
en sekere aspekte van sosiale vaardighede te verduidelik. (Vergelyk Berk, 2003:241; Du Toit & 
Kruger,1991:111; Louw, et al., 2004b: 332; Piaget & Inhelder, 1969: 67; Rathus, 2006:395.) 
 
Die kind met ATHV ervaar verskillende probleme op skool wat sy akademiese prestasie beïnvloed. Hierdie 
probleme word aan impulsiwiteit, aandagtekort, hiperaktiwiteit, disorganisasie, angstigheid, en selfs 'n trae 
kognitiewe tempo toegeskryf. Die kind is dikwels verward tydens direkte en onafhanklike opdraggewing as 
gevolg van 'n probleem om opdragte te verstaan en uit te voer, en hy onthou ook nie altyd die 
besonderhede voortspruitend uit die opdragte nie (Barkley, 2006c:125; Trapani, 2000:197). Die navorser 
kon geen literatuur vind wat aandui dat 'n agterstand of gebrekkige kognitiewe ontwikkeling met ATHV 
verbind kan word nie. Die kind beskik dus oor die kognitiewe vaardighede maar is nie in staat om dit korrek 
toe te pas nie. Die gevolg van hierdie onvermoë lei daartoe dat die kind nie inligting korrek en toepaslik kan 
prosesseer nie – wat tot probleme by die skool kan lei. Die akademiese onderprestasie wat tipies van die 
kind met ATHV is, kan aan probleme met aandag, geheue en taalontwikkeling toegeskryf word (Green & 
Chee, 1998:228; Barkley, 2006c:125). 
 
'n Probleem wat wel met die konkreet-operasionele periode verbind kan word, is tydwaarneming. 'n Kind in 
die middelkinderjare ken die dae van die week en maande van die jaar en kan in die begin van hierdie fase 
tyd op 'n horlosie aandui. (Davis, 1999:317; Gross, 1985:78). Om tyd te begryp, moet die kind 
opeenvolging, die begin en einde van 'n gebeurtenis, en duur (hoe lank iets aanhou) verstaan (Gross, 
1985:78). Die kind met ATHV ervaar 'n probleem ten opsigte van 'n tydsbesef. Minute kan vir hom soos 'n 
uur voel en andersom. Probleme word ondervind met die bestuur en sinvolle benutting van tyd. Hierdie 
uitval kan die kind se vermoë om te leer beïnvloed (Barkley, 2006c:138, Nigg, 2006:170). 
 

4.4.2.1.2 Inligtingverwerkingsproses 
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Die manier waarop 'n rekenaar inligting prosesseer, kan as metafoor gebruik word om die menslike 
denkproses te verduidelik. 'n Ooreenkoms tussen rekenaars en die mens is dat die mens soos rekenaars 'n 
beperkte kapasiteit het om met inligting om te gaan. Soos wat die kind ontwikkel vind daar veranderinge in 
die kognitiewe strukture plaas en kan meer gesofistikeerde strategieë geïmplementeer word om inligting 
meer effektief te prosesseer (Cook & Cook, 2005:209; Meyer & Van Ede, 2004: 85). 'n Individu registreer 
inligting deur aandag daaraan te skenk daarna word dit geïnterpreteer en verander word na 'n vorm 
waarmee die kognitiewe sisteem kan werk (vergelyk 2.3.2.1.2; 2.3,2,1,1). Hierdie proses word enkodering 
genoem. Hierdie geënkodeerde inligting word in die geheue gestoor vir latere gebruik om herwin te word 
wanneer dit benodig word (Meyer & Van Ede, 2004: 85). 
 
Geheue is 'n basiese kognitiewe vermoë wat die persoon in staat stel om inligting te stoor en weer te 
herroep. Alle kognitiewe funksies soos probleemoplossing en konsepformulering kan alleenlik plaasvind 
indien vorige ervaarde inligting benut kan word. Geheue speel 'n belangrike rol in die kind se lewe, want 
sonder geheue is denke en leer onmoontlik (Bukatko & Daehler, 2004:317). Die volgende is uitstaande 
algemene kenmerke van die geheueontwikkeling van die kind in die middelkinderjare: Die sensoriese 
stimuli word vinniger geënkodeer as tydens die kleuterjare. Korttermyngeheue se geheuespan neem toe 
van ongeveer vyf inligtingblokkies in sewejariges tot ongeveer sewe inligtingblokkies by volwassenes. Die 
prosesseringspoed neem ook toe. Die kapasiteit van die langtermyngeheue neem nie toe met ouderdom 
nie (want die geheue is onbeperk) en slegs die prosesseringspoed neem toe.  
 
Die volgende aspekte ontwikkel in hierdie periode en verbeter die kind se kognitiewe prosessering (Berk, 
2003:288; Blume & Zembar, 2007:112; Lefrancois, 2001:391-392): 
o Doelbewuste gebruik van geheuestrategieë 
o Verhoging van korttermyngeheuekapasiteit 
o Verhoging van prosesseringspoed 
o Groter outonomie 
o Verbeterde aandag 
o Uitbreiding van die kind se kennisbasis 
o Die kind se bewustheid en kennis van geheue of die metageheue 
 
Sensoriese geheue kan as die sensoriese herkenning van stimuli beskryf word (Lefrancois, 2001:390; 
Rathus, 2006:406). Deur aandag of selektiewe aandag te skenk, is die kind in staat om irrelevante of 
onbelangrike inligting te ignoreer en te fokus op dit wat van belang is (Blume & Zembar, 2007:113). Soos 
reeds bespreek, is dit juis met hierdie funksie wat die kind met ATHV probleme ervaar. Kutscher (2002:16) 
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verwys daarna dat die kind met ATHV nie kan stop nie en ook nie in staat is om aandag te skenk en te 
fokus op dit wat op die moment van belang is nie. So gaan baie relevante sensoriese stimuli verlore tydens 
die inligtingsprosesseringsproses. Probleme ten opsigte van die sensoriese geheue het 'n invloed op die 
verdere proses van geheuevorming. Volgens die navorser sal die terapeut dus tydens terapie moet fokus 
op sensoriese bewuswording om hierdie probleem te ondervang. Die kind met ATHV kan sensories 
afgestomp wees (Oaklander, 1994b:149). Die mens se vyf sintuie stel hom in staat om kontak met die 
omgewing te maak. Deur dié kontak gee hy ook betekenis aan sy leefwêreld (Schoeman, 1996b:42). 
Wanneer die kind sensories intak is, verhoog sy bewustheid en is hy in staat om kontak met homself en sy 
omgewing te maak en kan inligting vanuit die omgewing op 'n sinvolle wyse geprosesseer word.  
 
Die korttermyn- of werkgeheue: Meyer en Van Ede (2004:92) haal Baddeley (1994) aan wanneer hy 
werkgeheue definieer as: “die sisteem vir die tydelike instandhouding en manipulasie van inligting wat 

nodig is vir die uitvoering van sulke komplekse kognitiewe aktiwiteite soos begrip, leer en redenering.” Die 
hooftaak van die werkgeheue is om die verskillende hulpbronne te koördineer wat nodig is vir die uitvoer 
van die betrokke kognitiewe taak. Die werkgeheue is 'n onderafdeling van die korttermyngeheue waar 
inligting gestoor word en operasies soos herhaling en kategorisering plaasvind (Bukatko & Daehler, 
2004:312; Rathus, 2006:406). Die probleme wat die kind met ATHV met werkgeheue ondervind, word 
volledig in 2.3.2.1.2 bespreek.  
 
Die langtermyngeheue word in verskillende geheuesisteme ingedeel waarvan elkeen 'n bepaalde rol en 
taak het. 
o Eksplisiete geheue: Verwys na die potensiële bewuste en herroepbare inligting en kan in die 

semantiese en outobiografiese geheue verdeel word (Lefrancois, 2001: 392): 
 Semantiese geheue: kan beskryf word as 'n persoon se kennis van konsepte, reëls, feite en die 

betekenis van woorde. Die kind in die middelkinderjare leer lees, skryf en reken en leer dus baie 
nuwe feite, reëls en woorde wat sy semantiese geheue verbeter. Die kennis waaroor die kind 
beskik, beïnvloed sy vermoë om te memoriseer (Bukatko & Daehler, 2004:317; Louw, et al., 
2004b:336). Probleme ten opsigte van hierdie geheuesisteem veroorsaak leergestremdhede by 
die kind met ATHV. Die probleme is volledig in 2.3.5.1.3 bespreek. 

 Episodiese of outobiografiese geheue verwys na die geheue vir persoonlike belewenisse. 
Kinders se vermoë om gebeurtenisse te herroep, verbeter gedurende die middelkinderjare. 
Aspekte wat hier van belang is, is: 1) Geheuespan of die getal stimuli-items wat herroep kan 
word na 'n kort periode; 2) Geheuestrategieë wat herhaling, organisering en 
herwinningstrategieë insluit; 3) Kennisbasis wat prosedurekennis of inligting insluit oor hoe om 
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take uit te voer asook verklarende kennis of feitelike kennis. Die kind begin sy kennisbasis 
gebruik om nuwe inligting aan te vul en meer betekenisvol te maak; 4) Metageheue is 'n aspek 
van metakognisie en kan as 'n individu se kennis ten opsigte van prosesse en inhoud van 
geheue beskryf word. Hierby word ook selfmonitering ingesluit, met ander woorde die kind kan 
bepaal wanneer hy genoeg geleer het. (Vergelyk Berk, 2003:298; Bukatko & Daehler, 2004:317; 
Cook & Cook.,2005:234; Louw, et al., 2004b:337-340.)  

o Implisiete geheue wat na persoonlike, episodiese kennis verwys, met ander woorde 'n geheue ten 
opsigte van dit wat die persoon self gedoen het (Lefrancois, 2001:392). 

Die kind met ATHV ervaar nie probleme ten opsigte van tipiese geheuefunksies soos herroeping, 
langtermynstoring en langtermynherwinning van inligting nie, maar het wel probleme ten opsigte van 
toegang tot die werkgeheue (Barkley, 2006c:136). Volgens Gathercole en Alloway (2004:2-3) is die 
werkgeheue 'n uiters bruikbare en buigbare sisteem wat vir allerdaagse funksionering benut word en wat 
oor bepaalde eienskappe beskik. Onder andere vereis die werkgeheue volgehoue aandag en kan 
katastrofale verlies van die inhoud daarvan voorkom indien aandag verskuif word as gevolg van 
afleibaarheid of onderbreking. Indien inligting vanuit hierdie kwesbare sisteem verlore raak, kan dit nie 
weer herwin word nie. Die werkgeheue beskik oor 'n beperkte kapasiteit van verstandelike werkruimte, wat 
van persoon tot persoon verskil.  Indien die kapasiteit oorskry word, gaan inligting verlore. Laastens het 'n 
persoon bewustelike toegang tot die inhoud van die werkgeheue. Hy weet met ander woorde watter 
inligting gestoor is en watter inligting verlore is. Die werkgeheue is dus 'n moeitevolle verstandelike spel 
waartydens alle noodsaaklike inligting gelyktydig in gedagte gehou word. 
 
Die proses van geheuevorming word in figuur 18 skematies voorgestel. (Vergelyk Bukatko & Daehler, 
2004:312; Lefrancois, 2001: 392; Meyer & Van Ede, 2004:86.)  
 
Figuur 18: Die proses van geheuevorming 
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Die kind in die middelkinderjare se werkgeheue speel 'n belangrike rol ten opsigte van leer. Die kapasiteit 
van die werkgeheue ontwikkel geleidelik tydens hierdie periode en volwasse kapasiteit word teen die 
ouderdom van 15 jaar bereik. Die funksionering van die kind se werkgeheue hou verband met sy prestasie. 
Swak werkgeheuevaardighede beperk die kind se vermoë in komplekse vaardighede om nuwe kennis aan 
te leer.  Dit kan lei tot leergestremdhede (Gathercole & Alloway, 2004:6-9; Green & Chee, 1998:236). Soos 
vroeër bespreek, ervaar kinders met ATHV dikwels probleme met hul werkgeheue wat die voorkoms van 
leerprobleme by hierdie kinders verklaar. Indien 'n onderwyser bewus is van hierdie probleem, kan 
onderrigmetodes aangepas word om hiervoor voorsiening te maak. 
 
Swak werkgeheuevaardighede het die volgende probleme by 'n kind met ATHV tot gevolg: 
o Vergeet opdragte - die kind kan nie opdragte van die onderwyser of ouer volg nie en die kind 

vergeet die inhoud van die opdragte veral as dit lank en uitgebrei is. As 'n oplossing vir hierdie 
probleem is dit belangrik dat kort saaklike opdragte gegee word. Die opdrag kan in stappe verdeel 
word. Opdragte kan herhaal word en daar moet gekontroleer word of die kind die instruksies 
onthou. 

o Die kind verloor tred tydens ingewikkelde opdragte. Die kind kan gehelp word deur die gebruik van 
eksterne geheuehulpmiddels soos kaarte. Help die kind om sy vordering in die uitvoering van die 
taak aan te dui. Opdragte kan in korter en eenvoudiger eenhede verdeel word. 

o Die kind kan nie gelyktydige prosessering- en bergingseise (dit wat in gedagte gehou moet word 
terwyl ander inligting geprosesseer word) hanteer nie – hierdie probleem kom dikwels voor wanneer 
items getel moet word. Om hierdie probleem te hanteer, kan korter take gegee word en inligting 
moet eenvoudig en verstaanbaar oorgedra word. 

o Vergeet inligting wat alreeds langtermyn gestoor is. Beperking van die werkgeheue kan daartoe 
bydra dat inligting wat langtermyn gestoor is, nie behoorlik kan vloei nie. Die kind kan 
geheuestrategieë aangeleer word om hierdie probleem te oorkom. 

(Vergelyk Blume & Zembar, 2007:116-117; Gathercole & Alloway 2004:12-18.) 
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Tydens terapie is dit belangrik om ook die kind se ontwikkeling van geheue in ag te neem. Soos met die 
hele ontwikkelingsproses moet individuele verskille in ag geneem word. Die geheue is deel van die proses 
wat die kind gebruik om tot bewustheid te kom, en alleenlik wanneer gedrag en gebeure onthou word, kan 
dit na die voorgrond beweeg. Sensoriese bewusmaking speel hier veral 'n groot rol. Volgens Perry (1999:2) 
het die brein 'n verbasende vermoë om assosiasies tussen sensoriese inligting en spesifieke gebeure te 
vorm. 
 
4.4.2.2 Taalontwikkeling van die kind in die middelkinderjare 
 
Dialoog binne  die terapeutiese  situasie vind op 'n verbale  en nie-verbale vlak plaas. Die  terapeut benut 
nie-verbale inligting soos liggaamshouding, gesigsuitdrukking en energievlakke om waar te neem wat die 
kind ervaar en om vas te stel hoe hy die hier en nou ervaar. Verbale kommunikasie is egter nodig om 
inligting te bekom en om inligting oor te dra. Die terapeut moet dus kennis van die kind se taalontwikkeling 
dra en poog om daarby aan te sluit. Volgens Bukatho en Daehler (2004:263-264) het taal meer funksies as 
bloot net 'n kommunikasiemiddel. Taal het volgens dié skrywers onder meer 'n invloed op die kognitiewe 
vermoë van die kind, want taal word gebruik ten opsigte van geheue en klassifikasie. Taal speel ook 'n 
belangrike rol ten opsigte van selfregulering.  Deur die gebruik van selfspraak kan gedrag gerig word. 
Tydens die proses van kulturele sosialisering speel taal 'n groot rol veral om die kind te help met die 
onderskeiding van sosiale rolle, verhoudings en waardes binne kulturele verband. Die kind se vermoë om 
taal te verstaan en te gebruik, raak al hoe meer gesofistikeerd gedurende die middelkinderjare. Sy skryf- 
en leesvaardighede ontwikkel ook verder, woordeskat neem toe en die gebruik van abstrakte taal word 
meer benut. (Vergelyk Cook & Cook, 2005:311-312; Schickedanz; Schickedanz; Forsyth & Forsyth, 
1998:496.) Louw et al. 

 

(2004b:343) wys daarop dat die lengte en ingewikkeldheid van sinne van die 
skoolgaande kind toeneem, die kind bemeester verder sekere grammatikale vorme en humor raak ook deel 
van sy taalgebruik. 

Taal bestaan uit verskillende subsisteme wat met die klank, betekenis, struktuur en allerdaagse gebruik 
van taal te make het. Taalbeheer beteken dat al hierdie komponente bemeester en gekombineer word om 
'n buigbare kommunikasiesisteem te vorm. Komponente wat by taalontwikkeling van belang is, is fonologie, 
semantiek, grammatika en pragmatiese benutting van taal.  
 
Fonologie verwys na die reëls wat die struktuur en opeenvolging van taal beheer. Die HAT (1994:220) 
definieer fonologie as: “die studie van spraakklanke as funksionele elemente in die taal". Lefrancois 
(2001:228) beskryf 'n foneem as die eenvoudigste eenheid van taal wat uit 'n enkele klank soos 'n vokaal 
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bestaan. Volgens Berk (2003:369) is die kind se fonologiese ontwikkeling, of bemeestering van 
spraakklanke, grotendeels afgehandel teen die ouderdom van vyf jaar. Sy wys verder daarop dat daar 'n 
verband tussen die semantiese kompleksiteit en die korrekte uitspraak van woorde bestaan. Die aanleer 
van die klank en betekenis van 'n nuwe woord mag die kognitiewe sisteem van 'n kind oorlaai en 
veroorsaak dat uitspraak tydelik ingeboet word totdat die kind die betekenis van die nuwe woord verstaan. 
Die feit dat die kind in die middelkinderjare taal alreeds op 'n gevorderde vlak bemeester het, maak dit 
moontlik dat verbale dialoog tydens intervensie benut kan word. Weereens is dit noodsaaklik dat die kind 
se unieke vlak van ontwikkeling in ag geneem moet word. 
Semantiese ontwikkeling dui op die uitbreiding van die betekenis van woorde of kombinasies van woorde 
(Bukatko & Daehler, 2004:230). Hierdie aspek ontwikkel verder tydens die middelkinderjare en die kind se 
woordeskat neem viervoudig toe sodat die kind aan die einde van sy primêre skooljare 'n woordeskat van 
ongeveer 40 000 woorde het. Gemiddeld word 20 nuwe woorde per dag gedurende hierdie lewensfase 
aangeleer (Berk, 2003:371). Woorde word as gevolg van 'n beter georganiseerde kennisbasis meer 
akkuraat gebruik en sinonieme en idiome word verstaan en benut. Die kind begin die vermoë ontwikkel om 
ook die abstrakte betekenis van woorde te verstaan. Tydens terapie kan dus van metafore gebruik gemaak 
word. Semantiese ontwikkeling in die lewensfase steun swaar op die konteks van die gesprek asook die 
intensie van wat gesê word (Blume & Zembar, 2007:119). Berk (2003:374) wys daarop dat volwasse 
terugvoer semantiese ontwikkeling fasiliteer. Dit is dus belangrik dat ouers en onderwysers nie slegs die 
kind op foute wys nie, maar ook verduidelik wat konsepte beteken. 
 
Grammatika is volgens die HAT (1994:305) die kuns om 'n taal reg te praat en te skryf. Lefrancois 
(2001:230) verwys na grammatika as die reëls wat met die struktuur van taal handel. Tydens die 
middelkinderjare ontwikkel die kind se vermoë om meer komplekse grammatikale vorme te gebruik en word 
sinne langer en meer ingewikkeld. Die kind is ook in staat om die lydende vorm te verstaan en te gebruik, 
en begryp en benut voornaamwoorde ten volle (Berk, 2003:380). Die navorser is van mening dat alhoewel 
die kind se grammatikale vermoë in hierdie lewensfase geweldig ontwikkel, die terapeut daarop moet let 
om nie te komplekse en ingewikkelde taal te gebruik nie. Verbale dialoog moet op eenvoudige en 
verstaanbare wyse gevoer word, met inagneming van die kind se vermoëns. 
 

Pragmatiese benutting van taal dui op die effektiewe benutting van taal binne 'n sosiale konteks 
(Lefrancois, 2001:230). Volgens Bukatko en Daehler (2004:245) is die kulturele vereistes en gebruike van 
taal net so belangrik soos die semantiese reëls. Berk (2003:385) beklemtoon die noodsaaklikheid van die 
pragmatiese benutting van taal soos volg: 
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Although cultures vary in their emphasis on polite language, parents everywhere seem to 

realize that a child can get by without perfectly correct pronounciation, grammer, and a large 

vocabulary. But failing to use socially acceptable speech can lead to scorn and rejection, 

causing a child’s message not to be received at all. 

 
Om sosiaal aanvaarbaar te wees, moet die kind dus in staat wees om effektief en aanvaarbaar te 
kommunikeer. Volgens Bukatko en Daehler (2004:248) vertoon kinders in die middelkinderjare 'n groot 
individuele variasie ten opsigte van die vermoë tot effektiewe interaksie. Die volwasse benutting van taal 
sluit die vermoë in om die eise van die situasie te verstaan, om sensitief te wees vir die behoeftes van die 
luisteraar en om subtiele nuanses van taal te ontplooi wat deur die situasie vereis word. Indien die kind nie 
daarin kan slaag om die sosiale vaardighede wat deel van effektiewe kommunikasie is, te verwerf nie, kan 
dit 'n invloed op die kwaliteit van verhoudings met ouers, onderwysers en die portuurgroep hê. Tydens die 
middelkinderjare leer die kind om die onderwerp van 'n gesprek taktvol en geleidelik te verander. Hierdie 
vermoë spruit uit 'n bewuswording van die behoeftes van die luisteraar. Die kind ontwikkel ook die vermoë 
om die spreker se intonasie te interpreteer en is as gevolg daarvan in staat om sarkasme te verstaan. Die 
kind begin ook om dit wat die spreker bedoel, te verstaan – al is die uitdrukking van die inhoud nie presies 
nie.  Die kind sal byvoorbeeld verstaan dat hy sy ore moet was wanneer sy ma sê: “Daar kan al boontjies in 
jou ore geplant word.” Verder kan die kind duidelike verbale boodskappe begin oordra en is dit vir hom 
moontlik om te onderskei wanneer ander se boodskappe nie verstaanbaar is nie. Pragmatiese benutting 
van taal sluit die vermoë in om beurte te neem ten opsigte van gesprekvoering, weerhouding daarvan om 
antwoorde uit te skree, onderbreking van ander se gesprekke en oormatige gepraat. (Vergelyk Berk, 
2003:382; Blume & Zembar, 2007:119; Cook & Cook,

 
 2005:314.)  

Die Gestaltterapeut maak gebruik van dialoog of kommunikasie (soos bespreek in 5.9.5.2.10). Philippson 
(1996b:4) verduidelik die plek van dialoog binne Gestaltterapie soos volg: “The basis in Gestalt therapy for 

the dialogic method is that Gestalt field theory is inherently dialogic. The therapist and client are co-creating 

each other in their contact.” Dialoog is veel meer as bloot 'n verwisseling van verbale inligting. Die terapeut 
bied deur die dialogiese verhouding 'n ander situasie aan die kliënt waar geëksperimenteer kan word met 
verskillende kommunikasiepatrone in die hier en nou. Op hierdie wyse kan die kliënt op 'n unieke wyse 
kontak maak met sy omgewing of veld. Vanuit hierdie verwysingsraamwerk is dit noodsaaklik dat die 
terapeut bewus moet wees van enige probleem ten opsigte van taalontwikkeling wat by die kind bestaan. 
Hierdie probleme beïnvloed nie alleen die kind se kommunikasie met sy omgewing nie, maar ook sy proses 
en die wyse waarop hy kontak maak met die omgewing 
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Probleme wat die kind met ATHV ten opsigte van taalontwikkeling ondervind, is alreeds in 2.3.4.1.3 en 
2.3.5.1.3 bespreek. Probleme in dié verband het ernstige gevolge vir die kind met ATHV. Skoolprestasie 
asook sosiale funksionering word hierdeur beïnvloed. Redmond (2004:108) wys daarop dat verskeie 
navorsers vasgestel het dat die moontlikheid bestaan dat kinders met ATHV vertragings en versteurings 
ten opsigte van taalontwikkeling mag ondervind. Die tipiese probleme wat geïdentifiseer word, is: 
vertraging ten opsigte van eerste woorde en kombinasie van woorde, swak prestasie ten opsigte van 
woordeskat, grammatikale en leesvloeiendheid asook probleme ten opsigte van korttermyngeheue en 
beperking ten opsigte van redenering en die narratiewe weergee van inligting. Laastens kom probleme ten 
opsigte van ontoepaslike pragmatiese benutting van taal voor (McInnes, Humphries, Hogg-Johnson, & 
Tannock, 2003: 427; Redmond, 2004:108).  
 
'n Oorvleueling van probleme ten opsigte van taalontwikkeling en aandagversteuring kom voor. Redmond 
(2004:109) haal ondersoeke deur Barkley (1997), Beitchman (1989) en Boucher (2000) aan wat daarop dui 
dat probleme ten opsigte van taalontwikkeling toegeskryf kan word aan temporale prosesseringbeperkings. 
'n Verdere hipotese wat bestaan, is dat hierdie probleme ontstaan as gevolg van sekondêre gevolge van 
impulsiwiteit, hiperaktiwiteit en aandagtekort. Redmond (2004:110) beklemtoon verder dat psigometriese 
toetsing beïnvloed kan word deur die oorvleueling ten opsigte van hierdie twee aspekte. Die kind met 
ATHV kan swak presteer in toetse wat daarop dui dat daar probleme bestaan ten opsigte van die 
konseptuele en strukturele komponente van taal, maar dat hierdie resultate toegeskryf kan word aan 
probleme ten opsigte van aandag, impulskontrole, werkgeheue en beplanning en organisering. Greathead 
(2007:1) wys daarop dat aansluitend by probleme ten opsigte van taal die kind probleme ten opsigte van 
ouditiewe prosessering en megakognisie ondervind. Die eerste aspek dra by tot die volg van instruksies en 
die verkryging van inligting deurdat lees en luister vir die kinders moeilik is. 'n Tweede aspek is die vermoë 
om in die algemeen te dink en probleme hier dra by tot 'n onvermoë om probleemoplossingstrategieë te 
benut. As gevolg van hierdie uitval ervaar die kind probleme ten opsigte van leer omdat die kind ook 
onbewus is van sy eie leer- en denkprosesse en moeite ondervind om 'n leerstyl te ontwikkel. Greathead 
(2007:3-5) stel bepaalde strategieë ten opsigte van leer voor – onder andere: verspreide leer waartydens 
die kind tien minute leer en 'n kort breuk van een tot twee minute neem. Benutting van sensoriese 
hulpmiddels laat meer tyd toe vir dink en doen en gee voortdurende en onmiddellike terugvoer en 
erkenning. Met al hierdie probleme ten opsigte van taal is dit vir baie kinders met ATHV moeilik om 'n 
tweerigtinggesprek te voer. As gevolg van hulle onvermoë om die behoeftes van die ander spreker in ag te 
neem, word gesprekke met hulle vermy. Sowel die kind se steunstelsels as die terapeut moet bewus wees 
van hierdie uitvalle en die kind se unieke proses in ag neem wanneer 'n gesprek met die kind gevoer word. 
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In teenstelling met Piaget se teorie waar aanvaar word dat kognitiewe ontwikkeling nie deur kultuur 
beïnvloed word nie, word die standpunt dat kognitiewe ontwikkeling binne die konteks van die kultuur 
waarbinne die kind leef gesien moet word vanuit Vygotsky se sosiokulturele of kultuurhistoriese 
benadering ten opsigte van taalontwikkeling beklemtoon. Vygotsky se teorie stel dit dat die mens se 
hoër kognitiewe prosesse hulle oorsprong in sosiale interaksie het (Meyer, 2004:90).  
 
Vygotsky onderskei drie  taalvorme wat ontwikkel met verskillende  funksies.  Hierdie  ontwikkeling  word in  
Figuur 19 voorgestel  met die funksie  van taal daarby  ingesluit. (Vergelyk  Lefrancois, 2001:28;  Thomas,  
2005:239.)  
 
Figuur 19: Die ontwikkeling van taal  
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Ontwikkeling word gesien as 'n funksie van die interaksie tussen kultuur en die kind se basiese biologiese 
vermoëns tydens 'n volwassewordingtydtafel. Volgens Berk (2003:26), Bukatko en Daehler (2004:301) en 
Rathus (2006:26) internaliseer die kind kennis deur middel van didaktiese uitruiling. Deur die gebruik van 
steierwerk (Vygotsky se term vir tydelike kognitiewe strukture of metodes van probleemoplossing) leer die 
kind om onafhanklik te funksioneer. Hierdie strukture word deur ouers en onderwysers as tydlike 
hulpmiddels aan die kind gebied totdat die kind in staat is om sonder hulp 'n situasie te hanteer. 'n Verdere 
term wat van belang is, is die sone van proksimale ontwikkeling wat omskryf word as verskil tussen die kind 
se werklike vlak van ontwikkeling en die vlak van prestasie wat bereik kan word met behulp van 'n 
volwassene. Hierdie konsep beteken dat 'n kind met die hulp van steunstelsels, sy ouers, onderwysers en 
portuurgroep 'n hoër vlak van kognitiewe ontwikkeling kan bereik as daarsonder. (Vergelyk Bukatko & 
Daehler, 2004:303; Meyer, 2004:90.) Alle kennis word deur die kind en ander binne kultuur sosiaal 
gekonstrueer – vandaar die sosiokulturele benadering. Die ontwikkeling van 'n individuele kind word in 
kontras met die historiese ontwikkeling van menslike kultuur ondersoek. Vygotsky se sosiokulturele of 
kultuurhistoriese benadering stel dit dat die mens se ontwikkeling totaal verskil van dié van diere. Die 
motivering is dat die mens gereedskap en simbole gebruik en sodoende kultuur skep. Die verwerwing van 
taal is die belangrikste gebeurtenis in die ontwikkeling van kultuur en so ook in die ontwikkeling van die 
mens (Schickedanz et al., 1998:21).  
 

Denke maak taal moontlik, en die mens benut in die proses van bewustelike ontwikkeling bepaalde tekens 
of instrumente wat hierdie prosesse gebruik. Crain (1992:197) verduidelik die benutting van instrumente of 
tekens soos volg “Vygotsky called the various psychological tools that people use to aid their thinking and 

behavior signs, and he argued that we cannot understand human thinking without examining the signs that 

cultures proved.”  Crain (1992:197-21) en Lefrancois (2001:301-303) onderskei die volgende tekens: taal, 
gedrag wat gemediteer word, geskrewe en numeriese sisteme en geheuehulpmiddels. Taalontwikkeling 
beteken nie net die uitbreiding van woordeskat en sinskonstruksies nie, maar taal word al meer met die 
konteks waarin dit gebruik word in verband gebring (Louw, et al., 2004b:344).  
 

Tydens terapie kan taalontwikkeling baie belangrik wees, want dit bepaal die kind se vermoë om homself 
uit te druk. Die terapeut moet ook die kind se taalvermoë in ag neem wanneer tegnieke verduidelik word. 
Innerlike taal of selfspraak is veral van belang by die emosionele bewusmakingsproses.  Indien die kind in 
staat is tot selfgesprek, is hy in staat om tot integrasie te kom deur verskillende alternatiewe teenoor 
mekaar op te weeg. Selfgesprek maak dit ook moontlik om die bemagtigingsproses toe te pas deur dit deur 
denke te oefen. Die verband tussen selfspraak en selfregulering word deur hierdie teorie beklemtoon. 
Indien 'n kind oor 'n hoë vlak van selfregulering beskik, is hy in staat om uitdagende take aan te pak en 
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word vertroue in eie vermoëns ontwikkel. (Vergelyk Berk, 2003:396; Thomas, 2005:239.) In 3.3.5 is die 
probleme bespreek wat die kind met selfspraak ondervind. Die terapeut moet hierdie uitval in gedagte hou 
tydens terapie aangesien die terapeutiese proses hierdeur negatief beïnvloed kan word indien die kind 
moeite ondervind om tot integrasie te kom en alternatiewe gedrag te beproef. 
 

4.4.3 EMOSIONELE ONTWIKKELING  
 

Emosie kan beskryf word as dit wat 'n persoon voel of beleef. Emosie gee ook aanleiding tot gedrag, by 
voorbeeld as 'n persoon gelukkig voel, lag hy en tree hy vriendelik op. Mayer, Caruso en Salovey 
(1999:563) beskryf emosies as interne gebeure wat psigologiese subsisteme koördineer – insluitend 
fisiologiese response, kognitiewe funksies en bewustheid. Hieruit kan afgelei word dat die individu in sy 
totaliteit betrokke is by sy emosies. Berk (2003:394) sluit hierby aan wanneer emosie omskryf word as 'n 
uitdrukking van of gereedheid om 'n persoon se verhouding ten opsigte van die omgewing vas te stel of 
daarmee vol hou of te verander wanneer 'n aspek van persoonlike belang betrokke is. Volgens Bukatko en 
Daehler (2004:381) kan emosies beskryf word as komplekse gedrag wat,  as respons op bepaalde 
eksterne of interne gebeurtenisse, fisiologiese, uitdrukkings- en eksperimentele komponente insluit. Die 
funksie van emosies kan dus gesien word as die aksie in diens van persoonlike doelwitte asook die 
sentrale dryfkrag in alle aspekte van menslike aktiwiteit (Berk, 2003:394). Emosies beïnvloed die kind se 
kognitiewe prosesse, interaksie met ander, fisiese genoegdoening, motivering en selfbewustheid (Berk, 
2003:395; Bukatko & Daehler, 2004:381). Goleman (1995:3) verduidelik die oorsprong van die woord 
emosie as afgelei van die Latynse werkwoord ‘motere’ wat beteken om te beweeg. Wanneer ‘e’ voor die 
woord gesit word, beteken dit om weg te beweeg. Emosies gee dus aanleiding tot die mens se optrede in 
enige situasie en elke emosie bied aan die mens die geleentheid om oor te gaan tot aksie, en dit is 
natuurlik deel van die mens. Emosies kan as die motiveerder vir gedrag beskryf word. 
 
Die kind in die middelkinderjare begin om sy unieke self te ontwikkel. Die portuurgroep speel 'n belangrike 
rol en die kind wil graag “inwees": dit is vir hom belangrik om by die groep in te pas. Die kind is beter in 
staat om sy emosies te reguleer en 'n verskeidenheid gevoelens kan uitgedruk word. Daar is 'n beweging 
van hulpeloosheid na onafhanklikheid en selfgenoegsaamheid. Erkenning en aanvaarding laat die kind 
floreer. In hierdie fase is daar ook 'n duidelike verskil tussen die twee geslagte ten opsigte van emosionele 
uitdrukking. Seuns word dikwels geleer om nie emosie te toon nie terwyl dogters gekritiseer word indien 
hulle aggressie toon. (Vergelyk De Klerk & Le Roux, 2003:23; Louw, et al., 2004b:349; Rathus, 2006:440.)  
 
4.4.3.1 Erikson se teorie van psigososiale ontwikkeling 
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Soos in 2.3.4.2 bespreek, blyk dit dat 'n kind met ATHV 'n agterstand ten opsigte van hul emosionele 
ontwikkeling toon. In vergelyking met hul portuurgroep kom die kind as emosioneel onderontwikkel voor. 
Dit is dus nodig om vas te stel wat die aard van die emosionele ontwikkeling van kind in die 
middelkinderjare behoort te wees. Erikson se teorie ten opsigte van psigososiale ontwikkeling bied 'n riglyn. 
Volgens Erikson se teorie van psigososiale ontwikkeling beweeg die kind nou in die fase van 
arbeidsaamheid. Erikson verdeel die mens se ontwikkeling in agt stadia. Elke stadium word gekenmerk 
deur 'n basiese krisis wat veroorsaak word deur die kind se behoefte om aan te pas by die sosiale 
omgewing. Wanneer hierdie krisis opgelos word, ontwikkel 'n gevoel van vaardigheid. Die individu verenig 
biologiese, psigologiese en sosiale kragte en is betrokke in die organisasie van al drie prosesse. Die 
suksesvolle oplossing van 'n krisis in een stadium lei tot die moontlikheid om 'n volgende krisis suksesvol 
op te los.  Elke krisis moet egter weereens in elke stadium vanuit 'n ander perspektief opgelos word 
(Lefrancois 2001:52; Meyer & Van Ede, 2004:53). Klem word egter op elke individu se kreatiewe en 
aanpassingsvermoë gelê. Maier (1978:22) stel dit so “…respects each individual’s unique capacity to 

create his way of life, to bring to bear his own faith and his own indignation.” 
 

In hierdie benadering word van die uitgangspunt uitgegaan dat emosionele aspekte 'n invloed het op alle 
menslike funksies. Die kwaliteit van interpersoonlike verhoudings bepaal die kern van die mens. Wanneer 
na die kind in die middelkinderjare gekyk word, moet die kind tussen die twee pole: arbeidsaamheid en 
minderwaardigheid kies. Deur tot 'n sintese van die twee pole te kom, kan lei tot positiewe gevoelens van 
bekwaamheid. Sintese is die kind se strewe om vaardighede te bemeester. Die skool speel 'n belangrike 
rol op hierdie stadium en die kind leer om dinge te maak en gereedskap te gebruik. Die kind is in 'n fase 
waar 'n oorgang tussen die huis en die wêreld van die portuurgroep plaasvind. Indien hy die plesier van 
intellektuele stimulasie, produktiwiteit en sukses ondervind, ontwikkel hy die gevoel van bemeestering. Die 
kind is gerig op sukses en raak daarom baie kompeterend. Onvermoë tot sukses lei tot gevoelens van 
mislukking. (Vergelyk Crain, 1992:249-262; Lefrancois, 2001:51; Maier, 1978:22; Meyer & Van Ede, 
2004:55.) 
Dit is noodsaaklik dat die terapeut bewus moet wees of die kind tot sintese in 'n spesifieke 
ontwikkelingstadium gekom het. Indien nie, beïnvloed die onsuksesvolle oplossing van 'n vorige krisis die 
kind se vaardigheid om die huidige ontwikkelingskrisis te hanteer. Die kind met ATHV beleef dikwels 
mislukking binne die skoolsituasie en word nie altyd deur sy portuurgroep aanvaar nie. Mislukking in die 
hantering van hierdie ontwikkelingskrisis kan meebring dat die kind nie bekwaamheid beleef nie en kan die 
hantering van verdere ontwikkelingskrisisse in sy lewe negatief beïnvloed.  
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4.4.3.2 Kenmerke van die kind in die middelkinderjare se emosionele lewe 
 

Interne eerder as eksterne gebeure veroorsaak emosionele gevoelens. Die kind toon meer begrip vir ander 
se gevoelens en empatie en meegevoel neem geleidelik toe. Sosiale hantering van emosies word 
aangeleer: dit wat beheer, onderdruk en weggesteek moet word en ook dit waaraan uiting gegee kan word 
(Cook & Cook
 

, 2005: 358; Louw et al., 2004b:349).  

4.4.3.2.1 Emosies 

Volgens Lefrancois (2001:422) en Rathus (2006:441) begin sosiale kognisie (of die kind se begrip van die 
verhouding tussen die self en ander) in die middelkinderjare ontwikkel. Die kind besef ook dat ander oor 
emosies, gevoelens, motiewe en intensies beskik. In dié lewensfase ontwikkel die kind groter begrip vir 
hulle gevoelens en emosionele ervarings. Die volgende emosies het veral betrekking op die 
middelkinderjare, aggressie, vrees, jaloesie en afguns, vreugde, blydskap, humor en opgewektheid en 
liefde. 
Aggressie: Die kind in die middelkinderjare beweeg na onafhanklikheid en selfstandigheid en sekere 
situasies kan tot frustrasie en woede lei. Hy begin om frustrasie te hanteer en kan al deur kommunikasie 
probleme oplos. Woede maak hom nukkerig, negatief en twissiek. Direkte aggressie neem geleidelik toe. 
Hy sal geweld gebruik om probleme op te los en frustrasies te hanteer (Du Toit & Kruger, 1991:122; Louw 
et al., 2004b:352). Berk (2003:507) wys daarop dat sowel seuns as dogters aggressief optree, maar dat die 
aggressie op verskillende wyses uitgedruk word. Binne die spelterapiesituasie moet die terapeut die kind 
geleentheid gee om bewus te word van aggressie. Indien die kind nie die geleentheid kry om die gevoelens 
uit te speel nie, sal dit op sy voorgrond bly en kan daar nie aanbeweeg word nie. Soos alreeds in 2.3.4.2.1 
bespreek, kan die kind met ATHV  meer aggressief  voorkom as sy portuurgroep. Hierdie gedrag kan onder 
meer toegeskryf word aan die 
opponerende gedrag. 
Vrees: In dié lewensfase is 'n afname in vrees vir liggaamlike veiligheid, maar nie vir vrees vir bonatuurlike 
magte en dit wat denkbeeldig is nie. Die kind begin vrees koester vir dit wat verband hou met aktuele sake, 
byvoorbeeld MIV en Vigs. Nuwe vrese ontstaan wat verband hou met die skool en akademiese prestasie. 
Baie kinders in hulle middelkinderjare is bang dat hulle ouers sal doodgaan Oor die algemeen is kinders 
die bangste vir hulle vader. Die kind huil minder en hy vermy situasies wat vrees veroorsaak. Vrees 
manifesteer as: nagmerries, enurese, angstigheid, psigosomatiese probleme, hakkel, grootpratery en 
luidrugtigheid. (Vergelyk Berk, 2003:402; Du Toit & Kruger, 1991:122; Louw et al., 2004b:331.) Die 
spelterapeut kan in samevloeiing met die kind gaan om hom te help om sy bewussyn te verhoog en om die 
vrees te herken. 
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 Jaloesie en afguns: Jaloesie kom veral voor tydens 'n kind se derde en elfde jaar. Gevoelens van 
jaloesie word divers en verskuil as terg, leuens, afknou, verkul, destruktiewe gedrag, sarkasme of 
dagdroom of selfs om af te knou. Die kind kan ook oormatig liefde betoon en kom soms opdringerig en 
oordrewe hulpvaardig voor. Die kind kan baie baasspelerig wees en wil graag wen – hy is dan ook jaloers 
op ander se sukses (DeBord, 1996:3). 
Vreugde, blydskap, humor en opgewektheid: Die kind in die middelkinderjare word meestal gesien as 
gelukkig, laggend en besig om te speel. Verskeie situasies lei vir die kind tot vreugde, suksesvolle 
voltooiing van take, nuwe vaardighede, verrassings, geskenke en om saam met hulle geliefdes te wees. 
Kinders lag meer as hulle in 'n groep is, maar sosiale groepsdruk kan veroorsaak dat blydskap en 
opwinding onderdruk word. Die kind het egter behoefte aan pret en plesier, en aktiwiteite met die kind moet 
plesierig wees (Nuttall, 1995:1; Turner & Helms, 1995:331). As gevolg van die kind se kognitiewe 
ontwikkeling is hy in staat om humor te geniet en kan fyn spot en woordspelings geniet (Schickedanz et al., 
1998:499). Tydens terapie is dit nodig om take op so 'n wyse aan te pak dat die kind vreugde kan beleef. 
Humor kan gebruik word om die kind blydskap te laat beleef. 
Liefde: Liefde is 'n abstrakte begrip en kan eers ten volle begryp word as die kind se kognitiewe vermoë 
meer volwasse is (Turner & Helms, 1995:331). Die kind leer liefde ken sedert sy geboorte in verhouding 
met sy ouers. Kinders wat liefde ondervind, is makliker in staat om liefde te betoon. Die uitdrukking van 
liefde verander met verloop van tyd . Die kind in die middelkinderjare druk nie alleen sy liefde fisies uit nie 
maar ook deur mededeelsaamheid en kommunikasie. Omdat die kind minder egosentries is, raak die 
uitdrukking van emosies meer volwasse (Louw et al., 2004b:352). Hierdie emosie kan bevredig word deur 
die bou van die terapeutiese verhouding en baie aandag kan gegee word dat die kind ware aanvaarding, 
respek en egtheid ervaar. Hier is dan  sprake  van 'n “I-Thou”-verhouding (sien 5.9.5.2.10)  waar  die kind 
die geleentheid kry om sy ware self te  
beleef  (Oaklander,1997:293). 
 
4.4.3.2.2 Emosionele uitdrukking 

Buie en gemoedswisseling kom by die kind in die middelkinderjare voor. Die kind raak bewus van positiewe 
of negatiewe gevoelens. Hy leer om emosies te onderdruk en weg te steek wat kan lei tot stres, depressie, 
ontevredenheid en slegte buie (Du Toit & Kruger, 1991:123). Volgens Berk (2003:407) is selfbewuste 
emosies gekoppel aan die selfevaluering wat die kind doen. Soos wat die kind se taal verbeter, word 
strategieë ontwikkel om emosies te reguleer. Die kind is ook geneig om positiewe emosies voor te gee 
alhoewel hulle nie so voel nie. 'n Motivering hiervoor kan 'n strewe na konformiteit wees. Nuttall (1995:2) 
wys daarop dat kinders geleer moet word hoe om emosies te verbaliseer en hoe om dit te verwerk. Soms 
onderdruk kinders hulle emosies tot so 'n mate dat hulle glad nie meer kontak het met emosies nie. 
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Volgens Oaklander (1997:308) is dit dan nodig om oor emosies te praat; wat emosies is, hoe die kind 
emosies liggaamlik beleef, vorme van dieselfde emosie en hoe die emosie lyk. Taal speel hier veral 'n 
groot rol.  
 
Die kind met ATHV ervaar probleme met die uitdrukking van emosie. Hy is ook geneig om geïrriteerd, 
vyandig, en hiperresponsief teenoor ander op te tree (Barkley, 2006c:148). Green en Chee (1998:8) wys 
daarop dat die meeste kinders met ATHV dieselfde emosionele en sosiale volwassenheid het as kinders 
twee derdes hulle ouderdom. Die algemeenste probleme wat ervaar word, is 'n gebrek aan emosionele 
begrip, onafhanklikheid en “common sense”. Die navorser is van mening dat hierdie gedrag en wyse 
waarop aan emosies uitdrukking gegee word 'n negatiewe invloed op die kind se emosionele funksionering 
kan hê. Die kind beleef baie frustrasie wat die gedrag vererger. Aangesien die kind nie oor die emosionele 
vaardighede beskik om by die groep in te pas nie, word hy dikwels in hierdie fase deur sy portuurgroep 
verwerp – wat bydra tot 'n versteurde selfkonsep.  
 
4.4.3.2.3 Ontwikkeling van selfbegrip 

Verskeie terme word gebruik om die individu se begrip, evaluering en validering van die self te beskryf. 
Blume en Zembar (2007:136) beskryf selfkonsep en selfbevoegdheid as kognitiewe konstrukte. 
Hierteenoor word na selfwaarde en selfbeeld as affektiewe terme verwys. Selfkonsep omvat die kennis wat 
die individu van homself het, selfbevoegdheid verwys na dit wat die individu kan doen, selfwaarde is die 
gevoel dat die individu homself na waarde ag terwyl die begrip selfbeeld na selfevaluering verwys. 
(Vergelyk Berk, 2003:444 & 447; Blume & Zembar, 2007:136; Lefrancois, 2001:425.) Die konsep self is 
alreeds in 1890 deur William James verdeel (vergelyk Blume et al., 2007:136; Lefrancois, 2001:426) in 
twee fundamentele aspekte, naamlik die ‘ek’ en die ‘my’. Die ‘ek’ verwys na 'n subjektiewe bewus wees van 
die self as 'n persoon of die self as 'n onderwerp. Die ‘ek’ ontstaan alreeds tydens die babajare terwyl die 
‘my’ deur die kinderjare en volwassenheid ontwikkel. Die ‘my’ verwys na  die objektiewe feite  ten opsigte 
van die self  of die self as voorwerp. Die konsepte kan verder uitgebrei word na die self soos wat ander die 
persoon sien. 
 
Gedurende die middelkinderjare ontwikkel die kind 'n dieper en ryker begrip van wie hy is en waartoe hy in 
staat is. Hy ontwikkel ook 'n konsep van hoe hy is of die ware self en van hoe hy graag wil wees. Hierby 
sluit ook aan dit wat hy dink hy moet wees (Blume & Zembar, 2007:159 & Louw et al., 2004b:348). In 
hierdie fase begin die kind homself op 'n meer komplekse wyse evalueer en beskryf hy homself nie meer in 
terme van aktiwiteite nie maar wel volgens wat hy kan bemeester. Kennis van homself is nie langer net op 
prestasie gebaseer nie, maar ook op sy behoeftes en verwagtings wat ander aan hom stel. Die kind begin 
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homself ook definieer volgens die groep waartoe hy behoort . Terugvoer van ander begin ook belangrik 
raak en die kind kan sowel negatiewe as positiewe selfevaluering doen. Rathus (2006:443) wys daarop dat 
'n kind se selfbeeld gedurende die middelkinderjare afneem en eers weer gedurende adolessensie 
toeneem. Hierdie verskynsel word toegeskryf aan die feit dat jong kinders egosentries is en dat hulle 
selfkonsep onrealisties kan wees. Soos hulle ouer word, begin hul hulself met ander vergelyk en word die 
selfkonsep aangepas. Louw et al. (2004b:349) wys daarop dat kinders die wyse waarop kinders deur 
volwassenes hanteer word, bydra tot 'n hoë selfwaarde. Kinders met 'n hoë selfwaarde is meer onafhanklik 
en kreatief as kinders met 'n lae selfagting. Feldman (2006:10-11) is van mening dat 'n kind met lae 
selfwaarde verstrengel kan raak in 'n siklus van mislukking wat moeilik kan wees om te verbreek. Feldman 
(2006:11) stel hierdie siklus in figuur 20 voor.  
 
 
Figuur 20: Siklus van lae selfwaarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien  'n kind met 'n swak selfbeeld  verwag om te misluk, mag hy angstigheid ervaar wat daartoe kan lei 
dat hy sy swak presteer en word die negatiewe selfwaarde bevestig. Ouers en onderwysers kan hierdie 
siklus verbreek deur warm en ondersteunend op te tree. Indien 'n kind met 'n swak selfbeeld verwag om te 
misluk, mag hy angstigheid ervaar wat daartoe kan lei dat hy swak presteer en dan word die negatiewe 
selfwaarde  bevestig. Ouers  en onderwysers  kan help om hierdie  siklus te verbreek deur  warm en  
ondersteunend op te tree 
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Tydens terapie is die volgende van belang: 
o Oaklander (1988:57) beskou die gesonde ononderbroke sensoriese, liggaamlike, emosionele en 

intellektuele ontwikkeling van die kind as die kern van die kind se selfbeeld. 
o Wanneer 'n kind 'n gesonde selfbeeld het, is die kind in staat tot gesonde kontakfunksies. 
o Wanneer 'n kind swak gedefinieerde grense het, kom samevloeiing voor en kan die kind homself 

moeilik van die omgewing skei (Oaklander, 1994b:143). 
o Die kind kan eers emosioneel bewus word wanneer hy 'n sterk selfbewussyn het. 
o Oaklander (1997:298) gebruik die volgende om 'n kind te help met die ontwikkeling van sy self: 

definiëring van die self, ervaring van mag en beheer, maak van keuses, bemeestering ervaar, besit 
neem van projeksies, daarstel van grense en beperkinge, in staat wees om te speel en verbeelding 
te gebruik en om met aggressiewe energie in kontak te kom. 

Die doel van die ontwikkeling van die kind se selfbegrip is om hom tot selfaktualisering te begelei. 
Selfaktualisering kan as optimale ontwikkeling beskryf word. Dit beteken dat die kind sy potensiaal ten volle 
ontwikkel. Selfaktualisering is eerder 'n proses wat ontwikkeling rig as 'n toestand waarin verkeer word 
(Blume & Zembar, 2007:134; Meyer & Van Ede, 2004:70).  
 
Abraham Maslow het 'n teorie ten opsigte van optimale ontwikkeling omskryf. Sy teorie is gegrond op die 
hipotese dat alle mense vyf basiese behoeftes moet bevredig om tot selfaktualisering te kom. Hierdie 
behoeftes is fisiologiese behoeftes – basiese behoeftes aan kos, klere en behuising; veiligheidbehoeftes – 
sekuriteit en psigologiese sekuriteit; aanvaardingsbehoeftes – aanvaarding, liefde, toegeneentheid en deel 
wees van 'n groep; agtingsbehoeftes – selfkonsep en –bevoegdheid, aanvaarding en erkenning, en 
behoefte aan selfaktualisering: estetiese behoeftes wat skoonheid, goedheid, waarheid en geregtigheid 
insluit en kognitiewe behoeftes wat 'n strewe na kennis insluit. (Vergelyk Blume & Zembar, 2007:134-136; 
Lefrancois, 2001:85; Meyer & Van Ede, 2004:70.) Rowan (1998) in Lefrancois (2001:85) is van mening dat 
selfaktualisering 'n proses is wat nooit kan ophou nie en nie 'n doelwit is wat die einde van die proses 
aandui nie. Indien basiese behoeftes nie bevredig word nie, ondervind die kind 'n tekort en probeer hy die 
behoefte bevredig. Metabehoeftes daarenteen se bevrediging lei na groei. Die belangrikste is egter 
selfaktualisering waar die kind ten volle gebruik maak van talente, vaardighede en potensialiteite 
(Lefrancois, 2001:93). Maslow se teorie word in figuur 21 skematies voorgestel (Lefrancois, 2001:85 Meyer 
& Van Ede, 2004:70). 
 
Figuur 21: Maslow se hiërargie van behoeftes 
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Die kind met ATHV ervaar as gevolg van sy versteuring dikwels onbevredigde behoeftes. Die probleme kan 
veral voorkom op die derde vlak van behoeftes ten opsigte van aanvaarding en behoort tot 'n groep en die 
vierde vlak ten opsigte van selfkonsep en selfbevoegdheid. 'n Onvermoë om hierdie behoeftes te bevredig, 
kan meebring dat die kind nie kan groei tot selfaktualisering nie en die navorser is van mening dat hy dan 
weerhou word om tot benutting en ontginning van sy eie vaardighede te kom. Tydens terapie sal daar dus 
gekonsentreer word op die skep van 'n atmosfeer van aanvaarding deur die terapeutiese verhouding, en 
die kind sal beheer gegee word deur sy bevoegdheid te toets deur die maak van keuses en neem van 
verantwoordelikheid. Die aanleer van selfvertroeteling sal hom ook die geleentheid gee om liefde en 
versorging te beleef. 
 
4.4.3.2.4 Temperament  

Emosies is nie net 'n vlugtige toestand van gevoel of uitdrukking nie. Die kind se meer permanente 
emosionele toestand gee dikwels daartoe aanleiding dat 'n bepaalde temperament van die kind 
geïdentifiseer word. Die term temperament kan ingesluit word binne die Gestaltkonsep van die kind se 
proses (sien 5.5.3.2). Temperament of die kind se gedragstyl sluit die intensiteit en uitdrukking van emosie, 
afleibaarheid, aanpasbaarheid en volharding in. Louw, Louw en Van Ede (2004a:212) haal Plug (1997) aan 
wanneer na temperament verwys word as die inherente en kenmerkende wyse waarop 'n persoon op 
stimuli reageer. Volgens Rathus (2006:250) kan temperament beskryf word as die unieke wyse waarop die 
kind ten opsigte van sy omgewing reageer en aanpas. Temperament kan gesien word as die kern van die 
persoonlikheid met 'n sterk genetiese komponent. Temperament verskil van kind tot kind en is alreeds by 

Basiese behoeftes 
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die baba sigbaar. Hierdie gedragstyl bly relatief dieselfde oor tyd en in verskillende situasies (Butkatko et 

al., 2004:397).Gedurende die middelkinderjare kan die volgende temperamentkomponente onderskei word: 
 
o Aktiwiteitsvlak – dit wil sê die verhouding tussen periodes van aktiwiteit en onaktiwiteit 
o Nadering of vermyding – die wyse waarop die kind teenoor nuwe stimuli (hetsy persone, voorwerpe 

of situasies) reageer 
o Aandagspan en afleibaarheid – die hoeveelheid tyd wat aan 'n aktiwiteit spandeer word en die 

invloed wat eksterne stimuli op die aktiwiteit het 
o Skaamheid, vrees of hoë intensiteit van plesier – die energievlak en aard van emosionele respons 
o Negatiewe emosionaliteit of positiewe gemoed – die verhouding tussen aangename en 

onaangename gedrag 
o Buigbaarheid of aanpasbaarheid – die mate waartoe die kind homself oriënteer ten opsigte van 

verandering in die omgewing 
o Regulering van daaglikse aktiwiteite – die gereedheid waarmee aktiwiteite plaasvind 
o Intensiteit van reaksie – die energievlak van respons 
o Drempel van responsiwiteit en volharding – die vlak van stimulering wat vereis word om 'n respons 

te ontlok. (Vergelyk Blume & Zembar, 2007:134; Louw et al., 2004a:213.) 
 
Thomas en Chess (1977) in Louw et al. (2004a:213) en Bukatko en Daehler (2004:397) verdeel kinders 
volgens hulle temperament in die volgende drie groepe: Die maklike kind – hy skakel maklik by 'n roetine 
in, pas maklik by sy omgewing in en het gewoonlik 'n positiewe gemoedstoestand; Die moeilike kind – 
reageer intens op stimuli, reageer met negatiewe emosies, woede, huil en aggressie; Die kind wat stadig 
op dreef kom – die onaktiewe stadige kind wat min op stimuli reageer en geneig is om te onttrek. Kinders 
kan ook 'n gemengde temperament openbaar met eienskappe van al drie die groepe. Die kind se bepaalde 
temperament ontlok ook 'n bepaalde reaksie van die omgewing en mense om hom. 
 
'n Duidelike verband tussen temperament en ATHV bestaan, Olson (2002:262) en Goldstein (1997:42) wys 
daarop dat 'n groot persentasie babas, wat as moeilike kinders beskryf word, later met ATHV presenteer. 
Indien die komponente van temperament ondersoek word, is dit duidelik dat feitlik al die komponente deur 
ATHV beïnvloed kan word. Die kernsimptome van ATHV het veral te make met aktiwiteitsvlak, aandagspan 
en afleibaarheid, negatiewe emosionaliteit of positiewe gemoed en intensiteit van reaksie. Skrywers soos 
Carey (2000:1) is van mening dat die meeste ATHV-simptome aan 'n variasie ten opsigte van temperament 
toegeskryf kan word. Volgens hom kan daar eers werklik van ATHV gepraat word wanneer die kind se 
temperament sy algemene funksionering beïnvloed.  
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Tydens die bespreking van ATHV tot dusver het die navorser gepoog om die feit te beklemtoon dat die 
versteuring eers ter sprake is wanneer die kind se fisiese, emosionele, kognitiewe en sosiale funksionering 
negatief beïnvloed word. Die twee situasies wat in ag geneem moet word tydens die assessering van 
ATHV is dat die kind onverklaarbare gedragsprobleme openbaar en akademies teenstrydig met sy 
potensiaal presteer. Die literatuurondersoek toon ook dat daar oor baie jare navorsing gedoen is en 
oorweldigende bewyse bestaan dat ATHV 'n ware versteuring is en veel meer is as slegs 'n variasie op 
normale temperament.  
 
Berk (2003:414-415) wys daarop dat daar 'n verband tussen genetiese en omgewingsinvloede en 
temperament is. Daarby het kultuur ook 'n invloed op die temperament van die kind. Blume en Zembar 
(2007:134) wys daarop dat temperamentverskille die kind se motivering, selfregulering en aksies in die 
omgewing beïnvloed. Figuur 22 is 'n skematiese voorstelling van Bates (2000, in Blume en Zembar 
(2007:134) se konseptuele model van hoe temperament verband hou met emosies. Die omgewing 
beïnvloed motivering en selfregulering wat op hulle beurt weer die kind se emosies en daaropvolgende 
aksies beïnvloed. Berk (2003:415) sluit hierby aan en wys daarop dat temperament 'n besliste invloed op 
gedrag het. Die reaksie van ander, byvoorbeeld negatiewe kommentaar op hiperaktiewe gedrag, kan lei tot 
negatiewe interaksie. Hierdie negatiewe reaksie van ander kan op sy beurt weer die kind se gedrag vorm. 
Temperament dien as 'n interessante wyse waarop  die kind se hanteringstyl van die  omgewingseise 
beskou kan word. Die wyse waarop 'n kind emosioneel op ander persone en gebeure reageer, word 
beïnvloed deur die suksesse van vorige situasies. Verder het ontwikkelingsprosesse tydens die 
middelkinderjare 'n invloed op selfbeheer. Beter selfbeheer lei weer na akademiese sukses en sosiale 
aanvaarding (Blume & Zembar, 2007:155-156). Die kind met ATHV ervaar probleme om te leer uit foute uit 
die verlede en het 'n onvermoë om huidige optrede in verband met gevolge in die toekoms te sien (Barkley, 
2006g:308). Hierdie uitval beïnvloed sy selfbeheer wat weer sy temperament beïnvloed.  
 
Figuur 22: Die verband tussen temperament en emosies 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofstuk 4: Die kind met ATHV in die middelkinderjare 

 192 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die navorser is van mening dat bogenoemde die noodsaaklikheid van die prosesbepaling van die kind 
beklemtoon. Die terapeut mag nooit van die standpunt uitgaan dat die kind met ATHV 'n moeilike kind of 'n 
kind is wat stadig op dreef kom nie. Die kind se unieke eienskappe moet herken en beklemtoon word. 
Sowel die terapeut as die kind se ouers en onderwysers moet egter besef dat ATHV 'n definitiewe invloed 
op die kind se proses het. 
 
4.4.3.2.5 Selfregulering 

Omdat die kind in die middelkinderjare se selfkennis toeneem en hy sy gedrag met groter vaardigheid 
reguleer, word daar van hom verwag om reëls en regulasies te onderhou wat nodig is vir aanvaarbare 
interaksie met ander. Selfregulering word deur Berk (2003:296) beskryf as die deurlopende proses 
waartydens vordering na doelbereiking gemonitor word, uitkomste beoordeel word en die hersiening en 
herontplooiing van mislukte pogings geskied. Schickedanz et al. (1998:391) definieer selfregulering as die 
tempering van emosionele en ander reaktiewe reaksies deur die kind. Die kind in die middelkinderjare is 
beter in staat om sy eie emosies te reguleer. Die proses waartydens regulering van emosies aangeleer 
word, word beïnvloed deur verwysings na die omgewing en nabootsing van die gedrag van versorgers, 
ouers en onderwysers. Die kind is ook geneig om  ouers se gedrag te spieël. (Vergelyk Bukatko & Daehler, 
2004:394; Schickedanz et al., 1998:390-391.) Indien selfregulering op verhouding tussen die kind en sy 
ouer gemoduleer word, is die binding tussen die ouer en kind van belang (Finzi-Dottan, Manor & Tyano, 
2006:114). Bindingsteorie veronderstel die ouers se vroeë aanvaarding van die kind se behoeftes en hulle 
respons op die tekens wat die kind gee, bepaal die bindingsvlak, hetsy veilig of onveilig. Die kind kan dan 
die ouer as ŉ ve ilige basis gebruik en die kind sal 'n gesonde binding vorm. Hierdie dien dan ook as die 
basis vir die kind se gevoelens van selfwaarde en selfvertroue. Die kind ontwikkel ŉ interne 
verteenwoordiging van die self en ander wat ook 'n interne werkmodel genoem word. Hierdie model het 'n 
invloed op alle verhoudings later in die kind se lewe (Cowie, 1995:14). Volgens Finzi-Dottan, et 

al.(2006:114) ontwikkel die kind dan die vermoë om affektiwiteit te reguleer. Kinders met ŉ onsekure 
binding mag moontlik nie selfregulering en selfkontrole ontwikkel wat nodig is vir gedragsinhibisie nie en 
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mag die res van hulle lewe probleme ondervind met die beheer van impulse. ŉ Kind met 'n moeilike 
temperament mag die ouer-kind-binding beïnvloed wat kan veroorsaak dat die kind probleme mag 
ondervind met selfvertroosting en die inhibisie van ontoepaslike response. Volgens Clark et al. (2002) in 
Finzi-Dottan et al. (2006:115) kom onsekure bindings dikwels by kinders met ATHV voor en kan dit lei tot 
verhoogde emosionele uitdrukking en sterk affektiewe reaksies wat buite beheer is. 
 
Gedurende die middelkinderjare is die kind alreeds in staat om die volgende strategieë te benut ten opsigte 
van selfregulering:  
o Herdefiniëring of herformulering van die situasie 
o Verandering van emosionele reaksie deur byvoorbeeld aan iets gelukkig te dink tydens 'n hartseer 

situasie 
o Dissosiasie van emosionele uitdrukking van emosionele ervaring – verbaliseer 'n ander emosie 

teenoor ander as wat werklik ervaar word 
o Bring selfregulering in verband met doelwitte – die potensiële voordele van selfbeheer word 

opgeweeg teen die potensiële koste van verlies van selfbeheer  
o Neem intensies in ag by die beoordeling van gedrag en situasie en die emosionele reaksie daarop 

(Blume & Zembar, 2007:151). 
 
Gedurende hierdie lewensfase omvat selfregulering die begrip vir eie emosionele staat, die korrekte 
interpretasie van emosionele ervarings met ander en beheer van eie emosies. Die gekompliseerde proses 
sluit sowel die bestuur van negatiewe emosies soos angs of frustrasie as die fokus op positiewe doelwitte 
in (Blume & Zembar, 2007:151). Soos in 3.3.5 bespreek, ervaar die kind met ATHV probleme ten opsigte 
van selfregulering, wat nie alleen emosionele probleme veroorsaak nie, maar ook probleme ten opsigte van 
sosiale aanpassing teweegbring. 
 
4.4.4 SOSIALE ONTWIKKELING 
 
In die middelkinderjare word die kind aan sosiale realiteite blootgestel en die kind begin homself en ander 
verstaan. Die kind het 'n sterk behoefte aan aanvaarding en konformering met sy portuurgroep en daarom 
wil hy aktiwiteite saam met ander begin doen. Die kind moet nou die wêreld oorleef en met aspekte soos 
verwerping handel. Die sosiale bewussyn begin nou vorm aanneem. Die gesin speel 'n kardinale rol in die 
sosialiseringsproses van die kind Hy begin om die gesin en vriende te balanseer. (Vergelyk Berk, 
2003:415; Du Toit & Kruger, 1991:125; Louw et al., 2004b:355.) Volgens Nuttall (1995:1) wil die kind in die 
middelkinderjare self dinge doen, maar het hy steeds die hulp van volwassenes nodig. In hierdie 
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lewensfase ondersteun kinders van dieselfde geslag mekaar en het hulle baie pret wanneer met mekaar 
gespeel word. Die portuurgroep dien as 'n rolmodel en hulle leer bymekaar. Ouers moet egter besef dat die 
kind leiding, reëls en grense nodig het om optimaal te funksioneer.  Verder is die kind nog nie werklik 
vaardig met probleemoplossing nie en moet hy ook hierin ondersteun word. Tydens hierdie lewensfase is 
dit belangrik dat ouers besef dat die kind liefde, aandag en versekering van hulle nodig het en dat kritiek 
meer negatief as positief kan wees. 
 
4.4.4.1 Kenmerke van die kind in die middelkinderjare se verhoudings 
 
Die kind word al meer sosiaal en het behoefte aan ander. Deur die ontwikkeling van begrip van die self 
beweeg die kind in die periode verby homself na verhoudings met ander toe. Sosiale ontwikkeling in die 
middelkinderjare sluit in die verwerwing van sosiale vaardighede, verbeterde interpersoonlike begrip, 
verfyning van vriendskapkonsepte en die benutting van morele redenering as riglyn vir sosiale interaksie 
(Blume & Zembar, 2007:164). Sosiale bevoegdheid is nodig om sosiaal aanvaarbaar te ontwikkel. Blume 
en Zembar (2007:164) omskryf sosiale bevoegdheid as die vermoë tot effektiewe interaksie met ander wat 
hoofsaaklik op die kind se rypwordende emosionele begrip en selfbeheer gebaseer is. Hierteenoor 
definieer Welsh en Bierman (1998:1) sosiale bevoegdheid as sosiale, emosionele en kognitiewe 
vaardighede wat kinders nodig het vir suksesvolle sosiale aanpassing. Die skrywers gaan verder deur die 
definisie uit te brei en sê dat sosiale bevoegdheid van 'n aantal faktore soos sosiale vaardigheid, sosiale 
bewustheid en selfvertroue afhang. 
 
Wanneer sosiale ontwikkeling bestudeer word, is dit nodig om na sosiale kognisie te verwys. Verskeie 
skrywers (vergelyk Blume & Zembar, 2007:164; Lefrancois, 2001:423; Rathus, 2006:441) omskryf die 
begrip as die kind se kennis ten opsigte van die sosiale wêreld – onder meer die besef dat ander mense 
gevoelens, motiewe en intensies het, met ander woorde kennis van ander se emosies. Hier is dus sprake 
van die kind se begrip van verhoudings tussen die self en ander. 'n Belangrike aspek van sosiale kognisie 
is die vermoë om die persepsie en rol van ander in te sien.  
 
'n Konsep wat hierby aansluit, is empatie. Berk (2003:407) omskryf empatie as die vermoë om verskillende 
emosies by ander agter te kom en om emosioneel op 'n soortgelyke wyse te reageer. Volgens Bukatko en 
Daehler (2004:407) is empatie 'n komplekse interaksie tussen die affektiewe en kognitiewe. Empatie 
ontwikkel alreeds van 'n baie jong ouderdom. 'n Baba sal huil as reaksie op die gehuil van 'n ander baba. 
As gevolg van die vermoë om 'n groter verskeidenheid emosies te verstaan, neem die kind se uitdrukking 
van empatie toe gedurende die middelkinderjare. Empatie kan ontwikkel word en ouers dra veral by tot die 
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hierdie ontwikkeling. Die kind modelleer die ouers se gedrag teenoor hom en die kind is geneig om soos sy 
ouer te reageer (Berk, 2003:407; Lefrancois, 2001:424). Volgens Blume en Zembar (2007:165) stel 
Bandura (1987) die interaktiewe  verhouding tussen die kind, sy omgewing  en sy gedrag binne  sosiale  
situasies  
skematies voor. Figuur 23 is 'n skematiese voorstelling van hierdie wisselwerking. 
 
Sosiale kognisie reflekteer dus die kind met sy persoonlikheid, kognitiewe vermoëns, motivering en dit wat 
hy glo in wisselwerking met die omgewing of eksterne sosiale situasie en gedrag endie persoon se reaksie 
op eksterne stimuli (Blume & Zembar, 2007:165). Welsh en Bierman (1998:1) sluit hierby aan as hulle 
daarop wys dat 'n kind se sosiale vaardigheid afhang van sy lewensfase en die spesifieke sosiale konteks. 
 
 
 
 
Figuur 23: Wisselwerking tussen die kind, sy omgewing en gedrag ten opsigte van sosiale kognisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedurende die middelkinderjare word die ouer-kind-verhouding gekenmerk deur 'n proses van losmaking 
aangesien die portuur 'n al hoe meer belangrike rol begin speel.. 
 
4.4.4.1.1 Die kind binne die gesin 

Alhoewel die kind buite die gesin se geborgenheid begin beweeg, bly sy ouers primêr sy steungewers. 
Ouers beïnvloed kinders deur direkte opvoeding, as rolmodel , manipulasie van die omgewing, deur hom te 
versorg en in behoeftes te voorsien en deur die kind se uniekheid te respekteer. Voorvereistes vir liefde 
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tussen ouer en kind is kennis, sorg, respek, verantwoordelikheid en vertroue (Du Toit & Kruger, 1991:125). 
Die ouer se rol ten opsigte van sosialisering word soos volg deur Bukatko en Daehler (2004:500) en Du 
Toit en Kruger (1991:126) verduidelik: 
o Ouers sosialiseer hulle kinders deur direkte opleiding, deur die gee van inligting en versterking van 

aanvaarbare gedrag 
o Die ouer moet die kind se uniekheid respekteer en met respek behandel 
o Deur interaksie met die kind dien die ouer as 'n model ten opsigte van sy eie optrede, vertroue, 

waardes, houdings, dit wat geglo word en verbale opbouende kommunikasie met die kind. 
o Ouers beheer ook ander aspekte van hulle kind se lewe soos die omgewing waar hulle woon, die  

skool wat bygewoon word en buitemuurse aktiwiteite. 
 

Gedurende die middelkinderjare verander die ouers se rol en is die volgende van belang: 
o Die ouers is steeds verantwoordelik vir die kind se welsyn en opvoeding en moet daarin voorsien. 

Ouers raak gewoonlik intens betrokke by die kind se skoolvordering 
o Die kind word by die huishouding betrek en samewerking in dié verband word gewoonlik deur 

onderhandeling verkry. Die kind raak ook deel van die hantering van gesinskonflik 
o Die ouer verwag groter onafhanklikheid van die kind. 
o Gesonde gesinsverhoudings is gebaseer op emosionele bande, lojaliteit en positiewe oordeel. 

Suksesvolle rolvervulling word verwelkom, maar is nie noodwendig 'n voorvereiste om tot 'n gesin te 
behoort nie. Die verhoudings binne 'n gesin is onvervangbaar, nie-vrywillig en permanent. Hierdie 
situasie kan lei tot 'n gevoel van sekuriteit, maar kan ook 'n bron van stres en spanning wees. Die 
versorging van 'n kind met ATHV is emosioneel en finansieel meer veeleisend as ander kinders 
(Whitman, 2000b:442). Indien 'n kind ATHV het, word die hele gesinsisteem dus beïnvloed. Die kind 
is gewoonlik meer kompleks en opponerend en voer nie take uit soos wat van hom verwag word nie. 
Sy rolvervulling en maatskaplike funksionering is dus nie optimaal nie. Nie alleen die simptome van 
ATHV nie, maar ook dié van die geassosieerde toestand het 'n invloed op die kind se gedrag (soos 
bespreek in 2.3.5). Indien die rol van die ouers in die middelkinderjare in ag geneem word, is dit 
duidelik dat die probleme wat deur ATHV veroorsaak word en so die kind se funksionering beïnvloed, 
ook die ouer se rol sal beïnvloed. 

 
Soos in 3.3.6.3.2 bespreek, het ouerskapstyl veral 'n groot invloed op die kind met ATHV. Barkley 
(2005:81-83) beklemtoon weereens die feit dat ATHV nie deur swak en ontoereikende ouerskap 
veroorsaak kan word nie. Dit is wel 'n feit dat die gedrag van die kind met ATHV negatiewe gedrag van 
ouers kan ontlok. Volgens De Boo en Prins (2007:86-87) het ouerskapstyl en dissipline 'n definitiewe 
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invloed op die sosiale vaardighede van hulle kind. Die MTA-studie (1999) het aangetoon dat 
gesaghebbende ouerskapstyl en positiewe dissiplinering beduidende verbetering in die sosiale 
funksionering van respondente gebring het. Ouerskapstyl het egter ook 'n invloed op enige kind se gedrag.  
 
Die vlak van warmte, die ouer se respons ten opsigte van die kind, en kontrole, die mate van beheer wat 
die ouer uitoefen, by die ouer het verskillende ouerskapstyle tot gevolg. Bepaalde gedragseienskappe 
kenmerk elke ouerskapstyl en hierna word as instrumentele vaardigheid verwys wat die kind se 
onafhanklikheid, selfbeheer, prestasie oriëntasie en samewerking insluit. Hoofsaaklik vier ouerskapstyle 
word deur verskillende skrywers geïdentifiseer. Figuur 24 is 'n skematiese voorstelling van die tipe 
ouerskapstyle as gevolg van warmte en kontrole. (Vergelyk Blume & Zembar, 2007:361; Bukatko & 
Daehler, 2004:502; Cook  
& Cook
 

, 2005:464.) 

 
 
Figuur 24: Ouerskapstyle  
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o Die outoritêre ouer het ferm beheer oor die kind, maar doen dit so dat die kind verwerp voel. 

Kommunikasie is van die ouer se kant af en standaarde word willekeurig aangepas. 
o Die gesaghebbende ouer het ferm beheer oor sy kind met gepaardgaande warmte. Hy monitor die 

kind van naderby en stel hoë standaarde met oop kommunikasielyne. 
o Die permissiewe ouer is warm met min beheer oor sy kind. Hy slaag nie daarin om grense te stel en 

toe te pas nie. Oop kommunikasie bestaan tussen ouer en kind. 
o Die onbetrokke ouer. Hierdie ouer se gedrag teenoor die kind word deur óf verwerping óf 

verwaarlosing gekenmerk. Die ouer verkeer gewoonlik onder spanning en of depressie. Die 
ouerskapstyl word deur geen of beperkte kommunikasie gekenmerk. Hierdie ouerskapstyl het 'n 
verwoestende invloed op die kind se lewe. 

 (Vergelyk Blume & Zembar, 2007:361; Bukatko & Daehler, 2004:502; Cook & Cook
 

, 2005:464.) 

Ouerskapstyle hou verband met die uitkomste ten opsigte van kinders se gedrag.  
In tabel 4 word die ouerskapstyle en gedrag wat daarop kan volg, voorgestel. (Vergelyk Barnes, 1995:92; 
De Klerk & Le Roux, 2003:13-14; Gottman, 1997:50-51; Louw et al., 2004b:356-357.)  
 
Tabel 4: Ouerskapstyle en die gevolg daarvan op die kind met ATHV 
 

OUERSKAPSTYL GEVOLG VAN OUERSKAPSTYL 
Onbetrokke ouer 
 Die kind se gedrag en emosies word as onbelangrik 

beskou. 
 Onttrek hom van die kind en ignoreer die kind. 
 Die ouer ignoreer of gee aandag aan die gedrag om 

dit so gou as moontlik stop te sit.  
 Soek nie na oplossings nie en glo dat tyd alles heel. 
 Verkleinerend teenoor die kind en maak gebeure af 

as onbelangrik. 

Minderwaardige kind  
 Glo dat sy gevoelens en gedrag onvanpas en 

ongeldig is. 
 Mag nie emosionele ervarings besit nie of die 

emosies is dan verkeerd. 
 Kan nie gevoelens reguleer en beheer nie – wat 

aanleiding gee tot emosionele uitbarstings. 
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OUERSKAPSTYL GEVOLG VAN OUERSKAPSTYL 
Outoritêre ouer 
 Veroordeel en kritiseer alles wat die kind doen. 
 Rigiede toepassing van reëls alhoewel reëls nie 

noodwendig goed verduidelik word nie. 
 Verkry samewerking deur skree, bevele en kritiek. 

Optrede en gedrag negatief. 
 Kind se sienings word nie in ag geneem nie en 

gedomineer. Geen akademiese eise of standaarde 
nie. 

 Min of geen gesamentlike aktiwiteite. 
 Min warmte en positiewe erkenning.  

Konflikgerigte geïrriteerde kind 
 Angstig en bang vir enige outoritêre figuur. 
 Ongelukkig en baie buierig. 
 Raak gou geïrriteer. 
 Kom passief en skuldig voor. 
 Raak maklik gespanne. 
 Varieer tussen aggressie, onvriendelikheid en 

nors onttrekking van die omgewing. 

Passiewe toegeeflike ouer 
 Geen reëls en kommunikeer nie reëls nie. 
  Laat toe dat die kind kerm, kla en huil. 
 Die siening van die kind domineer alle optrede. 

Slaan min ag op die kind se besluite en 
menings.  
 Permissief: stel geen grense aan die kind se 

gedrag nie. Dra alle verantwoordelikheid. 
 Onkonsekwente dissipline. 
 Onderdruk ongeduld, woede en irritasie. 

Impulsiewe aggressiewe kind 
 Weerstandbiedend teen volwassenes. 
 Lae selfvertroue. 
 Lae doelgerigte oriënteringsgedrag. 
 Lae selfbeheersing. 
 Aggressief en impulsief in die hantering en beheer 

van emosies. 
 Dominerend, maar doelloos. 
 Leer nie probleemoplossende vermoë en om 

verantwoordelikheid te dra nie. 
Gesaghebbende ouer 
 Pas reëls toe met inagneming van die kind se emo-

sie en behoeftes. Laat kind eie verantwoordelikheid 
dra deur die keuse van sy eie optrede binne die reëls 
van die ouer.  

 Gee erkenning aan die kind vir aanvaarde gedrag en 
prestasie. 

 Warm vriendelike betrokkenheid by die kind se 
aktiwiteite. Gesamentlike aktiwiteite. 

 Respek vir die kind se emosies en leer die kind 
oplossende vermoëns aan om emosies te hanteer. 

Energieke en vriendelike kind 
 Selfverantwoordelikheid vir aksies. 
 Selfbeheerste emosies en gedrag. 
 Hoë energievlakke en opgeruimd. 
 Goeie verhoudings met portuurgroep. 
 Kan spanning hanteer. 
 Goeie samewerking met volwassenes. 
 Doel-georiënteerd. 
 Hy weet hoe voel hy en kan sy gevoelens beheer.  
 Hy kan goed voel oor homself en oor ander mense. 

Die kind self speel egter ook 'n aktiewe rol tydens die sosialiseringsproses. Die eienskappe van die ouer en 
omgewing waar die kind groot word, het ook 'n invloed op die kind se ontwikkeling. Ouers kan ook 
ouerskapstyle kombineer. (Vergelyk Barnes, 1995:94; Cook & Cook

 

, 2005:205; Lefrancois, 2001:354.) Die 
navorser is van mening dat ouers daarvan bewus moet wees dat hulle eienskappe en optrede in hulle 
gedrag en houding teenoor hulle kinders reflekteer.Bepaalde hantering van kinders en optrede teenoor 
hulle het positiewe gevolge nie alleen op die kind se gedrag nie, maar ook op sy ontwikkeling. Die 
teenoorgestelde is egter ook waar. 

Louw et al. (2004b:355) wys daarop die ouer as sodanig en die konteks waarbinne ouerskap beoefen word 
asook die kind as aktiewe agent van belang is. Belsky (1984) in Louw et al.(2004b:355) onderskei drie 
determinante wat ŉ invloed op ouerskap het, naamlik die ouer, die kind en bronne van stres en 
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ondersteuning. In die gesin van die kind met ATHV is die rol wat hierdie drie aspekte speel veral van 
belang. ATHV is 'n versteuring wat die hele gesin beïnvloed en kan daar na 'n ATHV-gesin verwys word. 
Whitman (2000b:444) wys daarop dat die kind met ATHV baie spanning op die gesin plaas. Die kind is 
gewoonlik moeilik hanteerbaar wat aanleiding tot konflik gee. Volgens Wells (2005:48) is die daarstelling 
van 'n funksionele en aanpasbare gesinstruktuur met behoorlik funksionerende huweliks-, ouerskap en 
kind-sibbe-subsisteme 'n uitdaging vir die ATHV-gesin.  
 
Die teenwoordigheid van die ATHV-simptome kan ook wanfunksionering by ander gesinslede ontlok. Die 
kind se gedrag ontlok frustrasie en irritasie wat aanleiding kan gee tot negatiewe emosionele reaksie en 
gedrag. Hierdie optrede kan verdere weerstand, woede en opponerende gedrag by die kind ontlok wat 
weer die ouer se reaksie aanvuur. Die situasie word verder gekompliseer indien die ouer ook ATHV het 
(Barkley, 2006d:195; Wells, 2005:48). Uit die voorafgaande kan afgelei word dat hierdie gesinne dus 
gekenmerk word deur spanning, druk, stres en swakker of erge dissipline terwyl die ouers ouerskap baie 
moeiliker hanteer as ander ouers.  
 
Interaksie binne die gesin word as gevolg van hierdie versteuring beïnvloed. Die moeder tree meer direktief 
en veeleisend op en is geneig om meer betrokke te wees en 'n groter mate van beheer te neem . Sy is ook 
geneig om die kind meer te help en meer te ondersteun in vergelyking met kinders sonder ATHV. Soos met 
gewone gesinne is die vader gewoonlik meer betrokke by speel- en ontspanningsaktiwiteite. Hy is egter 
geneig om strenger teenoor die kind met ATHV op te tree in die teenwoordigheid van die moeder. 
(Vergelyk Barkley, 2006d:197; Buhrmester, Camparo, Christensen, Shapiro, Gonzalez & Hinshaw, 
1992:501; Gerdes, Hoza & Pelham, 2003:364.)  
 
Barkley (2005:111) is  van mening dat ouers  van 'n kind met ATHV verskeie  strategieë met verloop van tyd  
implementeer om die probleem te verhelp. Hierdie proses kan soos volg saamgevat word: Die ouers gee 'n 
opdrag en sal aanvanklik indien die kind nie reageer nie of ontwrigtend is, die ontwrigtende gedrag ignoreer  
of aandag weerhou. Indien hierdie hantering nie die verlangde uitwerking het nie, word opdragte herhaal met 
motivering, direkte riglyne, beperkings op gedrag en talle herhalings van opdragte. Aangesien die ouer op 
hierdie stadium voel dat niks werk nie, tree frustrasie en moedeloosheid in en kan ouers begin om die kind te 
dreig en te straf – selfs lyfstraf toe te pas. Indien daar steeds geen positiewe reaksie van die kind is nie, 
verloor ouers op hierdie stadium baie keer belangstelling en is die gevolg drie alternatiewe: die taak word na 
gelaat of die ouer help die kind om die opdrag uit te voer of die ouer voer die taak self uit.   
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Die navorser is van mening dat hierdie interaksiepatrone tot spanning en skuldgevoelens by die ouers lei wat 
hulle laat twyfel in hulle ouerskapvaardighede. 'n Studie deur Gerdes et al.(2003:379) toon aan dat kinders 
met ATHV hulle verhouding met hulle ouers positief beoordeel alhoewel die ouers die verhouding swakker 
beoordeel. 'n Moontlike rede vir hierdie tendens kan wees dat die kind met ATHV minder bewus kan wees 
van die konflik in hulle verhoudings met ander wat kan dui op 'n versteurde sosiale kognisie. Tydens terapie 
sal dit nodig wees om die kind ook bewus te maak van die konflik in verhoudings as gevolg van 
onaanvaarbare gedrag. 
 
Verhouding met sibbe is deel van gesinsverhoudings. Hierdie verhoudings dien as oefening vir 'n kind se 
sosiale vaardighede. Heelwat tyd word met sibbe deurgebring en wedersydse beïnvloeding vind plaas. 
Gedurende die middelkinderjare word hierdie verhoudings veral deur struweling gekenmerk. Die kind se 
gesinsposisie, getal kinders in die gesin, geslag en ouderdom in verhouding met ander sibbe beïnvloed die 
aard van die verhouding en die invloed wat hulle op mekaar het. (Vergelyk Berk, 2003:575; Bukatko & 
Daehler, 2004:521.) Kinders met ATHV het gewoonlik meer konflik met hulle sibbe as kinders sonder 
ATHV. Die persepsie bestaan dikwels by die kind se sibbe dat hulle meer take in die huis verrig en dat die 
ouers strenger teenoor hulle optree as teenoor die kind met ATHV. Soms voel hulle skuldig omdat hulle 
“normaal” is en hulle poog om te kompenseer vir die feit deur perfek te probeer wees. Hulle kan ook 
uitgesluit of verwaarloos voel omdat die ouers meer aandag aan die kind met ATHV gee (Whitman, 
2000b:445). Ouers moet bewus raak van die emosies wat al hulle kinders ervaar asook van wat die impak 
van ATHV op die ander kinders en die gesinsfunksionering het. 
 
4.4.4.1.2 Die kind en die portuurgroep 

Die portuurgroep is baie belangrik vir die kind in die middelkinderjare. Sy portuurgroep funksioneer as 
spieël waarvolgens hy homself kan beoordeel. Du Toit en Kruger, (1991:127) beskryf die funksie van die 
portuurgroep soos volg: bied 'n brug van geleidelike onafhanklikheid, bied sekuriteit, en die groep moet die 
kind lei tot selfkennis, selfinsig en selfevaluering. Aanvaarding in portuurgroep lei tot positiewe 
selfkonsepvorming, en selfaanvaarding en eise binne sy vermoë word aan hom gestel. Louw et 

al.(2004b:369) beklemtoon die volgende funksies van die portuurgroep: 
o Kameraadskap – iemand om mee te gesels en mee te speel.  
o Die geleentheid om met nuwe gedrag te eksperimenteer. 
o Die oordra van kennis en inligting van informeel tot lewensbelangrik. 
o Die rol van reëls en regulasies – die kind word geleer wat die gevolge is indien reëls oortree word. 
o Help om geslagsrolle te versterk. 
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o Help die kind tydens die losmakingsproses van sy ouers. Hierdie is 'n belangrike stap in die 
ontwikkeling van onafhanklikheid. 

o Die portuurgroep gee ook aan die kind die geleentheid om op gelyke voet mee te ding in 
verhoudings. 

o Portuurgroepe kan egter ook negatief wees deur die kind onder druk te plaas om antisosiale gedrag 
te openbaar, of die kind kan totaal verwerp word omdat hulle 'n drukgroep vorm. 'n Kind met 
probleme word gewoonlik nie deur die portuurgroep aanvaar nie. In hoofstuk 2 is die verskil tussen 
die kind en sy portuurgroep bespreek.  

 
Verskeie skrywers wys daarop dat daar tydens die middelkinderjare 'n portuurgroepnetwerk ontstaan met 'n 
bepaalde hiërargie. Die hiërargie ken rolle aan die verskillende lede van die groep toe. Groepsdruk bereik 
'n hoogtepunt tussen die ouderdomme van elf en vyftien jaar. (Vergelyk Bukatko & Daehler, 2004:539-544; 
Berk, 2003:598-601; Lefrancois, 2001:432-434.) Om deur die portuurgroep aanvaar te word, is dit nodig 
dat die kind vriendelik, sosiaal aanvaarbaar en positief deur ander geevalueer word. Kinders wat vyandig, 
antisosiaal, teruggetrokke of onbetrokke is, word minder maklik in die groep toegelaat. Intelligensie, 
kreatiwiteit, en fisiese voorkoms speel ook 'n rol (Bukatko & Daehler, 2004:545; Lefrancois, 2001:435). 
Volgens Hartup in Louw et al.(2004b:373) kan ongewildheid op skool tydens die middelkinderjare in 'n groot 
mate met gedragsprobleme of emosionele versteurings korreleer. Hierdie stelling kan op twee wyses 
geïnterpreteer word, naamlik dat die kind weens die simptoom van algemene wanaanpassing ongewild is 
en dat hierdie situasie later in gedragsprobleme of emosionele versteurings presenteer, of dat die 
negatiewe uitwerking van verwerping aanleiding gee tot die genoemde probleme. Louw et al.(2004b:374) 
beklemtoon verder dat toepaslike sosiale vaardighede 'n kind se gewildheid kan verhoog. Blume & Zembar 
(2007:165) sluit hierby aan deur daarop te wys dat met positiewe sosiale gedrag laer vlakke van aggressie 
en onttrekking voorkom en dat juis hierdie gedrag by kinders met ATHV voorkom. Kinders wat kontroversie 
veroorsaak, toon minder samewerking en meer aggressie as aanvaarbare kinders. 
Perlham en Bender (1982) in Barkley (2006d:198) wys daarop dat 'n geskatte meer as 50% kinders met 
ATHV ernstige probleme met sosiale verhoudings ondervind. Die kind met ATHV kom voor as 
aandagafleibaar, ontwrigtend, onvolwasse, uittartend, aggressief en tree nie volgens verwagtinge op nie. 
Sowel hierdie gedrag as angstige en depressiewe gedrag ontlok afkeur van die portuurgroep. Die kind is 
ook geneig om nie toepaslik op liggaamstaal, stemtoon en ander sosiale seine te reageer nie. Hierdie 
onvermoë is steurend vir die portuurgroep aangesien die kind nie in staat is om die sosiale klimaat te lees 
nie en hulle is geneig om van die kind te onttrek (Barkley, 2006d:199; Quinn & Nadeau, 2000:218.) Ander 
faktore wat portuurgroepverhoudings beïnvloed, is die nakom van reëls van aktiwiteite, hulpvaardigheid, 
kerm en kla en aandag. Lae vlakke van negatiewe gedrag veroorsaak nie noodwendig dat 'n kind meer 
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gewild is nie, hoewel hoër vlakke van positiewe gedrag die gewildheid verhoog. In 'n ondersoek deur Mrug, 
Hoza, Pelham, Gnagy & Greiner (2005:368) is vasgestel dat verbetering in hulpvaardigheid 'n positiewe 
respons ten opsigte van portuurgroepaanvaarding het. Uit die ondersoek is dit duidelik dat indien die kind 
met ATHV geleer word om meer hulpvaardig te wees, hy alreeds meer aanvaarbaar vir sy portuurgroep sal 
wees. 'n Interessante gevolgtrekking wat gemaak word uit 'n ondersoek deur Hoza, Mrug, Gerdes, 
Hinshaw, Bukowski, Gold, Kraemer, Pelham, Wigal en Arnold (2005:420) is dat alhoewel kinders met 
ATHV sosiaal minder aanvaarbaar is en minder vriende het, hulle hulself nie beoordeel as ongewild en 
sonder vriende nie. Hierdie aspek kan 'n illustrasie wees van die feit dat ATHV veroorsaak dat die kind se 
persepsies van ander se houdings, gevoelens en sienswyses versteur mag wees. 'n Verdere 
gevolgtrekking wat gemaak word, is dat kinders met ATHV nie noodwendig maats kies wat 
probleemgedrag openbaar nie. Die kinders is egter bereid om vriende te maak met enigiemand wat bereid 
is om hulle te aanvaar. 
 
Tradisioneel is van die standpunt uitgegaan dat kinders met ATHV hulself as verwerp en ongewild beleef. 
Nuwe navorsing dui egter op die teendeel (soos voorheen bespreek). Navorsing dui daarop dat kinders 
met ATHV nie oor die nodige sosiale bevoegdheid en vaardighede beskik om sosiaal aanvaarbaar te wees 
nie. De Boo en Prins (2007:91) wys daarop dat die sosiale probleme van hierdie kinders nie ten volle 
verklaar kan word as 'n gebrek aan sosiale vaardighede nie. Hierdie probleem kan geassosieer word met 'n 
wye verskeidenheid van kognitiewe en emosionele tekorte insluitend emosionele deregulering. Meer as 
bloot die aanleer van sosiale vaardighede is nodig om hierdie omvattende argument te verhelp. Die 
aangewese hantering van sosiale probleme dui op die aanleer van sosiale vaardighede, effektiewe 
ouerskapstyle, mediese behandeling vir die kernsimptome van ATHV en 'n spesifieke aandag aan die 
subtipe van die versteuring, geassosieerde toestand, geslag en ouderdom van die kind. Die navorser stem 
met hierdie uitgangspunt saam en is van mening dat ATHV holisties benader moet word en dat elke 
simptoom en of ontwikkelingsagterstand in konteks met die kind, sy omgewing en die versteuring beskou 
en hanteer moet word. 
4.4.4.1.3 Die kind in verhouding met ander volwassenes 

In die middelkinderjare begin die kind kontak maak met ander volwassenes as sy ouers en familielede. Die 
onderwyser begin veral 'n belangrike rol speel en die kind leer om formele verhoudings met volwassenes te 
sluit. Die skool speel 'n al groter rol en die kind moet leer om met ander saam te werk en om reëls en 
regulasies na te kom (Louw et al., 2004b:367). In hoofstuk 2 en 3 is die probleme wat die kind met ATHV 
ten opsigte van die skool en onderwys ervaar bespreek. Die navorser is van mening dat die kind se 
verhouding met sy onderwyser een van die belangrikste verhoudings tydens hierdie lewensfase is. Die kind 
bring ongeveer ses ure per dag in die teenwoordigheid van sy onderwyser deur. Navorsing wys daarop dat 
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daar ongeveer 'n 1 000 sosiale uitruilings tussen 'n onderwyser en 'n kind is gedurende die skooldag. Die 
onderwyser neem geleidelik die ouer se rol as identifikasiefiguur oor. Die kind het op hierdie stadium 'n 
behoefte aan 'n onderwyser wat versorgend, hulpvaardig en stimulerend is. (Vergelyk Berk, 2003:630-632; 
Bukatko & Daehler, 2004:588; Du Toit & Kruger, 1991:129; Louw et al., 2004b:367.)   
 
As gevolg van die kind se hiperaktiwiteit, aandagtekort en impulsiwiteit is 'n kind met ATHV 'n uitdaging vir 
alle onderwysers. Die onderwyser het 'n belangrike invloed op die akademiese sukses wat 'n kind behaal. 
Die onderwyser as persoon is betrokke by sy taak as opvoeder. Sy kennis, begrip en persepsie ten opsigte 
van ATHV gaan sy hantering van die kind met probleme beïnvloed. Die kind met ATHV se skoolprestasie 
varieer van jaar tot jaar, van kwartaal tot kwartaal en selfs van dag tot dag. (Vergelyk Cooper & Bilton, 
2002:48; Green & Chee, 1998:120; Rief, 2005:70.) Volgens Conners (2006:12) kan die simptome van 
ATHV vererger word deur die gestruktureerde aard van die skool. Die kind kan as gevolg van sy gedrag 
min en nie voldoende nie of inkonsekwente versterking ten opsigte van skoolwerk ontvang, wat die situasie 
vererger. Volgens Cooper en Bilton (2002:48) is dit noodsaaklik dat die onderwyser nie na 'n ATHV-kind 
verwys nie maar wel na 'n kind met ATHV aangesien die klem op die kind moet wees en nie op die 
versteuring nie.  
 
Die navorser stem saam met Green en Chee (1998:120) en Lerner en Yasutake (2000: 461) wat van die 
standpunt uitgaan dat die onderwyser se persoonlikheid nie moet bots met die van die kind nie en dat daar 
gesoek moet word na 'n onderwyser wat in staat is om die kind met ATHV te hanteer. Die navorser is van 
mening dat die onderwyser sy eie proses moet ken en bewus moet wees van wat hy kan hanteer en watter 
grense vir hom belangrik is. Hy moet egter ook bewus wees van die kind se proses en op watter wyse 
ATHV hom beïnvloed binne die klassituasie. Die kind met ATHV het 'n onderwyser nodig wat streng en 
buigbaar is, maar ook weet wat om oor te sien en wat nie. Hy moet voortdurend voel hy word aanvaar en 
waardeer, maar moet ook bewus wees dat die onderwyser in beheer van die klaskamer is. Akademiese 
vaardighede laat nie alleen vir die kind toe om sukses te ervaar binne die skool opset nie, maar dra ook by 
tot 'n positiewe selfkonsep en selfbeeld. Die verhouding tussen die skool en 'n kind met ATHV is egter 'n 
meer komplekse verhouding aangesien die ouers ook intens by hierdie verhouding betrokke is. Die 
verhouding tussen die ouers van 'n kind met ATHV en die skool is nie altyd positief nie. Die ouers is baie 
keer ontevrede met die skool se hantering van die kind terwyl die skool van mening kan wees dat die ouers 
nie oor die nodige ouerskapvaardighede beskik nie. Hierdie verhouding word verder bemoeilik indien een 
van die ouers of albei self die versteuring het. Terwille van die kind is dit noodsaaklik dat die ouers met die 
skool moet saamwerk. Gereelde konstruktiewe kontak is belangrik. (Vergelyk Barkley, 2005:226-235; Rief, 
2005:44-46.) Die navorser kan die interverweefde verhouding soos volg in figuur 25 voorstel. 
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Figuur 25: Verhouding tussen die ouer, skool en kind met ATHV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien die oorvleuelende aspekte binne die verhoudings bestaan, behoort die kind se verhouding met die 
skool meer positief te wees. 
 
Ten opsigte van sosiale verhoudings het ATHV nie slegs 'n invloed op die gesin en sy portuurgroep nie, 
maar ook op die skool, woonbuurt en selfs gesinvriende. Volgens Whitman (2000b:445) kan die kind met 
ATHV se hoë aktiwiteitsvlak, uitsprake en impulsiewe inmenging as onwilligheid beskou word en dit ontlok 
negatiewe, kontrolerende en direktiewe gedrag van ander. Die kind se gedrag kan soveel frustrasie en 
ongemak by ander veroorsaak dat hy later as persona non grata verklaar word in  verskeie situasies. Die 
ou- 
ers se vriendekring kan verklein en later heeltemal verdwyn. 
 
4.4.4.1.4 Die kind in verhouding met homself en sy belewenis van ATHV  

Die kind se verhouding met ander in sy omgewing het 'n invloed op homself en wie hy is. Gedurende die 
middelkinderjare begin hy al meer ontwikkel in wie hy is, maar ook in wie hy graag wil wees. Gedurende die 
periode ontwikkel die selfkonsep vinnig en word dit ook as 'n kritieke tydperk vir die ontwikkeling daarvan 
gesien. In 2.3.4.2.1 is verwys na die feit dat anders as wat vroeër veronderstel is, die kind met ATHV nie 
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noodwendig 'n lae selfbeeld en selfkonsep het nie. Gerdes et al. (2003:364-365) se navorsing sluit hierby 
aan, maar verfyn die gevolgtrekking deur te postuleer dat die kind met ATHV-(K) en geëksternaliseerde 
geassosieerde toestande soos aggressie en opponerende gedrag 'n opgeblase positiewe selfbeeld en 
selfkonsep het. Hierteenoor is die kind met geïnternaliseerde toestande, soos angs en depressie, 'n 
negatiewe of lae selfbeeld. Green en Chee (1998:40) wys daarop dat die meeste kinders met ATHV 
uitsonderlik sensitief is – wat hulle baie kwesbaar maak. Die feit dat die kinders baie hard probeer om 
aanvaar te word, meestal moeite met skoolwerk doen maar steeds nie sukses behaal nie, dra by tot 'n lae 
selfbeeld. Die navorser wil dus die afleiding maak dat soos met die hantering van sosialiseringsprobleme 
die kind as 'n unieke persoon beskou moet word en dat die kind en die diagnose van ATHV in totaliteit in 
ag geneem moet word wanneer die kind se selfbeeld en selfkonsep beoordeel word. Vanuit 'n 
Gestaltterapieperspektief sou dit beteken dat die terapeut altyd begin waar die kind is en die kind se unieke 
proses vasstel voordat intervensie beplan word. 
 
Baie min navorsing is nog gedoen om vas te stel hoe die kind met ATHV oor homself voel wanneer hy met 
ATHV gediagnoseer is (Travell & Visser, 2006:206). Volgens Searight (1996:52) word die kind se siening 
ten opsigte van die versteuring en die wyse waarop dit hom beïnvloed, bepaal deur sy ontwikkelingsfase 
en veral sy vlak van kognitiewe ontwikkeling. Hierdie skrywer wys daarop dat die kind in die 
middelkinderjare in die konkreet-operasionele fase van kognitiewe ontwikkeling is en siektetoestande 
dienooreenkomstig verklaar. Hulle gebruik gewoonlik aansteeklikheid of internalisering as 'n verduideliking 
vir die toestand. Omdat ATHV 'n psigiatriese versteuring is en nie deur konkrete fisiese simptome 
gekenmerk word nie, is dit vir die kind moeilik om die toestand te verstaan en te omskryf.  In Tabel 5 word 
die ontwikkeling van die kind se begrip van ATHV en die behandeling daarvan skematies weergegee 
(Searight, 1996:52). 
 
Uit die inligting is dit duidelik dat die kind met ATHV homself as anders beskou. Volgens Travell en Visser  
(2006:206) beleef die kinders gewoonlik dat hulle nie in beheer is nie en dat hulle snaaks en anders is as 
ander kinders. Die ervaring van die simptome van ATHV kan hulle selfbeeld negatief beïnvloed aangesien 
hulle hulself soms as dom of stout beleef. Laasgenoemde kan wees as gevolg van volwassenes se 
interpretasie van gedrag en die gevolglike diagnosering van 'n psigiatriese versteuring. Wat wel duidelik is, 
is dat kinders met ATHV werklike probleme ervaar wat tot probleme en spanning by die huis en skool lei. 
Wanneer medikasie gebruik word, kan die kind onseker raak oor sy eie identiteit en voel dat hy glad nie 
meer beheer oor sy lewe het nie (Travell & Visser, 2006:211). 
 
Tabel 5: Ontwikkeling van die kind se begrip van ATHV en die behandeling daarvan 
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OUDERDOM TIPE VERDUIDELIKING 
7 jaar en jonger Morele redes – ‘Ek moet medisyne drink omdat ek stout is’ 

Middelkinderjare 'n Interne versteuring waaroor die kind geen beheer het nie – ‘Ek raak opgewonde 

en die medisyne kalmeer my’ 

Adolessensie Interne predisposisie waaroor die kind soms beheer het – ‘Soms kan ek dit hanteer, 

soms nie, en daarom het ek medisyne nodig’ 

 
Die verhouding wat die kind met ATHV met homself het en die betekenis van die versteuring in sy lewe kan 
saamgevat word in die aanhaling uit in boek van Robert Jergen (Jergen, 2004:155) 'n volwassene met 
ATHV: 
  

Looking back, I am amazed by the twists and turns that my life has taken. It is remarkable 

to me that I have come so far and have seen so many different aspects of myself. For many 

years I thought that I was a loser and that I was slowly going crazy, but then I found out that 

I had ADHD. Eventually I was able to not only accept ADHD but also turn it into a valuable 

tool. The progression, however, was not a quick or easy one. From the beginning, I was 

clearly different from my brothers. 

 

4.4.5 KONATIEWE ONTWIKKELING 
 
Konatiewe ontwikkeling hang saam met die kind se betrokkenheid by sy wêreld van mense, objekte, maats 
en die skool. Die konatiewe ontwikkeling van die kind is ook die dryfkrag agter sy gedrag. Du Toit en 
Kruger (1991:133) stel dit soos volg: “Sy wilslewe word gekenmerk deur die verhoogde psigiese vitaliteit en 

lewenskrag waarmee hy 'n betekenisvolle doel nastreef en verwerklik.” Kenmerke van die kind se 
konatiewe ontwikkeling gedurende die middelkinderjare word soos volg deur Du Toit en Kruger, (1991:133-
135) beskryf: 
o Die kind in die middeljare het 'n strewe na sukses. Hy streef na erkenning, goedkeuring en 

selfstandigheid. Hy wil graag deel van 'n groep wees. Dit is dus 'n strewe na bevrediging van veral 
sosiale behoeftes. Voortdurende mislukkings in skool- en sosiale verband kan tot frustrasie en 
negatiewe houdings by die kind lei. 

o Die kind se lewe word gekenmerk deur keuses. Hierdie keuses veroorsaak dikwels konflik wat 
aanleiding gee tot stres. Besluitneming speel 'n belangrike rol. Die kind moet besef dat hy self 
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verantwoordelikheid moet neem vir keuses en besluite. Die kind se idees en houdings kan nou begin 
verskil van dié van sy ouers en maats en kan tot konflik lei. 

o Die kind raak al meer gemotiveerd om sekere take te bemeester om sodoende sy strewe na 
prestasie te bevredig. Die kind word deur intrinsieke faktore gemotiveer. 

 
Soos in 2.3.4.2.2 bespreek, ervaar die kind met ATHV probleme ten opsigte van motivering. Hierdie 
tendens word deur navorsers veral toegeskryf aan 'n versteuring ten opsigte van beloning en versterking 
(soos bespreek in 3.4.4). Hierdie tekort hang saam met impulsiwiteit en die feit dat besluite geneem word 
en keuses gemaak word op die ingewing van die oomblik. Die navorser is van mening dat so 'n kind 
verwringing van die tyd ervaar, motivering en selfs die maak van keuses beïnvloed. Die kind is geneig om 
net in die moment te leef en neem nie konsekwensies van gedrag en besluite in ag nie (soos bespreek in 
3.3.5 en 5.4.2.1.1). Kutscher (2002:6) wys daarop dat die kind met ATHV net vir die volgende vier 
sekondes leef. Die maak van keuses en motivering om in konteks met die gevolge daarvan te kom, word 
nie in ag geneem nie.  
 
Vanuit praktykervaring het die navorser agtergekom dat kinders met ATHV geneig is om nie keuses te 
maak nie en maklik kan terugval op “Ek weet nie.” Dis is 'n maklike uitweg aangesien die kind nie 
noodwendig gemotiveer is om 'n keuse te maak nie en dus ook nie die verantwoordelikheid vir 'n keuse 
hoef te neem nie. Die navorser is van mening dat die kind dikwels nie in kontak met die omgewing is nie as 
gevolg van aandagtekort of hiperaktiwiteit. Die probleem kan verhelp word deur die versterking van 
kontakfunksies. Die kind kan ook gehelp word deur alternatiewe voor te stel en hom die geleentheid te gee 
om keuses te maak. 
 
4.4.6 NORMATIEWE EN SEDELIK-RELIGIEUSE ONTWIKKELING  
 
Tydens hierdie periode leer die kind beginsels, waardes en norme aan wat hom in staat stel om te 
onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Normatiewe ontwikkeling slaan op die kind se verkryging van dit 
wat eties aanvaarbaar is binne 'n bepaalde kultuur. Morele ontwikkeling word beïnvloed deur die kind se 
ouderdom, kultuur, die situasie waarin die kind hom bevind en sy persoonlikheid. (Vergelyk Du Toit & 
Kruger, 1991:131 Lefrancois, 2001:494; Rathus, 2006:400.) 
 
Morele redenering en normatiewe besluitneming hou nou verband met die kind se kognitiewe ontwikkeling. 
Indien die kind dus tekorte ten opsigte van kognitiewe ontwikkeling ervaar soos die kind met ATHV, sal 
daar ook 'n agterstand in hierdie domein ervaar word. Volgens Kohlberg se teorie beweeg kinders deur 
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verskillende vlakke van normatiewe ontwikkeling namate die kognitiewe vermoëns ontwikkel. Hierdie teorie 
word in tabel 6 voorgestel (Vergelyk Blume & Zembar, 2007;171; Bukatko & Daehler, 2004:448; Louw et 

al., 2004b:381.) 
 
Tabel 6: Kohlberg se teorie ten opsigte van morele ontwikkeling 
 

OUDERDOM VLAK STADIUM GEDRAG 
 
± 5 tot ongeveer 
9 jaar 

i. Prekonvensione    
   le vlak 

Stadium 1: Heteronome moraliteit 
Straf en gehoorsamheidsoriëntasie 

Die kind gehoorsaam reëls om 
straf te vermy.  

Stadium 2: Individualistiese 
moraliteit 
Instrumentele oriëntasie 

Die kind gehoorsaam reëls om 
belonings of gunste te verkry. 

 
 
 
 
Die meeste 
adolessente en 
volwassenes 

ii. Konvensionele  
    vlak  
 

Stadium 3: Moraliteit en 
interpersoonlike verwagtings 
Goeie seun / meisie oriëntasie 

Die kind gehoorsaam reëls om 
aanvaar te word en verwerping te 
vermy. 

Stadium 4: Moraliteit van sosiale 
sisteme en gewete 
Wet-en-orde oriëntasie  

Die individu aanvaar reëls omdat 
hy homself daarmee identifiseer en 
dit as noodsaaklik vir die 
handhawing van die samelewing 
beskou 

iii. Postkonven-  
     sionele vlak 

Stadium  5: Moraliteit van sosiale 
ooreenkoms, buigbaarheid en 
individuele regte 
 

Beskou reëls as kontraktuele 
ooreenkomste wat ten doel het om 
die regte van individue te beskerm 
en die algemene welsyn te 
bevorder 

Slegs 'n klein 
persentasie 
volwassenes 

Stadium  6 :Moraliteit van 
universele etiese beginsels 

Die persoon tree op volgens 
selfgekose beginsels wat op 
universele waardes berus 

 

Die kind in die middeljare is op 'n pre-konvensionele vlak. Gedrag word slegs geëvalueer op grond van die 
gevolge daarvan. Hy tree reg op en is gehoorsaam om nie gestraf te word nie. Hy verstaan nie noodwendig 
hoekom dit die korrekte gedrag is nie. Individualistiese moraliteit en instrumentele oriëntasie is wanneer die 
kind bewus word dat ander persone ander standpunte as hyself handhaaf. Denke is konkreet en daarom is 
dit belangrik dat die regte gedrag gekies word en reëls nagekom word wat in sy eie of ander se belang is. 
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Korrekte optrede vind plaas omdat 'n beloning verwag word of om sy of ander se persoonlike behoeftes te 
bevredig. (Vergelyk Du Toit & Kruger, 1991:131; Louw et al., 2004b:381.) 
 
Die kind met ATHV vind dit moeilik om reëls te volg en na te kom. Die gedrag kan die gevolg van 
impulsiwiteit, 'n swak werkgeheue en selfs die teenwoordigheid van geassosieerde toestande soos 
opponerende gedrag wees. Binne die terapeutiese situasie kan die uitval verhelp word deur die benutting 
van bordspeletjies.  
 
Die sedelik-religieuse ontwikkeling van die kind berus op konkrete realistiese gronde vanweë sy pre-opera-
sionele en konkreet-operasionele fase van kognitiewe ontwikkeling. Hy wil vaste, onveranderlike reëls hê, 
byvoorbeeld jy mag nie steel of jok nie. Almal moet dieselfde regverdige behandeling kry. Teen ongeveer 
agt jaar ontwikkel hy innerlike sedelike bewustheid en toon 'n belangstelling in godsdiens. Aan die einde 
van die fase begin 'n egte gewete vorm. Die Godsiening verander nou van 'n konkrete na meer abstrakte. 
Hy raak meer skepties oor godsdiens. Die kind modelleer sy gedrag aan die hand van sy rolmodelle (Du 
Toit & Kruger, 1991:132). 
 
Die kind moet begin om 'n geïnternaliseerde waardesisteem te ontwikkel. Grense moet gestel word en 
reëls moet neergelê word. Dit is nou ook 'n stadium waar baie introjekte voorkom. Die kind tree op soos 
wat van hom verwag word sonder dat hy 'n verantwoordelike besluit geneem het. Volgens Schoeman 
(1996a:37) is dit belangrik dat introjekte aangespreek moet word aangesien dit terapie kan elimineer.  
 
4.5 SAMEVATTING 
 
In hierdie hoofstuk is aandag geskenk aan die ontwikkeling van die kind met ATHV tydens die 
middelkinderjare. Hierdie ondersoek is vanuit 'n Gestaltterapeutiese paradigma gedoen. Binne 
Gestalterapie bestaan daar nie 'n spesifieke teorie ten opsigte van kinderontwikkeling nie. 'n 
Gestaltterapiemodel ten opsigte van kinderontwikkeling is bespreek. Die kind word as deel van die veld of 
omgewing beskryf. Tydens die ontwikkeling van die self integreer, organiseer en manipuleer die kind die veld 
en vind interaksie tussen die self en die ander plaas. In die proses van kontakmaking ontwikkel die kind sy eie 
identiteit. Ontwikkeling word as 'n intersubjektiewe proses beskryf aangesien dit nie in isolasie plaasvind nie, 
maar in wisselwerking met die veld. Die kind is voortdurend in dialoog met die veld en homself en kan 
sodoende sy lewensverhaal weergee. Hierdie model maak voorsiening daarvoor dat verskillende 
ontwikkelingsteorieë deur die Gestaltterapeut benut kan word. Dit is egter belangrik dat die teorieë vanuit 'n 
Gestalperspektief toegepas sal word.  
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Verder is daar aangetoon dat ATHV die kind op alle ontwikkelingsvlakke aantas en dat die versteuring 
ontwikkelingsagterstande veroorsaak. 'n Kind met ATHV moet veel harder as sy portuurgroep werk om aan 
eise vanuit die omgewing te voldoen. Die kind beskik as gevolg van sy probleme juis nie oor die 
vaardighede om aan hierdie eise te voldoen nie. Uit die bespreking is dit duidelik dat die verskillende 
ontwikkelingsaspekte (fisiese, kognitiewe, emosionele, sosiale, normatiewe en sedelik – religieuse en 
konatiewe ontwikkeling) interverweef is en 'n wisselwerkende invloed op mekaar het. Die kind se 
ontwikkeling moet dus holisties beskou word. Alhoewel ATHV 'n erkende psigiatriese versteuring is, bly dit 
uiters noodsaaklik dat die kind as 'n unieke persoon beskou moet word en dat die aard en erns van sy 
ontwikkelingsagterstande individueel beoordeel moet word. 
Die belangrike rol wat die kind se steunstelsels, naamlik sy ouers en onderwysers speel, is deurlopend 
beklemtoon. Die inligting wat tydens hierdie hoofstuk bekom is, kan benut word tydens die opstel van 'n 
intervensieplan.  
 
In die volgende hoofstuk gaan Gestaltterapie as 'n teoretiese verwysingsraamwerk ondersoek word met die 
oog op die benutting daarvan vir die ontwikkeling van 'n intervensieplan. Konsepte soos die veldteorie, 
kontak, die self, dialoog en gestalvorming wat in hierdie hoofstuk aangeraak is, sal verder bespreek word.
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HOOFSTUK 5: ATHV VANUIT ‘N GESTALTTERAPIEPERSPEKTIEF 
 

5.1 INLEIDING 
 

'n Voorvereiste vir effektiewe terapeutiese betrokkenheid en terapeutiese groei is die feit dat die terapie in 
'n teoretiese verwysingsraamwerk veranker moet wees sodat die terapeutiese veranderingsproses 
gekonseptualiseer kan word. Konseptualisering is die definiëring en beskrywing van teoretiese konsepte 
wat van toepassing is op die terapeutiese proses. Vir die doeleindes van hierdie ondersoek het die 
navorser Gestaltterapie ondersoek as 'n verwysingsraamwerk. In hierdie hoofstuk word toepaslike 
Gestaltterapiekonsepte bespreek en word hierdie konsepte toegepas ten opsigte van ATHV.  

 
Wanneer met kinders met ATHV gewerk word, word daar dikwels slegs klem geplaas op die versteuring en 
op hanteringstrategieë om die kind se gedrag te beheer. Min aandag word geskenk aan die ondersteuning 
en ontwikkeling van die persoon binne die situasie wat 'n wanbalans veroorsaak. Na aanleiding van die 
literatuurstudie, gesprekke met deskundiges en die voorondersoek het dit duidelik na vore gekom dat 
indien daar met 'n kind met ATHV gewerk word, die kind se leefwêreld of veld betrek moet word. 
Gestaltterapiefilosofie bied aan die terapeut 'n teoretiese verwysingsraamwerk waarbinne intervensie kan 
plaasvind. Gestaltterapie met die klem op veldteorie en eksistensiële fenomenologie is ideaal geplaas om 
die wanbalans reg te stel. Die klem lê op die persoon binne konteks en ewe veel aandag word aan die 
individu as aan die omgewing of veld geskenk. Mackewn (1997:ix) verduidelik die rol van veldteorie soos 
volg: 

 
Field theory shows how we are shaped by our environment but it also indicates how we 

individually contribute towards shaping our environment and are responsible in many respects 

for choosing our reality. It invites us to experience our interdependence with the world and 

challenges us to feel our responsibility for the field conditions in which we live.  

 
Die terapie sluit 'n hele aantal aspekte in wat verband met mekaar hou. Dit noop die terapeut om 'n wye 
kennisbasis en vaardighede te hê ten opsigte van verskeie konsepsionele raamwerke. Die terapeut moet 
'n hoë vlak van bewustheid hê en emosioneel en sensories intak wees. Die terapeut moet in staat wees 
om 'n sinvolle verhouding op te bou waarbinne die Gestaltvaardighede toegepas kan word. 
 
Binne Gestaltterapie word daar reeds sedert die ontstaan van die benadering klem gelê op die begrip van 
die prosesse van persepsie en kognisie, met ander woorde die betekenis en dinamika van die 
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aandagproses (Kent-Ferraro & Wheeler, 2002:213). Die wyse hoe en waarop in die omgewing gefokus 
word, gee aanleiding tot komplekse denk-, emosionele en gedragsprosesse. Die mens is met ander 
woorde van nature ingestel en geskep met 'n vermoë om aandag te gee. Hierdie verband tussen aandag 
en Gestaltterapie dien as 'n verdere motivering om die benadering as verwysingsraamwerk ten opsigte van 
intervensie ten opsigte van ATHV te benut. 
 
5.2 DIE GESKIEDKUNDIGE ONTWIKKELING VAN GESTALTTERAPIE 
 
Gestaltterapie het nie eensklaps ontstaan nie. Soos met enige ander benadering is die oorsprong van 
hierdie teorie gegrond in verskeie voorafgaande idees en beïnvloed deur ander benaderings. Binne 
psigoterapie het daar tydens die vorige eeu drie belangrike skole of denkrigtings ontstaan wat gekenmerk 
is deur 'n bepaalde teorie en mensbeskouing. Hierdie skole het elkeen 'n invloed op die 
Gestaltterapiefilosofie gehad.  
 
Die eerste benadering waarna kortliks verwys word, is die psigoanalisme van Sigmund Freud. Hierdie 
benadering het teen ongeveer 1900 bekend geraak en is gekenmerk deur die standpunt dat die individu se 
gedrag deur onbewuste seksuele en ander drange gemotiveer en beïnvloed word. Volgens hom word alle 
gedrag deur psigiese determinisme bepaal. (Vergelyk Harris, 2002b:2; Sinay, 1998:38; Tydeman, 
1992:517-527.) Die tweede denkrigting is die behaviorisme. Bekende persone van hierdie beweging is 
ondermeer Pavlov, Watson en Skinner. Klem word op waarneembare gedrag gelê en minder aandag word 
aan die innerlike belewing van die individu gegee. 'n Uitvloeisel van behaviorisme is die gesofistikeerde 
kognitiewe terapieë. (Vergelyk Harris, 2002b:3; Sinay, 1998:72; Yontef & Jacobs, 2005:302.) Maslow word 
geïdentifiseer as die vader van die derde denkrigting wat geanker is in die eksistensialisme en ander 
humanistiese of mensgeoriënteerde filosofieë. Hierdie beweging het ontstaan as reaksie op die eerste 
twee skole wat as deterministies en beperkend beskou is. Die mens word in 'n positiewer lig beskou en 
klem word op 'n natuurlike vermoë tot groei en ontwikkeling gelê. (Vergelyk Harris, 2002b:3; Sinay, 
1998:73; Yontef & Jacobs, 2005:304.)  
 
Alhoewel Fritz Perls as die vader van Gestaltterapie beskou word, het hyself erken (Perls (1969) in 
Bowman, 2005:5) dat hy nie verantwoordelik is vir die ontdekking van die teorie en inhoud daarvan nie. Die 
ontstaan van die omvattende teorie en filosofie is veel vroeër. Sinay (1998:4) wys daarop dat die woord 
Gestalt die eerste keer in 1523 in 'n verbuigde vorm in die Duitse Bybel voorkom. Die betekenis kan dui op 
“om dit voor die oë te sit, of om die voorkoms bloot te stel.” Die woord Gestalt soos dit vandag gebruik 
word, is van Duitse oorsprong en kan moeilik vertaal word, en kan die konsepte vorm, patroon en 'n 
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georganiseerde geheel insluit (Reber & Reber 2001:299; Clarkson, 2004:1). Die klem word daarop gelê 
dat na die geheel gekyk word as 'n geïntegreerde eenheid, hetsy die individu of 'n groep (Sills, Fish & 
Lapworth, 1995:3). Die skrywers Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941) en Wolfgang 
Kohler(1887-1967) word beskou as die eerste persone wat die woord Gestalt in 'n teorie verander het. 
Hierdie Gestaltpsigoloë het tot die besef gekom dat die geheel meer is as die som van die dele (Sinay, 
1998:5). Die belangrikste invloed van hierdie pioniers is die onderskeid tussen figuur of voorgrond en 
agtergrond. 
 
Friederich (Fritz) Saloman Perls is op 8 Julie 1893 in Berlyn Duitsland as die derde en jongste kind van 'n 
lae-middelklas Joodse gesin gebore (Clarkson & Mackewn, 1993:2). Hy het tot 1933 in Duitsland gewoon 
waar hy as 'n geneesheer en psigoanalis opgelei is en later as psigiater gewerk het. Gedurende 1926 het 
Perls na Frankfurt verhuis. Daar het hy in aanraking gekom met Gestaltpsigologie, wat die wyse 
beklemtoon waarop individue hulle ervarings konstruktief organiseer, en met eksistensialisme, wat die vrye 
wil en persoonlike verantwoordelikheid van die mens ondersoek. Dr Kurt Goldstein, 'n kollega, wie se werk 
met breinbeseerde soldate hom tot die begrip van organismiese holisme en selfaktualisering gelei het, het 
'n groot invloed op Perls gehad. Gedurende 1929 het hy in die huwelik getree met 'n medestudent, Lore 
(Laura) Posner. Soos sy kinderjare word sy huwelik gekenmerk deur ongemak en ongelukkigheid. Ten 
spyte van die liefde-haat-verhouding het hulle saamgewerk om Gestaltterapie te ontwikkel. Gestaltterapie 
het aanvanklik ontstaan as 'n reaksie teenoor psigoanalisme en Freud. Die egpaar het onder bekende 
persone gestudeer wat die ontwikkeling van die Gestaltterapiefilosofie verder beïnvloed het. Perls is 
opgelei deur onder andere Karen Horney, wat die Perls ten opsigte van die A-konsepte van “topdog 

/underdog” beïnvloed het deur haar bewustheid van die tirannie van “moet”, Otto Rank wat die hier en die 
nou ondersoek het en Wilhelm Reich. Reich het veral 'n belangrike invloed op Perls gehad ten opsigte van 
die liggaam en terapie. Die konsep organismiese selfregulering het ook uit hierdie verhouding voortgevloei. 
Laura Perls het saam met Martin Buber, Paul Tillich en Max Wertheimer gestudeer. Buber se teorie dat die 
self altyd in verhouding met ander is en die konsep van die “I-Thou”-verhouding vorm die basis vir die 
terapeutiese verhouding binne die Getaltterapie. 
 
Politieke onrus en Fascisme het veroorsaak dat die egpaar na Suid-Afrika verhuis het waar hulle die Suid-
Afrikaanse Instituut vir Psigoanalisme gestig het. Hier het Perls in kontak gekom met die werk van Jan 
Smuts wie se teorieë ten opsigte van holisme 'n groot invloed op die nuwe benadering gehad het. Kurt 
Lewin het as gevolg van sy ontwikkeling van die veldteorie, 'n groot rol gespeel in Gestaltterapie. Hy het 
gepostuleer dat 'n Gestalt gevorm word deur die interaksie tussen omgewingsmoontlikhede en die individu 
se behoeftes. (Vergelyk Bowman, 2005:5-7; Clarkson, 2004:4-13; Clarkson & Mackewn, 1993:5-16; Harris, 
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2002b:3-5; Yontef & Jacobs, 2005:304-7.) Vir Perls het die Gestaltpsigologie, organismiese teorie, 
veldteorie en holisme 'n eenheid gevorm en dit het aan hom 'n kognitiewe skema voorsien waarby verskeie 
invloe- 
de  in sy lewe  geïntegreer kon  word om  die beginsels  van Gestaltterapie te  ontwikkel (Yontef & Jacobs,  
2005:306). 
 
Gedurende 1942 is Perls se eerste boek gepubliseer met die aanvanklike titel: Ego, hunger and 

aggression. A revision of Freud’s theory and methods. Die subtitel is later weggelaat. Alhoewel Laura twee 
hoofstukke in die boek geskryf het, het dit onder Perls se naam verskyn (Bowman, 2005:6). Perls en sy 
gesin het in 1946 na New York verhuis, waar hy Erich Fromm en Paul Goodman ontmoet het. 
Laasgenoemde het saam met Perls en Laura die belangrikste skeppers van die Gestaltterapie gevorm. 
Saam met Ralph Hefferline het hulle die idee van Gestaltterapie ontwikkel en in 1951 het die eerste 
belangrike publikasie ten opsigte van Gestaltterapie “Gestalt Therapy –  Excitement and Growth in the 

Human Personality” die lig gesien. Kort hierna het die egpaar die Gestaltterapie-instituut in New York 
gestig en begin met die opleiding van bekende rolspelers in die Gestaltterapie. Na 'n aanvanklike moeilike 
begin waartydens die nuwe terapie nie veel impak gehad het nie, het belangstelling in die 
middelvyftigerjare toegeneem en toe ontstaan die Cleveland instituut waar bekende Gestaltterapeute soos 
Erving en Miriam Polster, Bill Warner, Richard Wallen, Sonia en Edwin Nevis, Joseph Zinkler en andere 
opgelei is. Gedurende die begin-sestigerjare het Perls na Kalifornië verhuis en Gestaltterapie het al meer 
bekend en gewild geraak – ook in die res van die wêreld en institute het in verskeie lande ontstaan. Perls 
en Laura het vervreemd geraak en Perls het begin eksperimenteer met nuwe invloede soos Zen 
Boeddhisme. Perls het  in 1970 gesterf en Laura het voortgegaan met haar werk in New York tot haar 
dood in 1990. Gestaltterapie is beïnvloed deur verskeie denkrigtings en style en die invloed van sowel die 
flambojante Perls en meer besadigde Laura is steeds sigbaar in die toepassing van hierdie filosofie. 
(Vergelyk Bowman, 2005:13-18; Clarkson, 2004:17-31; Harris, 2002b:3-5; Yontef & Jacobs, 2005:306-
309.) 
 
Die historiese oorsig oor die ontstaan van Gestaltterapie het van die beginsels wat 'n belangrike rol binne 
die filosofie speel beklemtoon. Om die beginsels binne konteks te plaas, is dit nodig om die doel van 
Gestaltterapie te omskryf. Bowman (1998) in Bowman (2005:5) definieer Gestaltterapie soos volg:  
 

Gestalt therapy is a process psychotherapy with the goal of improving one's contact in commu-

nity and with the environment in general. This goal is accomplished through aware, sponta-

neous and authentic dialogue between client and therapist. Awareness of differences and sim-
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ilarities [is] encouraged while interruptions to contact are explored in the present therapeutic 

relationship.  

 

Die verbeterde funksionering van die individu binne sy omgewing word beklemtoon. Tydens die proses is 
bewustheid, kontak, dialoog en die terapeutiese verhouding belangrik. Clarkson (2004:1) se omskrywing 
van die doel van Gestaltterapie sluit by bogenoemde aan en brei uit ten opsigte van hoe om die doel te 
bereik. 
 

The aim of the Gestalt approach is for a person to discover, explore and experience his or her 

own shape, pattern and wholeness. Analysis may be a part of the process, but the aim of 

Gestalt is the integration of all disparate parts. In this way people can let themselves become 

totally what they already are, and what they potentially can become. This fullness of 

experience can then be available to them both in the course of their life and in the experience 

of a single moment. 

 

Die doel van terapie is dus vir die persoon om sy eie unieke waarde te ontdek en as geïntegreerd te 
funksioneer deur sy volle potensiaal te bereik. Thompson en Rudolph (2000:167) wys daarop dat die 
sukses van terapie gemeet kan word aan die mate waarop die kliënt tot bewustheid gekom het, 
verantwoordelikheid geneem het vir sy optrede en wegbeweeg van omgewingsteun na selfondersteuning. 
Die doel van Gestaltterapie soos hier bespreek, sluit aan by die omskrywing van maatskaplike 
funksionering soos bespreek in 1.12.6. Die doel van die ondersoek is die verbetering van die maatskaplike 
funksionering van die kind met ATHV. Gestaltterapie gee aan die terapeut die geleentheid om by hierdie 
doel uit te kom. 
 

5.3 MENSBESKOUING BINNE GESTALTTERAPIE 
 

Vanuit die historiese verloop van die ontwikkeling van Gestaltterapie is dit duidelik dat daar vanuit die 
benadering 'n bepaalde mensbeskouing is en dat hierdie mensbeskouing die rigtingaanduiding vir die 
terapie is. Die sentrale uitgangspunt is dat die mens voortdurend verander. Die individu word as 'n 
ondersoekende, aanpasbare en self-reflekterende wese beskou in 'n proses van skepping en herskepping 
van die self (Parlett & Denham, 2007:229). Binne Gestaltterapie lê die klem op die feit dat die mens moet 
groei tot volwassenheid en sodoende beheer en verantwoordelikheid vir sy lewe neem. 
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Die uitgangspunte van Gestaltterapie word soos volg deur Passons (1975) in Clarkson (2004:16) 
saamgevat: 
o Die mens word beskou as 'n totaliteit of geheel van liggaam, emosies, denke, sensasies en 

persepsies wat interafhanklik is. Thompson en Rudolph (2000:164) sluit hierby aan wanneer hulle 
die aspek so stel: “Normal, healthy behavior occurs when people act and react as total organisms.” 

o Die mens is deel van sy omgewing en kan slegs as deel daarvan begryp word. (Vergelyk Aronstam, 
1992:634; Parlett & Denham, 2007:229.) 

o As gevolg van die feit dat die mens eerder proaktief as reaktief reageer, is hy in staat om sy respon- 
se ten opsigte van wat met hom gebeur, self te bepaal. Hierdie vermoë word as selfregulering 
beskryf. Die Gestaltuitgangspunt is dat die mens verantwoordelik is vir sy eie konflikte en oor die 
vermoë beskik om sy eie probleme te hanteer (Yontef, 1993:141). 

o Die mens is in staat om bewus te wees van sy ervarings, gedagtes, emosies en persepsies (Perls et 

al., 1951/1996:vii). Naranjo (1970) soos aangehaal deur Korb, Gorrell & Van de Riet (1989:46) voeg 
hierby dat 'n persoon in staat moet wees om alle emosies – ook die wat nie aangenaam is nie – te 
ervaar. 

o Van groot belang is dat die mens bewus moet wees. Deur bewuswording kan die mens in balans 
kom en beheer oor sy omstandighede en verantwoordelikheid vir sy lewe neem (vergelyk 
Mackewn,1997:22; Thompson & Rudolph, 2000:165). 

o Die individu het fisiese en emosionele behoeftes en hy het 'n inherente drang tot 
behoeftebevrediging. Aandag word aan die voorgrondbehoefte geskenk. Wanneer die behoefte 
bevredig is, verdwyn dit op die agtergrond en word aandag aan 'n nuwe behoefte gegee. Deur die 
kontakmaking met die ander in sy leefwêreld reguleer die individu behoeftebevrediging (Thompson & 
Rudolph, 2000:165). 

o Die mens kan homself slegs in die hede ervaar. Die verlede en toekoms word as die grense van die 
hede beskou en word in die hede ervaar as herinneringe en verwagtinge van wat nog kom (Polster & 
Polster, 1978:8). 

o Die mens is inherent nie goed of kwaad nie. 
o Die mens word gesien as 'n organisme wat streef na eenheid en voltooiing. Die individu is 

voortdurend besig om sy omgewing of veld in 'n betekenisvolle geheel te organiseer (Mackewn, 
1997:15). 

 
Kirchner (2000:4) vat hierdie uitgangspunte saam en is van mening dat Gestaltterapie se beskouing van 
die mens gefundeer is binne die volgende vier konsepte:  
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o Die biologieseveld-teorie: die feit dat alle organismes binne 'n omgewing bestaan en dat 'n 
dinamiese interverwantskap tussen die komponente bestaan. 

o Die teorie van die organisme: Die mens word binne Gestaltterapie as 'n organisme beskryf, 'n 
lewende, ontwikkelende wese wat strewe na balans. 

o Die konsep van kontak: Kontak is van die grootste belang vir oorlewing en verandering en word 
beskryf as die responsiewe ontmoeting met die ander.  

o Die vermoë tot geheelvorming: “Human beings are whole-makers, synthesizers of a wide variety of 

bodily, perceptual, cognitive, behavioral, an existential gestalt” (Crocker (1999) soos aangehaal deur 
Kirchner (2000:5)). Ervaring en verandering is die gevolg van die individu se vermoë om sy ervarings 
en veld te organiseer en nuwe dinge te assimileer. 

 
Vanuit die mensbeskouing is dit duidelik dat die mens alleen verstaan kan word binne die konteks of omge-
wing of veld waarbinne hy funksioneer. Die uitgangspunt beklemtoon verder die feit dat die mens 
verantwoordelik is vir homself en alleen sinvolle keuses kan maak indien hy bewus is van homself, sy 
behoeftes en sy omgewing. Hierdie beskouing vorm die kern van hulpverlening aan die kind met ATHV en 
sy steunstelsels. 
 
5.4 HOLISME 
 
Die woord holisme is afgelei van die Griekse woord “holos,” wat alles beteken. Holisme is die konsep van 
die geheel, die geheel wat meer is as die som van die dele (Sinay,1998:166).  Jan Smuts, wat 'n teorie ten 
opsigte van holisme ontwikkel het van die veronderstelling uitgegaan dat 'n organisme, soos 'n dier of 
plant, 'n natuurlike geheel vorm. Die geheel bestaan uit dele, maar die geheel is meer as die som van die 
dele. Wanneer hierdie dele uitmekaar gehaal word, word die geheel vernietig en kan dit nie weer herstel 
word deur die samevoeging van die dele nie. Hierdie dele staan in aktiewe verhoudings teenoor mekaar. 
Die organisme het verder die vermoë om homself in stand te hou deur ander dele in te neem en te 
assimileer deur die proses van homeostase. (Vergelyk Kirchner, 2000:2; Smuts, 1926/1987:101.)  
 
Gestaltterapie is 'n holistiese benadering aangesien die mens as geheel beskou word, met liggaam, 
verstand, emosies, gedagtes en persepsies wat as 'n komplekse geheel funksioneer. 'n Basiese beginsel is 
dat alles onvermydelik in 'n onderlinge verhouding teenoor mekaar staan en afhanklik van mekaar is. 
Gestaltterapie verskil grootliks van ander benaderings waar slegs sekere aspekte van die persoon van 
belang is. Die terapeut moet met nuuskierigheid die terapiesituasie betree en die kliënt met totale openheid 
benader. Sowel die verbale as nieverbale boodskappe, hoe die persoon dinge doen en hoe hy optree, 
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moet waargeneem word asook sy funksionering binne sy omgewing of veld. Gestaltterapie neem holisme 
en multi-dimensionaliteit in ag. Persone se probleme manifesteer in die manier waarop hulle optree, dink 
en voel. (Vergelyk Clarkson, 2004:9-10; Mackewn, 1997:44; Yontef, 1993:131; Yontef & Jacobs, 
2005:300.) 
 
Wanneer holisties gewerk word binne die terapiesituasie is dit nie alleen die terapeut se hantering van die 
kliënt wat holisties moet wees nie, maar die terapeut is as holistiese persoon is ook betrokke by die 
terapeutiese proses. Mackewn (1997:48) verduidelik die geheelbetrokkenheid binne die geheel van die 
terapiesituasie soos volg:  

Meet the whole of the other person with the whole of yourself, being open and receptive to 

how their being touches yours, taking in their essential rhythm and hearing their personal 

melody. A holistic encounter involves attending to all the different aspects of the people who 

are meeting and to the interaction or dance that occurs between them working with either 

smaller or larger aspects of clients or of the relational system can affect the whole system. 

 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat binne die Gestaltterapie die totale situasie in ag geneem word en 
dat die geheel van groot belang is. Hierdie holistiese benadering moet gevolg word wanneer intervensie 
ten opsigte van 'n kind met ATHV beplan en ontwikkel word. Die kind en sy situasie kan nie deeltjie vir 
deeltjie probeer verklaar of geanaliseer word nie. Vir die doel van hierdie ondersoek het die navorser dus 
die kind met ATHV holisties binne sy veld of sisteem en subsisteme bestudeer.  
 
Gestaltterapie word deur verskeie skrywers as 'n fenomenologiese, eksistensialistiese 
veldteoriebenadering beskryf. (Vergelyk Crocker, Brownell, Stemberger, Gunther, Just, Sen en Wolfert, 
2000:27; Joyce & Sills, 2003:17; Oaklander, 2003:143; Yontef, 1993:123.)  
 
5.5 GESTALTTERAPIE EN DIE VELDTEORIE 
 
Alle psigoterapeutiese uitgangspunte is gefundeer volgens 'n spesifieke beskouing van die psige. Die 
wetenskapsfilosofie en doelwitte van die terapie moet in lyn wees met hierdie beskouing. In die geval van 
Gestaltterapie is die teorie gebaseer op die veldteorie. Parlett (2005:43) wys daarop dat die term “veld” 
moeilik is om te definieer en verskil van skrywer tot skrywer. Wat wel duidelik is, is dat die konsep veld 
sentraal is in Gestaltterapie, die veld is die medium waarbinne terapie plaasvind. Yontef (1993:283) sluit 
hierby aan wanneer hy dit stel dat Gestaltterapie op die veldteorie gebaseer is.  
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Crocker et al. (2000:1-34) vergelyk die veldteorie met die sisteemteorie. 'n Sisteem is egter geslote met ba-
siese elemente wat met mekaar in interaksie is. Die veld is 'n holistiese prosesgeoriënteerde konsep. Die 
veld kan voorgestel word as 'n sfeer van invloed. Die terapeut moet vasstel watter van die relevante sfere 
van invloed 'n impak kan hê op die prosesse en die elemente wat binne die veld bestaan. Om byvoorbeeld 
die gedrag, kennis, emosies, en persepsies van 'n kliënt te verstaan, is dit nodig om die persoon binne die 
konteks van sy gesin, werksituasie en ekonomiese situasie te sien. Die veld sluit sowel die kliënt as 
terapeut in, asook sommige van bogenoemde invloede.  
 
Bronwell (Crocker et al., 2000:19) is van mening dat die veld uit verskillende lae bestaan. Die veld bestaan 
uit 'n substantiewe laag wat dieselfde is as die ontologiese veld wat die eksterne omgewing of die 
objektiewe wêreld vorm en die eksperimentele laag wat dieselfde is as die fenomenologiese veld of die 
persoon se individuele belewenis van die ontologiese veld. Op die punt waar die twee lae mekaar 
wedersyds deurdring, noem Bronwell dit “grounded awareness.” Die veld kan ook beskryf word as die 
lewensruimte van die individu. 
Arthur Koestler (Rowan, 2000:2) het die term holon ontwikkel. 'n Holon is 'n eenheid wat ook deel is van 
ander eenhede. 'n Holon as 'n geheel vorm 'n veld waarbinne daar 'n aantal subvelde bestaan. Sodoende 
is dit duidelik dat 'n holon 'n aparte eenheid is maar ook deel kan vorm van 'n groter veld.  
 
Volgens die navorser kan die veld omskryf word as die individu se omgewing waarbinne hy funksioneer 
insluitende alle sisteme wat 'n invloed het op die individu. Vir die doeleindes van die ondersoek word die 
steunstelsels van die kind met ATHV gedefinieer as sy veld waarbinne hy funksioneer. Nie alleen die 
steunstelsels nie, maar ook die inter-verweefde verhoudings binne die veld word bestudeer. 
 
Basiese konsepte binne die Gestaltterapie kan alleenlik verstaan word as dit in verband met die veld 
gebring en bespreek word. Volgens Latner (1992:1) bestaan daar binne die teorie van Gestaltterapie twee 
sentrale konsepte. Die eerste is dat die fokus op die ervaring in die hier en nou is, in teenstelling met ander 
benaderings wat fokus op die onbekende en selfs op dit wat nie geken kan word nie. Die tweede konsep is 
dié van die interaktiewe veld en verwys daarna dat die mens onlosmaaklik deel is van 'n ineengeweefde 
web van verhoudings met ander en dat die self alleenlik geken kan word in verhouding met ander. Die 
individu maak kontak met die ander binne die veld. Die kontakgrens is waar hy bewus raak van die ander. 
Die grens kan ook na binne beweeg, byvoorbeeld wanneer die persoon diep dink of introspeksie hou of 
wanneer hy bewus raak van emosies soos hartseer. Binne die veld organiseer die individu sy ervarings en 
is so in staat om sy ware self te wees. Deur middel van organismiese selfregulering kom ekwilibrium of 
balans binne die individu tot stand. (Vergelyk Kirchner, 2000:3; Yontef & Jacobs, 2005:300-301.)  
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Jan Smuts het die natuurkundige konsep ontwikkel dat alles 'n veld het. Volgens hom het idees, diere, 
plante en mense soos fisiese kragte ook 'n veld en kan niks begryp of verstaan word sonder sy veld nie. 
Smuts (1926/1987:112) se omskrywing van die veld lui soos volg:  
 

The field is as much an integral part of matter as the sensible part which it surrounds. 

Anything coming within that field will be affected by it; the field shows the same properties as 

the thing. The field may either be viewed as activities or as structure – as elements of force 

or as curves. 

 
Die veldteorie gee aan die terapeut die geleentheid om nie-liniêr te dink, met ander woorde meer as 
oorsaak en gevolg. Clarkson (2004:9) beklemtoon die feit dat 'n Gestaltterapeut altyd aandag gee aan die 
persoon met sy behoeftes binne 'n bepaalde sosiokulturele konteks. Volgens Joyce en Sills (2003:24) kan 
die term veld enigiets beteken: enige objek, situasie of verhouding. Hulle fokus egter op die ervaringsveld 
wat die persoon se veld van bewustheid is en die eksterne veld wat die konteks is waarbinne die persoon 
funksioneer. Die veldteorie gee aan die terapeut die geleentheid om die verhouding en interaksie tussen 
die individu en omgewing te ondersoek (Parlett, 2005:44). Die terapeut is altyd deel van hierdie 
interaksionele veld. Yontef (1993:125) beklemtoon dat die veld deur die waarnemer gedefinieer word en 
dat dit alleenlik betekenis het wanneer die verwysingsraamwerk van die waarnemer bekend is. Die 
waarnemer is belangrik, want dit wat gesien word, is 'n funksie van hoe en wanneer waargeneem word. 
Ten opsigte van hierdie ondersoek het die navorser haar verwysingsraamwerk alreeds in 1.2.1 en 1.2.2 
uitgespel. Haar persoonlike en professionele betrokkenheid by kinders met ATHV het onder meer as 
motivering tot die ondersoek gedien. Yontef (1993:125) wys verder daarop dat die veldbenadering 
beskrywend eerder as spekulatief interpreterend of klassifiserend is. Die klem is op waarneming, 
beskrywing en verduideliking van dit wat bestudeer word.  
 
5.5.1 DEFINISIE VAN VELDTEORIE 
 
Yontef (1993:321) het 'n baie volledige omskrywing van wat veldteorie is geformuleer en die aanhaling 
word hier onveranderd gebruik: 
 

Field theory is a framework or point of view for examining and elucidating events, experiencing, 

objects, organisms and systems as meaningful parts of a knowable totality of mutually influencing 

forces that together form a unified interactive continuous whole (field), rather than classifying 
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them according to innate nature or analyzing into discrete aspects and forming and-summative 

wholes. The identity and quality of any such event, object or organism is only in-a-field, 

contemporaneous and can only be known through a configuration formed by a mutually 

influencing interaction between perceiver and perceived. 

 
Vervolgens word dié definisie volledig bespreek in die vorm van die beginsels en kenmerke van die 
veldteorie. 
5.5.2 BEGINSELS VAN DIE VELDTEORIE 
 
Volgens Parlett (2005:47) is die veldteorie eerder 'n aantal beginsels, uitgangspunt of metode van denke 
wat die verband weergee tussen gebeure en die situasie waarbinne dit plaasvind. Hy haal Lewin (1952) 
aan wat daarop wys dat die veldteorie beswaarlik as 'n teorie in die ware sin van die woord beskryf kan 
word. Die volgende beginsels van die veldteorie word geïdentifiseer (vergelyk Parlett, 2005:47-51; 
Philippson, 1998:2): 
 
5.5.2.1 Die beginsel van organisering 
 
Betekenis kan alleen aan 'n situasie gegee word as die geheel en die totaliteit van alle aspekte in ag 
geneem word. Die Gestalterapeut moet dus aandag gee aan die proses van en die wyse waarop die veld 
georganiseer is. Tydens hierdie ondersoek is daar aandag gegee aan die kind in totaliteit met sowel sy 
potensiaal as die aspekte van wanfunksionering in verhouding met sy totale veld. Die kind se omgewing, 
soos gedefinieer vir die doeleindes van die ondersoek, is betrek om 'n geheelbeeld van die kind se unieke 
situasie te verkry (Parlett, 2005:47; Philippson, 1998:2). 
 
5.5.2.2 Die beginsel van onmiddellikheid, die hier en nou 
 
Gestaltterapie beteken dat die hier en nou belangrik is. Die enigste wyse waarop die verlede 'n invloed op 
die hede het, is in dit wat onthou word. Die toekoms figureer as doelwitte en beplanning. Die beginsel 
vereis dat die terapeut voortdurend aandag moet skenk en teenwoordig moet wees om elke geleentheid 
tydens die terapeutiese proses te benut. Wanneer daar met 'n kind met ATHV gewerk word, is dit nodig dat 
historiese inligting in ag geneem word soos die verloop van die probleem en wanfunksionering. Terapie 
word gedoen met bepaalde doelwitte, maar dit is nodig dat die terapeut voortdurend op die hier en nou 
konsentreer sodat aandag gegee kan word aan dit wat op die kliënt se voorgrond is (Parlett, 2005:48; 
Philippson, 1998:2). 
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5.5.2.3 Die beginsel van uniekheid 
 
Terapie kan nie volgens 'n patroon of 'n gewoonte geskied nie – terapie word aangepas volgens die 
terapeut en kliënt se lewensituasie. Veralgemenings word aangepas by die eise van die veld. Alhoewel 
ATHV 'n baie algemene versteuring is, moet daarteen gewaak word dat 'n kind nie geëtiketteer word nie.  
Die kind se unieke proses en situasie moet in ag geneem word. Die beginsel van uniekheid veroorsaak 
verder dat elke kind met ATHV verskil van 'n volgende kind en dat simptome op 'n unieke wyse by elke kind 
presenteer (Parlett, 2005:49; Philippson, 1998:2). 
 
5.5.2.4 Die beginsel van die veranderingsproses (deurlopende verandering) 
 
Die veld is nie staties nie, maar voortdurend in beweging en die terapeut moet aandag skenk aan hierdie 
voortdurende subtiele veranderinge. As gevolg van die beginsel loop homeostase en kreatiwiteit hand aan 
hand. Homeostase impliseer dat 'n balans tussen omgewing en behoeftes moet bestaan. Om die balans te 
skep, moet daar geëksperimenteer word met verandering, want aangesien die veld voortdurend verander, 
werk dit wat voorheen gewerk het dalk nie meer nie. Nuwe maniere moet ontdek word om behoeftes en be-
lange te balanseer met dit wat die omgewing bied. Die doel van hierdie ondersoek is om 'n balans te vind 
tussen respondente se behoeftes ten opsigte van die hantering van ATHV en hulpbronne wat die 
omgewing bied (Parlett, 2005:50; Philippson, 1998:2). 
 
5.5.2.5 Die beginsel van moontlike relevansie 
 
Die beginsel bepaal dat enige deel van die veld moontlik relevant is in 'n situasie en moontlik aangespreek 
moet word. Die veldteorie gee aan die terapeut die geleentheid om menslike gedrag en ervaring binne 'n 
baie breër konteks te ondersoek. Hierdie beginsel is veral benut tydens die literatuurstudie van die 
ondersoek. 'n Baie volledige en omvattende literatuurstudie is gedoen sodat sover moontlik alle relevante 
inligting ten opsigte van ATHV benut kon word tydens die ontwikkeling van die intervensieprogram (Parlett, 
2005:51; Philippson, 1998:2). 
 
5.5.3 KENMERKE VAN DIE VELD 
 
Volgens Yontef (1993:294) kan enigiets vanuit 'n veldperspektief bestudeer word. Die veldteorie bied 'n 
wetenskaplike verwysingsraamwerk waaruit Gestaltterapie beskryf en bedryf kan word. 'n Verskeidenheid 
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veldteorieë bestaan en dit is nie moontlik om 'n enkele teorie as reg of verkeerd te beskyf nie. Die veld of 
velde wat deur die veldteorie bestudeer word, moet oor bepaalde eienskappe beskik. 
 
Estrup (2000:90) beskryf in “What’s behind the empty chair?” kortliks die kenmerke van die veld soos volg: 
o Die veld is alles wat bestaan. 
o Die veld is dinamies en daar bestaan onderlinge verhoudings. Dit beteken dat baie aspekte moontlik 

verband en betekenis vir mekaar het en kan nie uitgesluit word volgens prioriteit nie. 
o Die veld is voortdurend veranderend en is vloeibaar. 
o Alles is van die veld en is nie onderskeibaar daarvan nie. 
o Die veld het 'n geskiedenis. 
o Gebeure en patrone het die geneigdheid om hulleself oor en oor te herhaal. 
o Klein gebeure kan 'n onverwagte groot invloed hê. 
o Invloede van spesifieke gebeure en mense hang tot 'n groot mate af van die invloede naby aan die 

persoon. Lewin noem dit die lewensruimte. 
 
Vervolgens word vyf primêre kenmerke van velde bespreek asook vier sekondêre karaktertrekke wat deur 
Yontef (1993:295) geïdentifiseer is:  
 
5.5.3.1 'n Veld is 'n sistematiese web van verhoudings 
 
Die veldteorie impliseer holisme. Yontef (1993:295) definieer veld as: “A totality of mutually influencing for- 

ces that together form a unified, interactive whole”. Lewin in Yontef (1993:295) se beginsel van 
verwantskap stel dat 'n gebeurtenis altyd die oorsaak is van 'n interaksie tussen twee of meer werklikhede. 
Elke fenomeen wat bestudeer word, moet dus binne konteks van die dinamiese en altyd veranderde veld 
bestudeer word. Wanneer met 'n kind met ATHV gewerk word, moet die terapeut alle veranderlikes in ag 
neem, soos kennis ten opsigte van die versteuring, die spesifieke kind met sy behoeftes, probleme en 
vermoëns, die rol en taak van die ouers, die eise van die skool en omgewing en die dinamiese verhoudings 
tussen al die faktore. Verder is dit belangrik dat die terapeut moet besef dat elke aspek van die veld 'n 
invloed op al die ander aspekte het. 
Verhoudings is alomteenwoordig: Die mens se bestaan kan nie van verhoudings losgemaak word nie. 
Perls et al. (1951/1996:218) wys daarop dat kontak of verhouding die belangrikste fenomenologiese 
realiteit is aangesien die mens geen betekenis het sonder sy omgewing nie. Die fenomenologiese 
omgewing het alleenlik betekenis soos dit waargeneem is deur die waarnemer. Yontef (1993:297) omskryf 
hierdie feit so: “There can be no human traits without human existence and consciousness, and there 
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cannot be consciousness except as a relationship in the organism / environment field.” Hy gaan verder en 
sê dat kennis ook 'n verhouding is, naamlik tussen die waarnemer en dit wat waargeneem word. 'n Kind 
met ATHV is ook vasgevang in die web van verhoudings. Sy gedrag en algemene optrede het 'n invloed op 
sy verhoudings, en so beïnvloed sy verhoudings weer sy optrede.  
Verhoudings is inherent, dinamies en georganiseerd: Enige web van verhoudings word op 'n inherente 
dinamiese wyse georganiseer. Yontef (1993:298) wys daarop dat die web van enige natuurlike fenomeen 
'n georganiseerde, geïntegreerde geheel vorm. 'n Verskil bestaan tussen wat 'n verwantskapsweb vorm en 
dit wat buite die web is. 'n Bepaalde differensiasie bestaan ook binne die web. Die manier waarop die web 
georganiseer is, kan oor 'n tydperk verander. Soms disintegreer dit en met tye word 'n beter Gestalt 
gevorm. Wertheimer in Yontef (1993:298) stel dit dat wanneer probleme of disfunksionering in die 
organisasie van die veld voorkom, die oplossings vir hierdie probleme ook teenwoordig is in die dinamika 
van die veld. Hierdie kenmerk beklemtoon dus die feit dat indien 'n kind met ATHV se funksionering 
belemmer is, verbetering kan intree indien die steunstelsels bemagtig sou word om die kind beter te 
ondersteun.  
 
5.5.3.2 'n Veld is voortdurend in ruimte en tyd 
 
Die terme ‘veld’ en ‘krag’ dra die veronderstelling van dinamika, beweging en energie (Mesiak & Sexton in 
Yontef, 1993:299). Hawking (1988) in Yontef (1993:299) is van mening dat veld iets is wat deurgaans in 
ruimte en tyd bestaan in teenstelling met 'n partikel wat op 'n gegewe tydstip slegs op een plek verkeer. 
Binne die veldteorie is sprake van beweging aangesien niks staties is nie: gebeure eerder as konkrete 
aspekte is van belang en kontinuïteit vervang diskontinuïteit. Die veldteorie beklemtoon die feit dat ATHV 
nie as 'n statiese versteuring beskou kan word nie. Die invloed en gevolge van die versteuring in individue 
is veranderlik oor die verloop van tyd en intervensie moet aangepas word volgens die behoefte van die 
betrokkenes.  
 
5.5.3.3 Alles is ‘van die veld’ 
 
Objekte en organismes bestaan slegs fenomenologies as deel van die fenomenologies gedefinieerde veld 
en het slegs betekenis wanneer dit in interaksie met die veld is. Hierdie kenmerk illustreer die dialogiese 
siening dat die ‘ek’ alleen bestaan in die ‘ek-jy/I-thou’- of ‘ek-dit/I-it’-verhouding (Yontef, 1993:301). 'n 
Verdere onderskeid wat getref word tussen ‘van die veld’ en ‘in die veld’ word deur Yontef (1993:300) 
beskryf as:  
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Being of a field is not just being in a field. 'In a field' defines the organism or object in absolute 

terms, i.e. outside the field, and then adds the field for context. A person has an existence 

(form, essence) irrespective of the field, and is conceptually placed in a field. The of-a-field view 

does not consider anything to be not of-a-field.  

 
Die individu en omgewing is dus deel van die veld, naamlik die organismiese omgewingsveld. Die 
psigologiese veld bestaan nie apart van die mens nie en die mens bestaan nie apart van die veld nie. 
Hierdie is egter nie 'n eenvoudige verhouding tussen 'n individu en 'n eksterne omgewing nie. Die individu 
kan op 'n bepaalde tydstip slegs gedefinieer word deur die veld waarvan hy deel is en die veld kan alleen 
gedefinieer word deur 'n persoon se ervaring en standpunt (Yontef,1993:300). Hierdie aspek beklemtoon 
die feit dat die kind met ATHV slegs as deel van sy veld waargeneem kan word.  
Nie ‘van die veld nie’: Die standpunt dat 'n organisme altyd binne 'n veld bestaan, is nie 'n feit nie, maar 
wel 'n standpunt binne die veldteorie (Yontef, 1993:302).  
 
5.5.3.4 Fenomene word deur die hele veld bepaal 
 
Yontef (1993:303) haal Lewin aan wanneer hy dit stel dat gedrag en ervaring 'n funksie is van die veld 
waarvan dit deel is. Alle beweging of verandering van enige deel word deur die hele veld bepaal. Die 
skrywer wys verder daarop dat die vordering van 'n kliënt ook 'n funksie van die totale veld is. Hierby word 
ingesluit die motivering en sterkpunte van die kliënt, die kundigheid en vaardigheid van die terapeut, die 
infrastruktuur van die omgewing en die steunstelsels van die kliënt. Vir die doel van hierdie ondersoek word 
die kind met ATHV op 'n holistiese wyse betrek. Die kind word egter nie in isolasie gesien nie, maar ook as 
deel van sy veld. Parlett se beginsel van organisering soos bespreek in 5.4.1.1 sluit hierby aan. 
 
5.5.3.5 Die veld is 'n interaktiewe geheel: alles beïnvloed mekaar 
 
Die feit dat die veld dinamies is, is die belangrikste eienskap daarvan. Interaksie in die veld is tussen al die 
dele en die toestand van elke deel van die veld is afhanklik van elke ander deel in die veld. Die 
saamgevoegde geheel kan en moet in dele gedifferensieer word om die dinamiese werking van 
verskillende dele te begryp. Hierdie geheel is 'n sistematiese eenheid en is nie saamgestel deur byvoeging 
van elemente nie. Die gesin kan as 'n voorbeeld gebruik word: Wanneer een gesinslid geaffekteer word 
deur byvoorbeeld ATHV, word elke gesinslid in 'n mate hierdeur beïnvloed. So sal verandering van een 
gesinslid ook 'n invloed op die gesin as geheel hê (Yontef, 1993:306). Hierdie kenmerk word benut tydens 
die intervensieplan wat ontwikkel en geïmplementeer is. Die navorser is van mening dat indien een aspek 
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van die kind met ATHV se veld sou verander, byvoorbeeld die ouers se hantering van die kind, die kind se 
totale veld sal verander.  
 
5.5.3.6 Die werklikheid wat waargeneem word, is gevorm deur 'n verhouding tussen die 

waarnemer en die waargeneemde 
 
Hierdie kenmerk beklemtoon die feit dat objektiewe waarneming nie bestaan nie. Verder kan geen veld 
gedefinieer word sonder om die spesifieke tyd, ruimte en bewustheid, insluitende die wyse van 
waarneming en meting deur die waarnemer, in ag te neem nie. Wat waargeneem word, word bepaal deur 
hoe waargeneem word, wat waargeneem word en die inhoud wat waargeneem word. Indien twee gebeure 
gelyktydig plaasvind en die waarnemers dit gelyktydig waarneem, sal die gebeure nie presies ooreenkom 
nie aangesien die posisie van observasie verskil. In sielkunde is dit ook duidelik dat die waarnemer die 
waarneming beïnvloed (Yontef 1993:307-308). Die navorser is dus 'n aktiewe deelnemer van die 
navorsingsproses. Die ondersoek word gemotiveer en beïnvloed deur die navorser se eie 
verwysingsraamwerk soos bespreek in 1.2. 
 
5.5.3.7 Die beginsel van onmiddellikheid, 'hier-en-nou' 
 
Perls (1947) word deur Yontef (1993:309) aangehaal om hierdie beginsel te illustreer: “The time center of 

ourselves as conscious human time-space events is the present. There is no other reality than the 

present.” Hierdie beginsel is alreeds in 5.4.1.2 bespreek. 'n Kind met ATHV word veral beïnvloed deur sy 
onvermoë om 'n balans te vind in die wyse waarop die verlede en die toekoms in die hede geïnkorporeer 
word. Verder vind hy dit moeilik om balans te vind deur te leer uit foute van die verlede en te beplan ten 
opsigte van optrede in die toekoms. Yontef (1993:309) beklemtoon verder dat bewustheid 'n sensoriese 
gebeurtenis is wat in die ‘hier en nou’ plaasvind, maar wat herinneringe en antisipering van die toekoms 
insluit. Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat indien 'n kind met ATHV se sensoriese bewustheid 
verhoog word, hy meer in balans in die ‘hier en nou’ sou funksioneer. 
 
5.5.3.8 Proses: alles is in wording 
 
Yontef (1993:311) beklemtoon die feit dat Gestaltterapie 'n prosesterapie is. Vanuit die veldteorie is die 
aanname dat alles binne die veld dinamies is. Dinamika impliseer beweging, verandering en 'n 
voortdurende wordingsproses. In hierdie prosesgeoriënteerde benadering is alles energie. Parlett se 
beginsel van voortdurende verandering soos bespreek in 5.4.1.4 sluit hierby aan. Tydens die 
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Gestaltterapieproses vind verandering plaas en daar bestaan 'n sekere orde in die verandering. Proses is 
'n voortdurende ontwikkeling en nie ongeorden nie. Yontef (1993:314) wys verder daarop dat 'n kliënt se 
probleme kan vererger sonder intervensie. Verandering kan egter intree sonder enige ingryp. Nuwe gedrag 
hou risiko's in, maar so ook herhalende negatiewe gedrag. Indien bewustheid verhoog word, kan die 
verandering lei tot verdere verandering. Die verloop van verandering kan egter nie voorspel word nie. 
Hierdie vermoë tot verandering motiveer die ontwikkeling en implementering van die intervensieplan van 
die huidige ondersoek. Sowel proses as beskrywing van die self en die proses van verandering word later 
in die hoofstuk bespreek. 
Gestaltterapie is 'n ‘doen’-terapie: Die prosesoriëntering onderskei tussen inhoud en die doen of aktiewe 
aspek van die veld. Binne die fenomenologiese benadering word realiteit gedefinieer volgens die aksie van 
die waarnemer wat dit wat waargeneem word, waarneem. Om te fokus op waarneming, meting, respons en 
die neem van verantwoordelikheid dui alles op aksie of om te doen (Yontef, 1993:316). Perls et al. 

(1951/1996) in Yontef (1993:316) gebruik hierdie kenmerk om interaksie of kontak binne Gestaltterapie te 
bespreek. Hierdie ondersoek het 'n aksie ten doel, naamlik die ontwikkeling en implementering van 'n 
intervensieplan. Daar word dus nie slegs by die beskrywing van die probleem gebly nie, maar daar word 
wel oorgegaan tot aksie. 
 
5.5.3.9 Insig in genotipiese konstante 
 
Yontef (1993:317) wys daarop dat die aanname in veldteorie bestaan dat fenomene georden is en dat 'n 
bepaalde metodologie bestaan om hierdie orde te ontdek. Hy lê klem op twee aspekte, naamlik insig en 
metode en die aard van wetmatigheid wat as konstantes beskou kan word. 
Insig: Insig word as die doel van Gestaltterapie gedefinieer. Hier word verwys na die ‘aha’-moment van die 
bewustheid van die integrasie van al die dele in die geheel. Insig sluit ook kennis van emosies, gevoelens, 
motivering, gedrag, bewustheid van die bewustheidsproses, onvoltooidhede en kennis van die self en 
totale veld in: 'n kennis en begrip vir eie verantwoordelikheid en keuses, maar ook kennis van dit wat nie 
deel van die self is nie. Die fenomenologiese metode word gebruik om insig in die organisasie van die veld 
te verkry (Yontef, 1993:318). Tydens hierdie ondersoek bly die doel van die intervensie die verkryging van 
insig by al die respondente, kinders, ouers en onderwysers. 
Wetmatigheid: Hier word geïmpliseer dat insig 'n konteksspesifieke verklaring van 'n fenomeen vereis 
eerder as die klarifisering van die genotipiese konstante. Met ander woorde: Wanneer daar vanuit die 
veldteorie gewerk word, is dit 'n vereiste dat elke individuele geval verstaan moet word. Die individu moet 
ook verstaan word binne die algemene wette wat van toepassing is in die bepaalde situasie (Yontef, 
1993:319-321). Tydens hierdie ondersoek beteken dit dus dat die respondente as individue ten volle 
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verstaan en ondersoek moet word maar met inagneming van alle ander aspekte en wetmatigheid daaraan 
verbonde – byvoorbeeld ontwikkelingsteorieë en kennis ten opsigte van ATHV moet ook in ag geneem 
word. 
 
5.5.4 DIFFERENSIASIE VAN DIE VELD: POLARITEITE TEENOOR SPLITSING 
 
Die veld funksioneer as 'n geheel met verskillende en ineenskakelende dele. Splitsing ontstaan wanneer 
die veld as 'n verskeidenheid kompeterende en/of onverwante kragte verdeel word. Splitsing belemmer 
organismiese selfregulering. Splitsing in denke veroorsaak intoleransie ten opsigte van die verskil tussen 
mense asook ten opsigte van die paradoksale waarhede binne 'n persoon (Yontef, 1993:143). Splitsing 
ontstaan dus wanneer 'n persoon dele van homself of sy veld ontken en nie aanvaar nie. Zinker (1977:200) 
wys daarop dat gapings in die bewustheid van 'n persoon kan lei tot 'n rigiede en stereotipe van homself. 
Die navorser wil hierop uitbrei en is van mening dat dieselfde stereotipe en rigiede van sy omgewing ook 
kan ontstaan. Ten opsigte van ATHV gebeur dit dikwels dat die ouers en selfs die onderwysers van 'n kind 
met ATHV 'n baie rigiede en stereotipe siening van die versteuring of die kind se gedrag het. Hierdie 
splitsing veroorsaak dat die kind en die steunsel se behoeftes nie na behore bevredig kan word nie.  
 
 'n Konsep wat teenoor splitsing staan, is polariteite. Die veld word ook gedifferensieer in polariteite – dele 
wat teenoorgesteldes van mekaar is en wat mekaar komplimenteer of verklaar, byvoorbeeld groot en klein, 
haat en liefde. Alle mense beskik oor beide positiewe en negatiewe eienskappe: 'n persoon kan sowel 
liefdevol as wreed wees. Bewustheid veroorsaak dat 'n persoon op 'n meer buigbare wyse verskille in 
ander mense en situasies hanteer. Die konsep van polariteite sien teenoorgesteldes as dele van 'n geheel. 
(Vergelyk Blom, 2006:39-41; Mackewn, 1997:121; Yontef, 1993:143.) 
 
Deur middel van die polariteite binne die veld kan verskille aanvaar en geïntegreer word. Indien ware 
integrasie nie plaasvind nie, ontstaan splitsing, byvoorbeeld liggaam-verstand. Deur dialoog kan hierdie 
dele – byvoorbeeld sosiale eise en persoonlike behoeftes – geïntegreer word tot 'n gedifferensieerde 
eenheid om natuurlike polariteite te vorm. (Vergelyk Joyce & Sills, 2003:137; Yontef, 1993:143.) 'n Kind 
met ATHV is voortdurend in konflik met sy omgewing as gevolg van sy gedrag, onvoorspelbaarheid en 
inkonsekwente optrede. Polariteite soos gehoorsaam-ongehoorsaam, slim-dom en lui-fluks kom voor. Blom 
(2006:40) wys daarop dat konflik tussen polariteite dikwels in kinders manifesteer en indien die kind met 
die teenpool identifiseer, baie energie geabsorbeer word wat kan lei tot fragmentasie van die kind as 
holistiese eenheid. Die doel van terapie is om die individu bewus te maak van polariteite sodat integrasie 
kan plaasvind. (Vergelyk Thompson & Rudolph, 2000:165; Joyce & Sills, 2003:137.) Tydens intervensie 
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moet die terapeut sowel die kind as sy steunstelsels lei tot bewuswording en insig in die negatiewe en 
positiewe aspekte van die self, die ander en die omgewing.  
 
5.5.5 PSIGOLOGIESE FUNKSIONERING OF MENTAL METABOLISM 
 
Binne Gestaltterapie word psigologiese funksionering met 'n metaboliese proses vergelyk. Gesondheid is 
die proses van groei wanneer besluit word oor dit wat goed is vir die individu en dit wat nie aanvaarbaar is 
nie. Wanneer iets opbouend is, word dit geassimileer terwyl dit wat toksies is, verwerp word. Hierdie proses 
vereis dat die persoon sy eie smaak en oordeel moet vertrou. Onderskeiding tussen wat aanvaarbaar en 
wat onaanvaarbaar is, vereis die aktiewe sensoriese bewuswording van eksterne stimuli en die interne 
prosessering daarvan. Konsepte soos kontak, organismiese selfregulering, keuses, verantwoordelikheid en 
integrasie is ook ter sprake. (Vergelyk Latner, 1974:47-49; Mackewn, 1997:21-22; Yontef, 1993:136.)  
 
Korb et al.(1989:44-53) identifiseer die volgende as van belang ten opsigte van gesonde funksionering: 
o Volwassenheid wat as 'n beweging van omgewingsteun na selfondersteuning beskryf word. Deur 

selfondersteuning verhoog 'n persoon se selfwaarde. Hierdie proses sluit 'n verhoging van 
bewustheid van eie potensiaal en vermoëns in.(Vergelyk Blom, 2006:52; Yontef, 1993:55.) 

o Verantwoordelikheid beteken dat 'n persoon oor die vermoë beskik om te reageer op eie 
verwagtings, begeertes, fantasieë en aksies. Maar ook dat die individu moet weet wanneer om nie te 
reageer nie. Verantwoordelikheid impliseer die wete dat slegs die persoon self kan reageer ten 
opsigte van die omgewing. Die konsep sluit ook bewustheid, vryheid en die maak van keuses in. 
(Vergelyk Clarkson, 2004:14; Houston, 2007:31.) 

o Selfaktualisering vind plaas wanneer 'n individu aanvaar en erken wie hy is en nie wie hy wens om te 
wees nie. (Vergelyk Bowman, 2005:11; Clarkson, 2004:14.) 

o Egtheid dui op meer as eerlikheid en direkte uitdrukking, maar meer op 'n voordurende kongruente 
wees van die self. (Vergelyk Clarkson, 2004:54; Korb et al., 1989:38.) 

o Vermoë tot gesonde kontak met die omgewing. (Vergelyk Mackewn, 1997:19; Perls et al., 
1951/1996:30; Yontef, 1993:28.) 

Bogenoemde fasette sluit aan by die omskrywing van maatskaplike funksionering (1.12.6). Indien groei en 
verandering bewerkstellig wil word, is dit nodig dat die kind gelei moet word tot gesonde funksionering. 
Tydens hierdie ondersoek was dit vir die navorser belangrik dat aan al hierdie aspekte aandag geskenk 
word. 
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Wanneer psigologiese funksionering bespreek word, is dit nodig dat daar ook na diagnose of assessering 
verwys moet word. Volgens Clarkson (2004:27) is Gestaltterapie histories gesien as 'n anti-diagnostiese 
benadering. Diagnosering is as etikettering beskou en as 'n ontneming van die individu se uniekheid. Die 
herkenning van herhalende patrone in menslike gedrag is eie aan die holistiese en veldbenadering. Joyce 
en Sills (2003:57) beklemtoon die feit dat 'n Gestaltterapeut nie anders kan as om waar te neem en te 
assesseer nie, want hierdie proses is deel van aandag gee aan die persoon en proses van terapie. Die 
skrywers lig die volgende aspekte uit: 
o Assessering is 'n belangrike komponent van professionele optrede. Die presenterende probleem 

moet geïdentifiseer word en daar moet vasgestel word wat die kliënt daaraan gedoen wil hê. 'n 
Mening moet gevorm word van die aard en implikasies van die probleem. Die terapeut moet ook 
weet of hy in staat en toegerus is om die probleem te hanteer. Die kliënt en terapeut moet 
ooreenkom op die doelwitte van die terapie. Die terapeut moet kan vasstel of die terapie suksesvol is 
(Joyce & Sills, 2003:59). 

o 'n Diagnose is slegs bruikbaar wanneer dit beskrywend, fenomenologies en buigbaar is. Die doel 
van diagnose is om patrone, temas en herhalings waar te neem wat uniek is aan die kliënt en kan 
slegs in die hier en nou plaasvind. Die kliënt moet deel wees van die proses (Blom, 2006:66; Joyce 
& Sills, 2003:59-60). 

o Die eis wat aan 'n Gestaltterapeut gestel word, is om die formele metode van diagnose soos die 
DSM-IV-TR (2000) te kombineer met 'n openheid ten opsigte van die kliënt se uniekheid. Indien 
daarin geslaag word, kan formele psigiatriese versteurings deur 'n Gestaltlens beskryf word (Joyce & 
Sills, 2003:60; Mackewn, 1997:227). Die navorser is van mening dat hierdie die enigste wyse is 
waarvolgens 'n Gestaltterapeut op 'n verantwoordelike wyse met 'n kind met ATHV kan omgaan. Die 
formele diagnose van ATHV volgens die DSM-IV-TR (2000) is in 2.3 beskryf. Verder het die 
navorser tydens hierdie ondersoek hulpmiddels in ooreenstemming met die DSM-IV-TR (Bylae 12 en 
13) benut en word ATHV en die formele diagnose in 5.5.6.2.1 deur 'n Gestaltlens beskryf.  

o Metodes van assessering en diagnosering. Verskillende skrywers identifiseer verskillende aspekte 
waarop gekonsentreer moet word tydens assessering, naamlik die kliënt se proses, die kliënt se ver-
houdings, veldtoestande (Joyce & Sills, 2003:61), die proses van kontak, steunstelsels, polariteite en 
onvoltooidhede (Mackewn, 1997:231-333). Oaklander (Blom, 2006:68-70) het 'n assesseringsriglyn 
saamgestel waarvolgens 'n kind geassesseer kan word tydens spelterapie. Hierdie riglyn word later  
in die hoofstuk meer volledig bespreek.  

 
5.5.6 DIE SELF BINNE DIE VELD 
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Die self is onlosmaaklik deel van die veld. Dit is onmoontlik om die twee aspekte onafhanklik van mekaar te 
sien. Perls (1957:1) verduidelik die konsep van die veld en die self soos volg:  
 

… the field is the basis of Gestalt therapy. We are here in a field. In this field there is a 

number of people, and there is me. It’s a peculiar, let’s say ‘Boundary’ between me and you. 

The self is part of the field which is apposed to the otherness. The ‘self’ cannot be 

understood other than through the field, just like day cannot be understood other than by 

contrast with night… the self is to be found in the contrast with the otherness. There is a 

boundary between the self and the other, and this boundary is the essence of psychology.   
 
Perls gaan van die standpunt uit dat die self alleenlik deur die veld verstaan kan word en verder kan die 
self slegs verstaan word in kontras met die ander. Die ‘ek’ en die ‘nie-ek’ ontmoet mekaar op die 
kontakgrens tussen die self en die omgewing. Die self is dus voortdurend veranderend aangesien kontak 
met die omgewing nie staties is nie en van oomblik tot oomblik fluktueer. Lobb (2005:27) beskryf die self as 
'n funksie van die organisme-omgewingskontak en nie as 'n vasgestelde struktuur nie. Sy gaan verder en 
wys daarop dat hier sprake is van die kreatiewe aanpassings wat die persoon binne die veld maak. Die 
proses van kreatiewe aanpassing binne die veld definieer die persoon eerder as wat die persoon die 
kreatiewe aanpassing definieer. Hierdie uitgangspunt is uniek aan Gestaltterapie. Latner (1974:57) wys 
daarop dat die persoon as geheel die self is. Volgens hom is Gestaltvorming die belangrikste kenmerk van 
die self. Verskeie skrywers onderskei tussen drie funksies van die self, naamlik die rol van die id, 
persoonlikheid en die ego. 
 
5.5.6.1 Die funksies van die self 
 
Daar word drie aspekte onderskei in die proses van die self waardeur hy stabiel en voortdurend in gesonde 
kontak met die omgewing bly, naamlik die id, die ego en persoonlikheid. Die self benodig verskillende 
kwaliteite of style binne verskillende situasies en bogenoemde aspekte is nodig om die self binne 'n 
bepaalde situasie te organiseer. 
 
5.5.6.1.1 Die id se rol 

Die id se funksie kan beskryf word as die senso-motoriese agtergrond waarteen ervarings plaasvind. Perls 

et al., (1951/1996:378) verduidelik die id se rol so: “The Id is the given background dissolving into its 

possibilities, including organic excitations and past unfinished situations becoming aware, and the 

environment vaguely perceived, and the inchoate feelings connecting organism and environment.” Latner 
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(1974:60) verwys na die id se funksie as die verslapping van doelbewustheid of 'n vryvloeiende bewustheid 
in die afwesigheid van enige spesifieke behoefte of belangstelling wat slegs deur die gewaarwording van 
die liggaam in stand gehou word. Volgens Lobb (2005:28-9) is 'n volgende kontakfunksie van die id die feit 
dat perseptuele waarneming 'n persoon bewus kan maak van 'n fisiologiese behoefte. Sy wys ook op 'n 
derde funksie van die id, naamlik liggaamlike ervaring. Hierdie aspek reflekteer die delikate verhouding 
tussen selfondersteuning en omgewingsteun. Emosionele ervaring lei tot 'n reaksie van die liggaam soos 
die sametrekking van spiere en die versnelling of verandering van asemhaling. Die terapeut kan, deur ag te 
slaan die kliënt se liggaamsveranderinge, bewus word van die kliënt se ervaring van emosies. Die navorser 
is van mening dat daar sprake is van gesonde id-funksionering indien 'n kind sensories intak is en bewus is 
van sy liggaamsfunksionering en -ervarings.  
5.5.6.1.2 Die persoonlikheid se rol  

Persoonlikheidsfunksie gee uitdrukking aan die self se vermoë om kontak met die omgewing te maak. 
Hierdie is die verbale analogie van die self, naamlik die stelling: “Dit is wie ek is.” Die persoonlikheid is 'n 
raamwerk van houdings wat die persoon verstaan, en is nuttig tydens enige interpersoonlike gedrag en is 
anders as ander benaderinge se siening van die persoonlikheid se normatiewe rol (Lobb, 2005:29). Perls 

et al. (1951/1996:378) beskryf die persoonlikheid soos volg:  
 

The Personality is the created figure that the self becomes and assimilates to the organism, 

uniting it with the results of previous growth. Obviously all this is just the figure/background 

process itself, and in such a simple case there is no need to dignify the stages with special 

names. 

 
Die terapeut moet tydens terapie bewus wees van die wyse waarop 'n kliënt se persoonlikheid funksioneer, 
met ander woorde op watter wyse hy aan die omgewing openbaar wie hy is. 'n Kind met ATHV kan 
byvoorbeeld as opponerend teenoor sy ouers optree – wat 'n aanduiding van 'n funksioneringsprobleem 
kan wees.  
 
5.5.6.1.3 Die ego se rol 

Die ego is veral betrokke by die identifisering van keuses in verband met waardes, belangstelling en dit wat 
vermy moet word. Perls et al. (1951/1996:378) beskryf die ego soos volg: “The Ego is the progressive 

identification with and alienation of the possibilities, the limiting and heightening of the on-going contact, 

including motor behavior, aggressing, orientation and manipulation.” Die ego is aktief en besig om te 
eksperimenteer binne die veld. Latner (1974:60) wys daarop dat die id en ego se rolle as polariteite beskryf 
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kan word – die een ontspanne en passief en die ander aktief en doelbewus. Philippson (1996a:3) is van 
mening dat ego-funksies figuur- en agtergrondvormend is.  
 
 Ego-funksionering is gebaseer op die wisselwerking tussen die ander strukture van die self. Wanneer 
emosies beleef word, kan die rol van die verskillende funksies soos volg beskryf word: Die rol van die id is 
ten opsigte van die liggaamlike ervaring van die emosie deur saamtrekking van spiere wanneer 
byvoorbeeld angs ervaar word, die persoonlikheid se rol is die toeëiening van die emosie deur “ Ek voel 
angstig ”. Die ego se rol is die van aktivering van kontakfunksies deur byvoorbeeld naels te begin kou en 
sodoende retrofleksie te benut (Lobb, 2005:30). Wanneer die kind met ATHV en sy steunstelsels by terapie 
betrek word, is dit dus nodig dat die terapeut bewus moet wees van die kontakfunksies in die kliënt en die 
persoon moet ook bewus gemaak word van hierdie funksies sodat hy sy funksionering binne sy omgewing 
kan reguleer. 
 

5.5.6.2 Die proses van die self 
 

Soos alreeds bespreek vanuit 'n veldperspektief, is die mens voortdurend besig om sy veld op 'n aktiewe 
wyse te organiseer. Die resultaat hiervan kan gesien word in die wyse waarop hy homself aan die 
omgewing bekendmaak en sy behoeftes bevredig (Joyce & Sills, 2003:25). 'n Persoon se proses is die 
manier waarop hy met die werklikheid omgaan, of wat hy doen en hoe hy dit doen (Blom, 2006: 79 & 52). 'n 
Proses is 'n veranderende konsep en 'n individu se proses is nie 'n statiese aspek nie. Elke persoon 
hanteer sy leefwêreld  op 'n unieke wyse (Schoeman, 1996a:30).  
 

Yontef (1993:314) haal die volgende definisie van English en English (1958) aan wat by bogenoemde 
aansluit: 
 

Process is: 

A change or a changing in an object or organism in which a consistent quality or direction 

can be discerned. A process is always in some sense active; something is happening. It 

contrasts with the structure or form of organization of what changes, which structure is 

conceived to be relatively static despite process change. 

 
Indien die terapeut 'n kliënt se proses ken, kan die terapie daarvolgens gerig word en sal onrealistiese 
verwagtinge nie aan die persoon gestel word nie. Die terapeut moet egter sy eie proses ken sodat hy weet 
hoe hy in sekere situasie sal reageer. Volgens Mackewn (1997:108) is die vermoë van die terapeut om 'n 
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kliënt se proses en huidige funksionering in verhouding met ander persone en die omstandighede in die 
veld te beskryf, die kern van Gestaltterapie. Die kliënt moet tydens die terapeutiese proses bewus gemaak 
word van sy eie proses. 
 

5.5.6.2.1 Vasstelling van 'n persoon se proses 

Verskillende skrywers lê klem op verskillende aspekte van die self wanneer 'n kliënt se proses geassesseer 
word. Tydens hierdie ondersoek het die navorser van verskeie wyses gebruik gemaak om die respondente 
se proses vas te stel. 'n Kombinasie van die volgende riglyne is benut.  
 

Mackewn (1997:231-234) gebruik die volgende riglyn tydens die vasstelling van 'n persoon se proses: 
o 'n Metafoor wat die individu se verhouding met ander en die omgewing voorstel. 'n Ontwrigtende hi- 

peraktiewe kind met ATHV kan byvoorbeeld as 'n warrelwind voorgestel word. 
o Waarneming ten opsigte van die proses van bewuswording. Hier kan elke aspek van die 

bewustheidskontinuum bespreek word, byvoorbeeld sensasie waar bogenoemde kind as sensories 
nie intak beskryf kan word nie. 

o Tot watter mate benut die persoon die dimensies van kontak? Neig hy byvoorbeeld na samevloeiing 
of isolasie? 

o Op watter wyse word kontakfunksies benut? Hier word veral gelet op die voorkoms van die funksies 
en watter sensoriese modaliteite benut word tydens kontakfunksies. 

o Observasie van steunstelsels, ondermeer: interpersoonlik, kognitief, biologies en omgewingsteun. 
o Die proses waarop nuwe ervarings geïnternaliseer en geassimileer word. 
o Waarneming van polariteite en onvoltooidhede. 
o Diagnose in terme van die DSM-IV-TR indien van toepassing. 

 

Joyce en Sills (2003:69) fokus op die volgende aspekte: 
o Kliënt in proses 

 Self en omgewingsteun 
 Waarneming van kontakfunksies 
 Bewustheidskontinuum 
 Modifisering ten opsigte van kontakkontinuum 
 Onvoltooidhede 
 Polariteite 

o Die kliënt in verhouding 
 Aard van verhouding 
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 Terapeut se reaksie en respons 
o Veldtoestande 

 Omstandighede wat nou van belang is 
 Belangrike gebeure in die verlede 
 Verhoudings in die verlede 
 Kulturele faktore 

Skrywers soos Schoeman (2005:40) het 'n minder omvattende siening van proses. Sy omskryf 'n kind se 
proses as die wyse waarop hy sy probleme in die lewe oplos, en sy identifiseer die volgende aspekte: 
o Die patrone wat hy gebruik om die probleem te benader 
o Hoe hy sy take voltooi 
o Emosies wat betrokke is 
o Mense wat hy betrek in sy probleemoplossing 
o Doeloriëntasie 
o Ander faktore soos: 

 Bekendheid met die situasie.  
 Gewilligheid om kontak te maak met die persoon met wie hy kommunikeer 
 Sy eie sensoriese bewustheid 
 Sy emosies en gevoelens op hierdie stadium 
 Sy voorgrondsbehoeftes (moegheid, honger ensovoorts) 
 Sy energievlak 
 Sy verhouding met die terapeut 

Sy beklemtoon die feit dat geen aannames gemaak mag word nie en dat alle waarnemings met die kind 
bevestig moet word – die kind mag self besluit of hy 'n eienskap vir homself wil toeëien.  
 

Blom (2006:79) gebruik die terme proses en temperament afwisselend. Sy gebruik Papalia et al. saam met 
Olds en Feldman (1999) se definisie van temperament: “a person’s characteristic way of approaching and 

reacting to people and situations.” Verder benut sy die DISC-temperamentanalise om 'n kind se proses vas 
te stel. Die volgende is van belang (Blom, 2006:79-80): 
o Kinders het 'n vinnige of stadige proses en is óf taak- óf mensgeoriënteerd. 
o Kinders met 'n vinnige proses is gewoonlik ekstroverte en fokus op die omgewing. 
o Kinders met 'n stadige proses is gewoonlik introverte, skaam, stiller en selfbeheers. 
o Taakgeoriënteerde kinders fokus daarop om goed te doen, hulle beplan handelinge en baseer 

besluite op feite en data eerder as op menings en gevoelens. 
o Persoongeoriënteerde kinders fokus op mense, en is meer ontspanne, warm en versorgend. 
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o Kinders met 'n vinnige taakgeoriënteerde gedragstyl val binne die D-kategorie (Direktief/Gedetermi-
neerd) 

o Kinders met 'n vinnige persoongeoriënteerde gedragstyl val binne die I-kategorie 
(Interaktief/Invloedryk) 

o Kinders met 'n stadige persoongeoriënteerde gedragstyl val binne die S-kategorie 
(Ondersteunend/Sagsinnig) 

o Kinders met 'n stadige taakgeoriënteerde gedragstyl val binne die C-kategorie 
(Korrektief/Konsensieus) 

 

5.5.6.2.2 Persoonlikheidstyle 

Vir die doeleindes van hierdie ondersoek het die navorser die persoonlikheidstyle soos beskryf deur Van 
Rensburg en Simpson (2003:69) benut ten opsigte van die vasstelling van die proses van ouer- en 
onderwyser-respondente (Bylaag 20 en PowerPoint-aanbieding 2). Die skrywers benut die Myers-Briggs 

Type Indicator wat op die werk van Carl Jung gebaseer is. Hy was van mening dat persoonlikheidsanalise 
'n persoon in staat stel om homself beter te verstaan. Die uitgangspunt is dat elke persoon bepaalde 
voorkeure het waarvolgens hy die lewe benader. Hierdie voorkeure is sowel aangebore as aangeleer (Van 
Rensburg & Simpson, 2003:69).  
 
Vervolgens word die persoonlikheidstyle kortliks bespreek soos uiteengesit in Van Rensburg en Simpson 
(2003:69-138). Myers-Briggs gebruik vier pare voorkeure. Hierdie voorkeure meng en pas om 16 
verskillende persoonlikheidstyle te vorm wat met 'n vierletterkode geïdentifiseer word. Elkeen van hierdie 
16 tipes is uniek en spesiaal. Een  tipe is nie beter of slegter as 'n ander nie. Die  name wat gebruik word, 
is in 
die  oorspronklike  Engels behou. Tabel 7 is 'n skematiese  voorstelling van die  vier pare  voorkeure wat in  
hierdie analise gebruik word. 
 
Tabel 7: Voorkeure ten opsigte van persoonlikheidstyle 
 

ENERGIEBRON 
(E) - Extraversion, of 
(I) - Introversion 

INLIGTINGVERSAMELING- EN VERWERKING-
STYL 

(S) - Sensing, of 
(N) - Intuition (die letter N word hier gebruik) 
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BESLUITNEMINGSTYL 
(T) - Thinking, of 
(F) - Feeling 

NA-BUITE-TOE-LEEFSTYL 
(J) - Judging, of 
(P) - Perceiving 

 
o Energiebron - Waar die persoon sy energie vandaan kry:  

 (E)kstroverte - word aangetrek na mense, gebeure en aktiwiteite; na die wêreld daarbuite.  
 (I)ntroverte - kry energie vanuit eie gedagtes, gevoelens, idees en bewustheid; gemakliker om 

alleen iets te doen. 
o Inligtingversameling- en verwerkingstyl  – manier waarop mense na die wêreld kyk 

 (S)ensing: versamel en verwerk inligting deur sintuie.  
 Perspektief op die lewe is geanker in die hede en verlede: ‘So is dit. ’  
 Gemaklik met en veilig met roetine.  

 I(N)tuition: versamel en verwerk inligting deur die sesde sintuig – insig, verbeelding, 
kreatiwiteit of die “gut feeling.”  
 Gemaklik met verskeidenheid en geniet nuwe ervarings, maar raak verveeld met roetine.  
 Toekomsperspektief: ‘So kan dit wees.’ 

o Besluitnemingstyl – manier waarop besluite geneem word. 
 (T)hinkers: (denkend) gebruik verstand, logika en onpartydige standaarde, leef om te 

redeneer.    
 Regverdigheid is belangrik en sal eerder waarheidsgetrou as taktvol wees.  
 Voor- en nadele van saak word teen mekaar opgeweeg.  

 (F)eelers" (gevoelsmatig) gebruik hartwaardes en die behoeftes van ander.  
 Kan hulself in die skoene van 'n ander persoon plaas  
 Sal uitsonderings op reëls maak as hulle 'n behoefte aan genade sien.  

o Na-buite-toe-leefstyl – manier waarop die wêreld organiseer word  
 (J)udging: gestruktureerde, georganiseerde en beplande omgewing.  

 Hou daarvan om besluite te neem en wil weet wat om te verwag. 
 Verkies om dit wat werk nie sommer te verander nie en voel veilig binne grense en reëls.  

 (P)erceiving: leef meer spontaan en vir die oomblik. 
 Meer buigbaar en aanpasbaar. Geneig om op te tree en te doen soos die gees hulle lei.  
 Beleef reëls as erg beperkend. 
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Alhoewel die navorser bogenoemde persoonlikheidstyle tydens die navorsingsproses benut het, is sy van 
mening dat die vasstelling van 'n persoon se proses 'n holistiese proses is en dat alle aspekte van sowel 
die interpersoonlike as die eksterne veld in ag geneem moet word. Die analise vergemaklik die 
assesseringsproses veral met volwassenes. Oaklander (1988:184) bepaal 'n kind se proses deur hom te 
vra om 'n bepaalde taak uit te voer. Die terapeut let op hoe hy die taak aanpak en watter eindresultate hy 
bereik. Die wyse waarop 'n kliënt se proses geassesseer word, hang saam met die doel van 
prosesvasstelling.  
 
Schoeman (2005:41) vermeld soos volg die redes waarom 'n kind se proses geken moet word:   
o Om in staat te wees om die kind op sy vlak te ontmoet. 
o Om hom te bemagtig. 
o Om verantwoordelikheid te neem. 
o Om hom die geleentheid te gee sodat hy kan voel hy is in beheer. 
o Om te voel dat die terapeut en kind kongruent met mekaar is. 
 
Bewuswording van die self en die eie proses staan sentraal binne Gestaltterapie. Die terapeut het 'n 
spesifieke taak om bewuswording te fasiliteer. Bewustheid van eie proses impliseer 'n kennis van die 
omgewing, die neem van verantwoordelikheid van keuses, selfkennis, selfaanvaarding en die vermoë om 
sinvol kontak te maak met die omgewing. (Vergelyk Blom, 2006;52; Yontef, 1993:139.) 
 
5.6 FENOMENOLOGIESE PERSPEKTIEF 
 
Fenomenologie het ten doel die beskrywing van fenomene of verskynsels en beskryf totaal 
onbevooroordeeld dit wat waargeneem word. Die standpunt is dat dit wat waargeneem word, beïnvloed 
word deur vooropgestelde idees en deur die manier van waarneming wat gebruik word. Daarom word die 
ervaring van die kliënt deur terapeut in die hier en nou waargeneem eerder as wat gedrag geïnterpreteer 
word. 'n Poging word aangewend om soveel moontlike persepsies van dieselfde fenomeen te bekom sodat 
die fenomeen beskryf kan word. Die kliënt kry die geleentheid om betekenis aan sy ervaring te gee. 
Aandag word gegee aan die werklikheid soos dit sensories beleef word. Geen dualisme tussen liggaam en 
verstand word erken nie en daar is slegs ervaring wanneer die liggaam betrokke is. Die fenomenologiese 
gegewe van fisiese ervaring en vlugtige bewustheid van die omgewingsmoontlikheid vorm die basis vir die 
volgende kontak en betekenisgewingprosesse. (Vergelyk Clarkson, 2004:15; Joyce & Sills, 2003:16; 
Mackewn, 1997:59; Preller, 1992:100; Yontef, 1993:124.)  
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Husserl (1959-1938), die vader van fenomenologie (Mackewn, 1997:58), het die metode ontwikkel as 'n 
wyse waarop die aard van die mens se bestaan ondersoek kan word. Die metode is aangepas vir 
terapeutiese situasies en word benut om die kliënt se subjektiewe betekenis en belewing van homself in 
die wêreld te ondersoek. Joyce en Sills (2003:22-23) identifiseer die volgende voordele wanneer hierdie 
metode benut word: 
o Kliënte  beleef  dat daar sonder oordeel na hulle geluister word – dalk vir die eerste keer. Hierdie be- 
 lewenis kan op sigself helend wees. 
o Die metode modelleer bewustheid en motiveer hom om in die moment te funksioneer. 
o Die wyse waarop die kliënt betekenis aan sy bestaan en probleme gee, word vir die terapeut en die 

klient onthul. Die persoon kry ook die geleentheid om verantwoordelikheid te neem vir die wyse 
waarop hy sy probleme skep en hanteer. 

o Klem word op de feit gelê dat beide kliënt en terapeut betrokke is by die ondersoek. 
Die volgende komponente is van belang: 
 
 
5.6.1 BRACKETING OF SAAMKOPPELING 
 
Die terapeut poog om vooroordele, verwagtings, oordele, houdings en aannames te identifiseer wat 
oorgedra kan word in 'n terapeutiese verhouding. Daardeur probeer die terapeut om totaal oop, beskikbaar 
en teenwoordig te wees vir die unieke kliënt en sy unieke situasie. Elke kontak met die kliënt moet 'n vars 
en nuwe ervaring wees en daar moet gewaak word teen rigiede en stereotipe menings. Die terapeut poog 
dus om so na as moontlik aan die hier-en-nou van elke situasie te bly en vermy die maak van vinnige of 
premature afleidings. Die terapeut kan slegs by hierdie aspek uitkom deur bewus te wees van eie 
vooroordele. Geen verwagtinge word gestel van wat gevind sal word tydens die ondersoek nie. (Vergelyk 
Joyce & Sills, 2003:17-18; Mackewn, 1997:60; Yontef, 1993:319.) 
 
5.6.2 BESKRYWING 
 
Joyce en Sills (2003:19) beskryf hierdie vaardigheid as die vermoë om bewus te wees van dit wat op die 
oomblik sigbaar is en dit dan te beskryf. Mackewn (1997:60) is van mening dat die terapeut van sy eie en 
die kliënt se proses moet tredhou en dan beskryf wat waargeneem word. Die klem word op beskrywing en 
belewing gelê en nie op interpretasie en verduideliking nie. Joyce en Sills (2003:20) beklemtoon die 
kragtigheid van hierdie tegniek om die kliënt te help om in kontak met sy ervaring te kom. 
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5.6.3 HORISONTALISME 
 
Hierdie vermoë beteken dat alle aspekte van die veld as gelyk beskou en hanteer word. Alle gebeure is 
potensieel net so belangrik soos alle ander gebeure. 'n Hiërargie van belangrikheid word nie opgestel nie, 
met ander woorde 'n opmerking word nie belangriker as nie-verbale tekens beskou nie en ook nie 
andersom nie. Horisontalisme beteken dat ewe veel aandag aan die agtergrond van die figuur as die figuur 
of voorgrond self gegee word. (Vergelyk Joyce & Sills, 2003:20; Mackewn, 1997:62.) 
 
5.6.4 AKTIEWE NUUSKIERIGHEID 
 
Joyce en Sills (2003:21) haal Polster (1985) aan wat sê: “one of the primary requirements of doing therapy 

 is to be able to be facinated with the patient.” Joyce en Sills (2003:21) is verder van mening dat 
nuuskierigheid nie werklik deel van die fenomenologiese metode is nie. Die navorser is egter van mening 
dat die metode poog om die ware ervaring van die kliënt waar te neem en die motivering hiervoor moet 'n 
ware belangstelling en nuuskierigheid wees. Nuuskierigheid lei tot die vra van baie vrae en Joyce en Sills. 
(2003:21) en Mackewn (1997:63) wys daarop dat hierdie proses eerder 'n navrae na die belewing van die 
kliënt moet wees as 'n ondervraging. Vra oop-end-vrae en vermy hoekom-vrae wat rasionalisering en 
nadenke kan ontlok. Die kliënt kan met so 'n vraag ook kritiek beleef. Vrae moet ten opsigte van die proses 
eerder as die inhoud gevra word. 'n Antwoord soos “ek weet nie” kan sinvol benut word wanneer navraag 
gedoen kan word wat die kliënt beleef wanneer hy so antwoord. Laasgenoemde kan met vrug met 'n kind 
met ATHV benut word aangesien hulle dikwels so antwoord. 
 
5.7 EKSISTENSIËLE PERSPEKTIEF 
 
Eksistensialisme is moeilik om presies te definieer. Sekere temas kom egter voor.  Klem word naamlik gelê 
op die individuele bestaan en samehangend daarmee individuele vryheid van keuse. Klem word dus gelê 
op die unieke bestaan, die “wees” van bestaan, eerder as eienskappe van bestaan. Hier gaan dit oor die 
direkte ervaring van die mens met klem op die keuses wat die mens maak en die mens se verhouding met 
die gegewe in die lewe. (Vergelyk Clarkson, 2004:14; Philippson, 1998:3.) 
 
Yontef (1993:126) wys daarop dat die mens homself onophoudelik herskep en herontdek.  Dis nooit 'n 
proses wat afgehandel kan word nie. Nuwe horisonne, probleme en geleenthede ontstaan voortdurend. Die 
individu moet bewustelike keuses maak en verantwoordelikheid vir die keuses neem. Dit is die enigste 
manier hoe 'n persoon sy ware self kan wees en sonder skuldgevoelens en angs kan leef. Yontef 
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(1993:126) stel dit so: “Gestalt therapy provides a way of being authentic and meaningfully responsible for 

oneself. By becoming aware, one becomes able to choose and/or organize one’s own existence in a 

meaningful manner.”  

 
Die eksistensiële perspektief beklemtoon die dialogiese verhouding. Gestaltterapie word as 'n eksistensiële 
ontmoeting tussen twee persone gesien. Die kliënt word met aanvaarding ontmoet waar hy homself bevind 
en daar word gestreef na outentieke ‘Ek-Jy /I-Thou’-ervaring. (Vergelyk Mackewn, 1997:34; Yontef, 
1993:250.) Dialoog binne Gestaltterapie word later meer volledig bespreek. Aangesien Gestaltterapie 'n 
veldteoretiese benadering is, geld dieselfde beginsels hiervoor as vir die veldteorie soos bespreek in 5.4.3. 
Wanneer Gestaltkonsepte bespreek word, is dit belangrik om daarop te let dat die konsepte interverweefd 
is en dat dit moeilik is om 'n enkele konsep te bespreek sonder 'n verwysing na ander konsepte.  
 
Vervolgens word Gestaltkonsepte bespreek. 
 
 
5.8 ORGANISMIESE SELFREGULERING/HOMEOSTASE 
 
Binne Gestaltterapie word van die uitgangspunt uitgegaan dat elke organisme 'n strewe het om in balans te 
kom. Die proses van selfregulering beskryf veral die verhouding tussen die individu en die omgewing. 
Balans word verkry wanneer die individu in staat is om behoeftes vanuit die omgewing te bevredig. Latner 
(1992:4) beskryf die proses as: “organismic self-regulation, the way we use the abilities inherent in us to 

make the best of any situation.” Yontef (1993:138) sluit hierby aan wanneer hy daarop wys dat 
selfregulering organismies gebaseer is op 'n redelike volledige kennis van “wat-is” of andersins op “wat-
moet”, naamlik dit wat ander dink nodig is. Selfregulering kan dus sowel 'n interne as eksterne proses 
wees. Die interne regulering word beskou as die individuele kenmerke van die individu wat spontaan 
ingestel is om die individu se organismiese behoeftes te bevredig. Die eksterne regulering meng gewoonlik 
in met die interne regulering wat daartoe lei dat die spontane proses van Gestaltvorming verlore raak. 
Hierdeur ontstaan 'n fragmentering en die individu funksioneer nie meer as 'n holistiese eenheid nie. Die 
situasie is egter die bepaler – dit is slegs wanneer die persoon die situasie verstaan en toelaat dat dit 
gedrag beheer dat die persoon beheer het oor sy lewe. (Vergelyk Aronstam, 1992:633 & Korb et al., 
1989:11.) 
 
Volgens Clarkson (2004:22) en Kirchner (2000:6) kan groei en ontwikkeling slegs plaasvind wanneer daar 
'n balans bestaan tussen behoeftebevrediging en die eliminering van spanning. Wanneer 'n behoefte 
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ontstaan, gee dit aanleiding tot motivering vir aksie of gedrag. Die behoefte staan as 'n dominante figuur uit 
teen die agtergrond van die persoon se ander ervarings en 'n gesondfunksionerende persoon sal toepaslik 
op die behoefte reageer en die balans herstel. Nuwe energie word vrygestel wat weer benut kan word en 'n 
volgende figuur of Gestalt kan begin ontwikkel. Die belangrikste behoefte geniet voorrang en hou 'n 
persoon se aandag tot dit bevredig is. Effektiewe selfregulering berus op 'n onderskeidende sensoriese 
bewustheid, 'n holistiese integrasie van die verstand en liggaam, denke en gevoel. Deur bewustheid kan 
die persoon onderskei wat voedsaam is en dit assimileer teenoor dit wat toksies is wat verwerp kan word. 
Deur aggressie, wat binne Gestaltterapie as 'n belangrike kontakfunksie beskou word, breek die persoon 
die ervaring af in dele om dit te assimileer en te integreer tot 'n nuwe geheel. (Vergelyk Clarkson, 2004:22; 
Perls et al., 1951/1996:340.) Gesonde selfregulering hang af van goeie omgewingskontak. Die individu het 
'n natuurlike vermoë om dit waarmee in interaksie verkeer word, voortdurend te herorganiseer, om aan te 
pas by veranderende omstandighede, akkommoderend te wees en dit assimileer wat aanvaarbaar is of dit 
te verwerp wat nie nodig is nie. Latner (1974:19) wys daarop dat organismiese selfregulering nie 
noodwendig verseker dat behoeftebevrediging sal plaasvind nie, maar wel dat die persoon alles moontlik 
sal doen om homself te reguleer. Gesondheid word met ander woorde nie verseker nie – slegs dat die 
individu alles sal doen met dit wat beskikbaar is. Hierdie beginsel kom ooreen met die wet van Prägnanz 

wat bepaal dat die veld die beste Gestalt sal vorm wat die omstandighede toelaat (Yontef, 1993:142). 
 
As gevolg van ATHV kan sowel 'n kind met ATHV as sy steunstelsels se funksionering versteurd wees. 
Alhoewel alles moontlik deur die individue gedoen word om in balans te kom, is die pogings nie 
noodwendig aanvaarbaar of suksesvol nie. Hierdie pogings word deur die probleme ten opsigte van die 
hantering van die kind geïllustreer asook deur onvanpaste gedragspatrone wat die kind aangeleer het om 
sy ekwilibrium te herstel. Aangesien homeostase 'n wisselwerking is tussen die individu se behoeftes en dit 
wat die omgewing bied, kan gesonde selfregulering nie plaasvind sonder gesonde kontak nie (Yontef, 
1993:212). Hierdie aspek beklemtoon die belangrikheid van 'n omvattende bewustheid van interne of eie 
behoeftes en vermoëns asook die behoeftes en vermoëns van die omgewing. Tydens intervensie moet die 
terapeut ook voortdurend daarop let dat aandag geskenk word aan die voorgrondbehoefte van die kind en 
sy steunstelsels. Die navorser is van mening dat onvoldoende en ongesonde bewustheid en kontak by nie 
alleen 'n kind met ATHV nie, maar ook sy totale veld, meebring dat 'n wanbalans kan ontstaan. 
 
5.9 GESTALTVORMING EN GESTALTVERNIETIGING 
 
Gestalt verwys na die Duitse woord wat geheel of konfigurasie (gedaantevorm, ruimtelike bou of struktuur) 
beteken. Die term verwys nie alleen na die samestelling nie maar ook na die spesifieke manier waarop 
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individuele dele waaruit die geheel saamgestel is, georganiseer is (Sinay, 1998:148). Die menslike natuur 
kan alleenlik verstaan word volgens die dele of totaliteite waaruit dit saamgestel is. Gestaltvorming is die 
hele proses wat aksies, emosies en gedagtes insluit wat ontstaan as gevolg van 'n nodigheid tot 
behoeftebevrediging. Die proses van figuur of voorgrond-agtergrondvorming is interverweef met 
organismiese-selfregulering. Hierdie proses beskryf die wyse waarop 'n individu sy omgewing van oomblik 
tot oomblik organiseer. (Vergelyk Corey, 2004:303 Kirchner, 2000:6; Yontef & Jacobs, 2005:309.) 
 
Die mens het die neiging tot voltooiing of balans. Die figuur is dit wat op die moment die belangrikste is, 
aandag trek en relevant is. Wat nie van belang is nie, verdwyn in die agtergrond. Balans of 'n geslote 
Gestalt ontstaan wanneer 'n behoefte bevredig is, en 'n onvoltooidheid bestaan wanneer 'n Gestalt nie 
gevorm kan word nie. Onvoltooidhede is ook wanneer gevoelens nie beleef word nie of onderdruk word, dit 
wil sê die vermyding van emosies en ervaring. 'n Oop Gestalt is 'n onvoltooidheid en terwyl dit so bly, sal 
die vorming van 'n nuwe Gestalt verhinder word. Die organisme het 'n inherente strewe om die veld so te 
organiseer dat daar sluiting of 'n geslote Gestalt verkry word. Elke onvolledige Gestalt is 'n onvoltooidheid 
wat met die vorming van 'n nuwe Gestalt inmeng. Wanneer voltooidheid nie bereik word nie, vind stagnasie 
en regressie plaas. 'n Gesonde of goeie Gestalt beteken dat die perseptuele veld duidelik georganiseer is 
in goeie figuurvorming is en nie rigied of ontoegeeflik is nie en ook nie vinnig veranderend en vaag is nie. 
Figuurvorming beteken dat een figuur (behoefte of situasie) uitstaan teen die grond (konteks). In gesonde 
funksionering verander die figuur na behoefte; daar word beweeg na 'n ander fokus as 'n behoefte bevredig 
is of as 'n meer belangrike behoefte ontstaan. Wanneer daar nie kontak tussen die persoon en die 
omgewing is nie, is daar nie sprake van behoorlike figuurvorming nie. Vir gesonde funksionering is 
bewustheid van die behoefte noodsaaklik. Onvoltooidhede lei tot frustrasie, ongemak, spanning en 
aggressie. (Vergelyk Blom, 2006:24-25; Corey 2004:303; Parlett & Denham, 2007:233; Yontef, 1993:178.) 
Die ongemak wat 'n kind met ATHV en sy omgewing ervaar, kan toegeskryf word aan onder andere 
onvoltooidhede. Indien die kind hiperaktiewe gedrag openbaar, poog hy waarskynlik om gelyktydig aandag 
aan te veel behoeftes te skenk en word daar nie geslote figure gevorm nie. Aandagafleibaarheid lei 
moontlik daartoe dat die kind nie voldoende aandag aan voorgrondbehoeftes skenk nie en dus ook nie 
behoeftes kan bevredig nie. Tydens die implementering van 'n bemagtigingsprogram gerig op die kind met 
ATHV en sy steunstelsels kan die betrokkenes dus die geleentheid gebied word om deur middel van die 
toepassing van Gestaltterapiebeginsels kontak te maak met voorgrondbehoeftes sodat dit aandag kan 
geniet. 
 

Mackewn (1997:24) wys daarop dat indien 'n persoon se behoeftes voortdurend geïgnoreer en misverstaan 
word, daar 'n emosionele skeur in die verhoudingsveld tussen die persoon en ander kan ontstaan. Hierdie 
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skeuring kan tot gevoelens van ongemak, misverstand, onttrekking en skuldgevoelens lei. Aanvanklik sal 
die persoon poog om die Gestalt te voltooi, maar voortdurende mislukking veroorsaak dat die oorspronklike 
behoefte vervaag en 'n vasgestelde of rigiede Gestalt ontstaan. Indien 'n kind voortdurend geen 
ondersteuning ten opsigte van behoeftebevrediging ontvang nie, kan dit lei tot neurotiese karaktervorming. 
Die kind sal dan voortdurend op 'n sekere wyse in bepaalde situasies optree. Hierdie gedrag kan as 'n vals 
of aangepaste belewenis van die self wees, of anders gestel, funksioneer die kind volgens introjekte. 
(Vergelyk Clarkson, 2004:54; Mackewn, 1997:24-25; Yontef, 1993:311.) Wanneer ATHV as versteuring ter 
sprake is, beleef die individue betrokke by die situasie baie ongemak, frustrasie en spanning. Soos 
bespreek in hoofstuk 3 is onbuigsaamheid en onvermoë om oorgange te hanteer, simptome van ATHV. 
Hierdie gedrag sal dus aanleiding kan gee tot vasgestelde en rigiede Gestaltvorming. Die situasie word 
verder vererger indien beide die ouers of ouer en 'n kind of kinders ATHV het. Verhoudings kan as gevolg 
van rigiede Gestaltvorming versteur wees en funksionering van die self is nie eg en eerlik nie. 
 
5.10 DIE SIKLUS VAN ERVARING 
 

Die proses van Gestaltvorming en vernietiging verloop in fases en in die literatuur word daarna as die si- 
klus van ervaring verwys. Die siklus van ervaring is by die Gestalt-instituut in Cleveland ontwikkel as 'n 
onderrighulpmiddel (Philippson, 1998:11). Perls(1969a) in Mackewn (1997:18) het die volgorde van die 
organismiese selfregulering die “cycle of the interdependency of organism and environment” genoem. Die 
siklus is intussen hernoem na die proses van kontak, die siklus van kontak, die siklus van bewustheid en 
die siklus van Gestaltvorming en -vernietiging. Die siklus beskryf die fases tydens die vorming van 'n 
enkele figuur as behoefte of belangstelling teen die agtergrond van die res van die veld tydens die proses 
van self-ander-regulering ( Blom, 2006:26; Mackewn, 1997:19). Volgens verskillende skrywers wissel die 
aantal fases van die siklus en word die fokus ook op verskillende aspekte geplaas. (Vergelyk Blom, 
2006:26; Clark-son, 2004:38-43; Korb et al.,1989:24-25; Mackewn, 1997:19.) Vir die doeleindes van hierdie 
ondersoek word die terme siklus van ervaring en kontaksiklus as wisselvorme gebruik. 
 
Die proses van interafhanklikheid tussen die organisme en omgewing word soos volg deur Perls et 

al.(1951/1996: 403-404) as 'n proses van kontak uiteengesit: 
o Voor-kontak: Die bewuswording van die omgewing of interne stimulus as die figuur. Die liggaam is 

die agtergrond. 
o Kontak: Die opwinding word die agtergrond en 'n objek of 'n aantal moontlikhede word die figuur. 

Geen emosie is by die fase betrokke nie. Tweedens word moontlikhede gekies en verwerp, 
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hindernisse word met aggressie benader en oorkom, en oriëntasie en manipulasie vind doelbewus 
plaas.  

o Finale kontak: Teen die agtergrond van die omgewing is die doel die voorgrond en die organisme is 
in kontak met die doel. Doelbewustheid is verslap en daar is 'n spontane aksie van persepsie, 
beweging en gevoel.  

o Na-kontak: Die figuur verdwyn teen die agtergrond tydens die vloeiende organisme-omgewing-inter-
aksie en die self word kleiner. 

 
Twee konsepte wat in hierdie siklus beklemtoon word, is bewustheid en kontak. Hierdie aspekte word in die 
volgende paragrawe in detail bespreek. Die siklus van ervaring soos dit tans in die literatuur weergegee 
word, word vervolgens kortliks bespreek. 
Verskillende bronne stel die siklus óf as 'n golf (Mackewn, 1997:19; Zinkler, 1977:97) óf as 'n sirkel 
(Clarkson, 2004:35; Houston, 2007:16; Tudor, 2002:156) voor. Mackewn (1997:19) is van mening dat die 
skematiese voorstelling van die siklus as golwend die vloeiende organiese styging en daling van 
Gestaltvorming en vernietiging die beste voorstel. Die golwe van kontak en onttrekking kan kort of lank 
wees en die persoon gaan daagliks deur talle siklusse waartydens gereageer word op interne en eksterne 
stimuli. Root (1996:19) stem hiermee saam en wys daarop dat die siklus van ervaring 'n verfyning van die 
oorspronklike Perls-siklus is. Die navorser stem met hierdie menings saam en stel op hierdie stadium die 
siklus golwend voor. Hierdie voorstelling is verder ook nodig aangesien die siklus as invalshoek gebruik sal 
word om ATHV deur 'n Gestaltlens te beskryf. Die siklus van ervaring dien dan ook as die 
verwysingsraamwerk wanneer ATHV vanuit 'n Gestaltterapieperspektief bespreek word (bespreek in 5.4). 
Om die impak van ATHV op die funksionering van die kind te begryp, is dit nodig om die siklus van ervaring 
volledig te bespreek, wat in die volgende paragrawe gedoen word.  
 
Figuur 26 is 'n grafiese voorstelling van die siklus van ervaring /kontak. In hierdie figuur word beide Perls se 
proses van interafhanklikheid tussen die organisme en omgewing as die siklus van ervaring voorgestel. 
 
Figuur 26: Siklus van ervaring/kontak 
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Teoreties gesproke kan die bespreking van die siklus by enige fase begin. Die siklus is 'n aaneenlopende 
proses en die fokus van die bespreking is in werklikheid 'n figuurvormende proses, met ander woorde die 
fase wat bespreek word, vorm die figuur terwyl die res in die agtergrond verdwyn. Die ritmiese 
funksionering van die mens kan nie in vaste fases verdeel word nie (Clarkson, 2004:37). Alhoewel die 
bespreking van die siklus by sensasie begin, is die navorser van mening dat die organisme in 'n toestand 
van onttrekking moet wees om bewus te raak van 'n nuwe sensasie, maar om die kronologiese bespreking 
te vergemaklik, word met sensasie as die eerste fase begin 
 
5.10.1 FASE 1: SENSASIE 
 
Sensasie verwys na die werklike fenomeen van sensasie deur die vyf sintuie (sig, gehoor, reuk, tas en 
smaak) asook propreosepsie vanuit die liggaam, byvoorbeeld ruimtelike oriëntasie, denke en drome. Dit is 
met ander woorde interne of eksterne stimuli wat as die figuur teen die agtergrond begin uitstaan, en wel in 
die vorm van behoeftes of eise wat gestel word en wat die individu se homeostase versteur. Hierdie figuur 
kan geleidelik of skielik ontstaan (Blom, 2006:26; Clarkson, 2004:38; Root, 1996:17). 
 
Perls et al. (1951/1996:402) het vier tipes sensasie onderskei: 
o Periodieke drange en begeertes wat daarna streef om met die omgewing kontak te maak, 

byvoorbeeld 'n behoefte aan vertroeteling of honger. 
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o 'n Periodieke pyn soos hoofpyn waar die figuur intern van aard is. 
o Stimulasie wat as 'n begeerte, emosie of pyn ontstaan het wat voorafgegaan is deur gebeure in die 

omgewing. 
o Fisiologiese heraanpassing wat as reaksie teenoor verandering in die omgewing ontstaan, soos 

verandering in temperatuur. 
 
Clarkson (2004:38) is van mening dat hierdie voor-kontaksensasies die begin van figuurvorming is en dat 
die sensasies geregistreer word, maar dat hier nog nie sprake is van werklike bewustheid nie. Die navorser 
is van mening dat hierdie fase uiters belangrik is vir die verloop van die res van die siklus. 
Sensasiebelewing bepaal die aard van bewustheid wat weer aksie en kontak motiveer, en onderbrekings 
en blokkasies tussen onttrekking, sensasie en bewustheid beïnvloed die aard van die siklus. Zinker 
(1977:97) wys daarop dat die Gestaltterapeut veral belangstel in die oorbrugging van onderbrekings en 
blokkasies in die siklus van ervaring van 'n persoon. Indien 'n kind nie in staat is om van ontrekking na 
sensasie te beweeg nie, is hy geïsoleer van homself en die omgewing. Die individu kan of wil nie 'n 
respons toon tot interne of eksterne sensasies nie. Die kind moet deur bewustheid te rig, geleer word om 
homself in sy omgewing te anker. Wanneer daar 'n onderbreking tussen sensasie en bewustheid is, mag 
die kind wel sensasies beleef, maar nie weet wat om daarmee te doen nie – wat ongemak en angs kan 
veroorsaak (Zinker, 1977:98-100).  
Indien bogenoemde in ag geneem word en in verband met die gedrag van 'n kind met ATHV gebring word, 
kan gedrag binne 'n Gestaltterapeutiese konteks bespreek word. Om die invloed van onderbrekings en 
blokkasies in die siklus van kontak met ATHV in verband te bring, moet daar verwys word na die 
diagnostiese kriteria vir ATHV. ATHV word in die volgende subtipes verdeel (vergelyk 2.3): 
o ATHV-(A) hoofsaaklik aandagtekort 
o ATHV-(H/I) hoofsaaklik hiperaktief en impulsief  
o ATHV-(K) gekombineerde tipe  
o ATHV-(NS) nie-gespesifiseerde tipe 
 
Root (1996:22) het 'n hipotese ten opsigte van die verband tussen die kontaksiklus en simptome van ATHV 
ontwikkel. Hierdie hipotese is gebaseer op kliniese ervaring. Kent-Ferraro en Wheeler (2002:221-227) sluit 
hierby aan en ondersteun die hipotese. 'n Eie mening vanuit praktykervaring is dat hierdie 'n sinvolle en 
relevante verduideliking vir die gedrag van 'n kind met ATHV kan wees, en dat die model as 'n riglyn vir die 
ontwikkeling van die intervensieplan tydens die ondersoek gedien het. 
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Root (1996:17) beskryf ATHV as 'n verskynsel waartydens al die kind se sensasies oorbeklemtoon of 
geïntensiveer is, wat dit moeilik maak om op een sensasie per keer te fokus. 'n Kind met ATHV-(A) ervaar 
probleme om bewustheid selektief op relevante sensasies te fokus. Te min tyd word aan die sensasie-
bewustheidsfase geskenk om inligting te bekom wat aksie en kontak later in die siklus kan rig. Die gevolg 
hiervan is dat te min inherente energie tydens die bewustheidsfase opgewek word om die sensasies te 
hanteer en behoeftes te bevredig. 'n Kind met ATHV-(A) ondervind probleme om behoeftes te bevredig as 
gevolg van lae energieaksie en kontak en kan as “spaced out” of ongefokus voorkom (Root, 1996:22). 
Hierteenoor vind 'n kind met ATHV-(H/I) dit moeilik om op 'n volgehoue wyse en vir 'n lang genoeg periode 
sy bewustheid by 'n sensasie of relevante inligting te hou. Hierdie kinders is hipo-reaktief en die 
opwekkingsdisfunksie het tot 'n gevolg dat daar nie voldoende aandag aan relevante inligting gegee word 
nie. 
 
Grafies word die kontaksiklus eerstens ten opsigte van ATHV-A(A) en tweedens van ATHV-H/I) in figuur 27 
voorgestel (Root, 1996:22-29). 
 
Gebeurlikheidsgedrag, dit wil sê gedrag wat onvoorspelbaar is en afhang van die situasie in plaas van 
reëlgedrewe gedrag, of geïnternaliseerde gedrag, kom tydens die mobiliserings-, aksie- en kontakfases 
voor. Respons op stimuli is impulsief. Die voorkoms van ongeïnhibeerde motoriese response in die 
mobiliserings-, aksie- en kontakfases is as gevolg van 'n gebrek aan inligting wat nie beskikbaar is nie 
tydens die sensoriese en bewustheidsfase. Motoriese reaksie word nie beheer totdat die regte geleentheid 
in die omgewing voorkom nie. Dus is hier sprake van swak kontak en onvoldoende behoeftebevrediging 
(Root, 1996:22-29). Kent-Ferraro en Wheeler (2002:221) sluit hierby aan wanneer hulle daarop wys dat nie 
slegs sensoriese ervaring nie maar ook emosionele ervaring nodig is vir die organisering van kognisie en 
voornemens. Hieruit kan afgelei word dat oefening om sensoriese en emosionele bewustheid te verhoog 
om sodoende  te dien as  'n verstadiging van  ervaring en dat tyd  gegee word om te organiseer,  sinvolle 
inter- 
vensie sal wees wanneer met kinders met ATHV gewerk word.  
 
Figuur 27: Siklus van ervaring/kontak ATHV-(A) en ATHV-(H/I) 
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Sensoriese bewustheid speel dus 'n groot rol in die kontakfunksie van 'n kind met ATHV. Oaklander 
(2006:195) sluit hierby aan wanneer sy daarop wys dat kinders met ATHV nie hul sintuie eien nie en dat 
hulle die geleentheid gegee moet word om sintuiglik intak te kom. Kent-Ferraro en Wheeler (2002:221) en 
Root (1996:41) is van mening dat sensoriese bewustheid ingesluit moet wees wanneer intervensie ten 
opsigte van ATHV beplan word. Thus the challenge emerges to design such skill-building programs for 

ADD individuals that take into account primarily increasing the ADD individual's awareness of their 

sensory experience. Die verhoging van bewustheid by die kliënt is die doel van Gestaltterapie. (Vergelyk 
Blom, 2006:226; Korb et al., 1989:33; Perls et al., 1951/1996:466.) Die navorser het hierdie hipotese benut 
tydens die ontwikkeling van die intervensieplan soos bespreek in 6.3.1.4, 6.3.3, 6.3.3.2, 6.3.3.2.1 en 
6.3.3.2.2. Verder is eksperimente om die verhoging van bewustheid te bewerkstellig, 'n integrale deel van 
die plan. 
 
5.10.1.1 Sensoriese modaliteite 
 
Die mens ervaar sy omgewing deur sy sintuie. Sintuie stel 'n persoon verder in staat om bewus te raak van 
sy liggaam en emosies ( Blom, 2006:90; 2006:12). Clarkson (2004:71) wys daarop dat sowel kinders as 
volwassenes wat getraumatiseerd is, sensories afgestomp kan wees. Bigger (1999:5) wys daarop dat e-
mosies fisies ervaar word en sensories waargeneem word. Volgens hom het navorsing bewys dat innerlike 
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ervaring beïnvloed word deur uitwendige stimuli. Die brein speel 'n belangrike rol ten opsigte van 
sensoriese waarneming. Breinstrukture wat veral 'n rol speel, is die neokorteks wat die kognitiewe funksie 
beheer en die limbiese stelsel, waarvan die amigdala deel is, wat ook die sentrum van emosie is, asook die 
hippokampus en talamus (Joseph, 1992:108-9). Volgens Goleman (1995:17- 20) beweeg eksterne stimuli 
wat deur die sintuie waargeneem is, eerste na die talamus waarvandaan 'n boodskap eers na die 
amigdala, wat deel is van die limbiese sisteem, en daarna na die neokorteks gestuur word. Hierdie proses 
lei daartoe dat die mens baie keer optree vanuit 'n emosionele reaksie. Die inligting word daarna deur die 
neokorteks geïnterpreteer en verwerk, maar dikwels is alreeds opgetree voordat daar ‘gedink’ is. 'n Tipiese 
klagte ten opsigte van 'n kind met ATHV is dat hy optree sonder om te dink. 
 
Volgens Thompson en Rudolph (2000:173) kan 'n kind meer bewus raak van sy gedrag en emosies indien 
hy aan sensoriese aktiwiteite deelneem. Dieselfde skrywers wys daarop dat bewuswording deur sintuie en 
kontak met die omgewing deur veel meer as sien, hoor, voel, ruik, proe, praat en beweeg plaasvind. 'n 
Persoon het ook 'n bepaalde persepsie van die sensoriese waarneming (Thompson & Rudolph, 2000:173). 
Schoeman (2006:13) sluit hierby aan en is van mening dat persepsie die wyse is waarop die mens 
betekenis gee aan die inligting wat deur sintuie ervaar word. Die inligting wat as gevolg van sensoriese 
waarneming verkry word, moet deur die persoon verwerk word om sin van die omgewing te maak. De Klerk 
& Le Roux  (2001:19) verduidelik dit soos volg: “Inligting wat jy deur jou sintuie (gesig, gehoor, reuk, smaak 

en tas) inneem, word geïnterpreteer in terme van jou waardes, aannames, vorige ervarings, en so meer.” 
 
Nie slegs die kliënt nie, maar ook die terapeut moet bewus wees van sy sensoriese ervaring tydens die 
terapeutiese proses (Yontef, 1993:274). Deur sensories bewus te wees van hoe die kliënt reageer en die 
waarde wat die terapeut aan hierdie inligting gee, is die terapeut ten volle teenwoordig en kan die siklus 
van kontak in die terapeutiese verhouding voltooi word. 
 
5.10.1.2 Sensoriese kontakmaking 
 
Babas word met die sensoriese vermoë gebore om onmiddellik hulle wêreld te organiseer. Tas is die eerste 
sintuig wat ontwikkel en reageer alreeds so vroeg soos agt weke na bevrugting op aanraking. Die 
tasfunksie is belangrik vir die binding tussen die baba en sy ouers en later ook vir kognitiewe en sosiale 
ontwikkeling. Babas word met 'n redelik ontwikkelde tasfunksie gebore en moet doelbewus ontwikkel word 
aangesien dit as fondament vir ander vaardighede dien. Die smaakfunksie begin alreeds teen ongeveer 11 
tot 15 weke na bevrugting ontwikkel. 'n Baba het met geboorte 'n goed ontwikkelde smaakfunksie en toon 
'n voorkeur vir soet smake. Die reukfunksie is ook goed ontwikkel met geboorte en 'n baba kan kort na 
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geboorte onderskei tussen aangename en onaangename geure. 'n Baba se gehoor is nie so 
gedifferensieer soos dié van 'n volwassene nie, maar ontwikkel baie vinnig na geboorte. Sig is die swakste 
ontwikkel met geboorte, maar ontwikkel soos gehoor baie vinnig (Chamberlain, 2002:1-3; McGaha, 
2003:1). 'n Kind word gebore met die volledige vermoë om al sy sintuie te gebruik. Soos die kind ontwikkel, 
ontwikkel die kind se sintuie en sensoriese nuuskierigheid en is hy in staat om met die eksterne omgewing 
kontak te maak.  
 
As gevolg van verskeie redes verloor sommige kinders die vermoë tot bewustheid en kontak deur die 
sintuie. 'n Kind wat probleme ervaar met sensoriese ervaring of wat nie in staat is daartoe nie, kan homself 
nie binne sy omgewing plaas nie (Oaklander, 1988:109; Schoeman, 1996b:42). 'n Kind funksioneer as 'n 
holistiese eenheid, maar baie klem word op die kognitiewe gelê. Oaklander (1988:109) haal Perls aan: 
“Lose your mind and come to your sences.” Hierdie aanhaling beklemtoon die feit dat alle aspekte van die 
self aandag moet kry en ontwikkel moet word. Tydens hierdie ondersoek is baie aandag aan sensoriese 
kontakmaking geskenk aangesien hierdie aspek vroeër (5.10.1) alreeds geïdentifiseer is as 'n belangrike 
komponent wanneer 'n kind met ATHV by terapie betrek word. Sensoriese modaliteite en die wyse waarop 
die funksies gestimuleer kan word, word dus baie volledig bespreek, aangesien hierdie oefeninge in die 
intervensieplan benut is. 
 
5.10.1.2.1 Asemhaling 

In samehang met sensoriese bewustheid is dit belangrik dat aandag aan asemhaling geskenk word. 
Mackewn (1997:165) stel dit eenvoudig: “Breathing is central to life.” Asemhaling is die eerste kontak wat 
die mens met sy omgewing maak, en is die belangrikste manier waarop die mens homself ondersteun. Die 
manier waarop 'n persoon asemhaal, beïnvloed die wyse waarop hy sy omgewing beleef. Asemhaling vorm 
'n brug tussen die liggaam, emosies en energie beskikbaar vir verandering en is belangrik vir bewustheid. 
'n Sinvolle manier om met terapie te begin, is deur aandag te skenk aan asemhaling (Blom, 2006:91-92; 
Mackewn:1997:165). 
 
Die senuweestelsel beheer die in- en uitvloei van lug in die longe en verseker verder dat die 
onbewustelike/onwillekeurige asemhalingsproses 'n gereelde patroon volg. Die outonome senuweestelsel 
bestaan uit die simpatiese senuweesisteem wat geaktiveer word tydens 'n stressituasie en die 
parasimpatiese sisteem wat instandhoudingsfunksies soos bloeddruk en hartklop reguleer en in stand hou 
en geïnhibeer word tydens 'n stressituasie. Wanneer 'n persoon angstig is of kontak met die omgewing 
verloor, word die asemhaling beïnvloed en raak vlak en vinnig, en spanning word in die spiere ervaar. Diep 
asemhaling sal hierdie situasie verbeter en hier is sprake van diafragma-asemhaling. Diafragma-
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asemhaling tree as 'n sneller op vir die parasimpatiese senuweestelsel, en bloeddruk, polsslag, 
asemhalingspoed verlaag en 'n vermindering van spanning vind plaas (Hanscon, 2003:2). 
 
Diafragma-asemhaling is 'n diep asemhaling waartydens die diafragma en nie slegs die ribbekas gebruik 
om in en uit te asem nie. Die asemhaling is stadig en doelbewus en ontlok die teenoorgestelde reaksie as 
die veg-vlug-respons. Korrekte diep asemhaling verlig emosionele en fisiese spanning en bring die persoon 
weer in balans (Bacci & Richman, 2002:33). 
 
5.10.1.2.2 Tasfunksie 

Die vel is die liggaam se grootste orgaan en ontvang inligting van oraloor die liggaam wanneer die 
omgewing daarmee in kontak kom. Chamberlian (2002:1) haal Montagu (19978) aan wanneer hy die 
belangrikheid van die tasfunksie beskryf: “The maternal womb is an optimal, stimulating, interactive 

environment for human development. Activity never ceases and a fetus is never isolated. Touch, the first 

sense, is the cornerstone of human experience and communication, beginning in the womb.” Die vel beskik 
oor sewe verskillende reseptors wat deur tas, druk, pyn en temperatuur gestimuleer word. Die mens ervaar 
en ondersoek sy omgewing grootliks deur sy tasfunksie. Wanneer 'n objek aangeraak of ondersoek word, 
is daar sprake van aktiewe tas, en wanneer iets die liggaam raak, is daar sprake van passiewe tas (Kokot, 
2008:12; Schoeman, 1996b:47). Die tasfunksie bring vertroeteling vir die kind en speel ook 'n groot rol in 
die proses van selfontdekking en verstaan van die self en die omgewing. Die funksie dra by tot die kind se 
respons teenoor die omgewing. Die aspekte beklemtoon die interverweefdheid tussen liggaams-, 
emosionele en sosiale kontak (Mackewn, 1997:168; Schoeman, 1996b:47). Kokot (2008:12) wys daarop 
dat disfunksionele tasfunksie bydra tot leer en funksioneringsprobleme. 'n Kind met ATHV kan probleme 
ten opsigte van tassensitiwiteit of -defensiwiteit ervaar, of kan tasonsensitief of hipo-sensitief wees, wat sy 
funksonering ernstig kan beïnvloed. So 'n kind kan speletjies wat kontak insluit, vermy, moeite ondervind 
om stil te sit op 'n stoel, vol fiemies wees ten opsigte van wat hulle eet as gevolg van die tekstuur van die 
kos, oorreageer wanneer onverwags aangeraak word, probleme ervaar om te skryf of te knip, sukkel met 
liggaamsbewustheid en benoeming van liggaamsdele, en probleme ondervind ten opsigte van 
temperatuur-ervaring en ruimtelike oriëntasie (Kokot, 2008:12-13). Die tasfunksie kan gestimuleer word 
deur die volgende: 
o Verskillende  items kan  aan die kind gegee word  om te voel  soos skuurpapier, watte, hout, klippe,  

sand, vere en skulpe. Die kind kan die geleentheid gegee word om te vertel waaraan die items hom  
laat dink, wat hy van hou en wat hy nie van hou nie.  

o Verskillende miniatuurdiere kan in 'n sak geplaas word. Die kind kan 'n dier kies, of hy kan deur 
slegs te voel wat dit is, 'n voorwerp kies. Gee die kind die geleentheid om die voorwerp te beskryf 
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sonder om te sê wat dit is, of om dit te beskryf sonder om daaraan te vat en slegs te voel wat dit is. 
Die kind kan ook homself met 'n dier vergelyk en die eienskappe daarvan vergelyk met die kind se 
eie eienskappe en vermoëns.  

o Verskillende aktiwiteite kan met die hande en vingers gedoen word soos items soos lekkers in 'n 
patroon pak, en koekies vorm en versier. 

o Vingerverf, klei-, sand- en waterspel is interessante ervarings om tassensories intak te kom. 
o Laat die kind met kaalvoet oor verskillende oppervlaktes loop soos bakstene, houtvloer, teëls, 

koerantpapier, mat en water. 
o Polariteite soos sag-hard, warm-koud, lig-swaar en grof-glad kan benut word wanneer verskillende 

objekte gevoel en bespreek word. 
(Vergelyk Bekker, 2004:239-240; Blom, 2006:92-93; Oaklander, 1988:119-120; Oaklander, 2006:110-111; 
Schoeman, 2006:47-48.)  
 
5.10.1.2.3 Reukfunksie 

Die reukfunksie ontwikkel vroeg in utero maar die fetus is eers in staat om vanaf ongeveer die agt en 
twintigste week van swangerskap wanneer die slymprop uit die fetus se neusgange gewerp word, sy 
moeder se reukervarings te deel. Die reuksubsisteem is anders as die ander sintuigsubsisteme omdat die 
sisteem anders as die ander direk met die limbiese sisteem verbind is. Inligting van hierdie subsisteem 
word nie eers deur die retikulêre aktiveringsisteem verwerk voordat dit die serebrale korteks bereik nie. Die 
gevolg is dat reuk 'n onbewustelike invloed op emosies en emosionele response het. Gevolglik kan 'n 
persoon wat nie bewus is van reuke nie emosioneel geblokkeer wees.  Die teenoorgestelde is ook 
moontlik, waar 'n oorbewustheid van reuke 'n oor-emosionaliteit kan aandui (Kokot, 2008:14). Hierdie 
verband tussen reuk en emosionele belewing bring mee dat kontak gemaak kan word met reuke en 
herinneringe van die verlede. 'n Terapeut moet met omsigtigheid met reuke omgaan, aangesien reuke 
onvoltooidhede mag beklemtoon en na die bewussyn bring. Die omgewing is gevul met 'n verskeidenheid 
geure en daarmee saam aangename en onaangename herinneringe (Schoeman, 1996b:45-46). Om 'n 
kind bewus te maak van reuk kan die volgende gedoen word:  
o Bespreek die reukorgane en hoe dit funksioneer. Gebruik 'n spieël en laat die kind met reuk en 

asemhaling eksperimenteer. 
o Bespreek verskillende geure en waar dit voorkom. 
o Verskillende reukbotteltjies met, kruie, speserye, geurmiddels en parfuum kan benut word om die 

kind se reuksin te prikkel en te koppel aan emosies, ervarings en persone. 
o Verskillende blomme kan geruik word en dit wat die lekkerste ruik, kan gekies word. Die kind moet 

altyd sy keuse verduidelik – wat bydra tot die neem van verantwoordelikheid. 
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o Schoeman(1996b:46) wys op die benuttingswaarde van aromaterapie en dit kan ook saam met 
ontspanningsoefening benut word om die kind te laat ontspan.  

(Vergelyk Bekker, 2004:238-239; Blom, 2006:97; Oaklander, 1988:119-120; Oaklander, 2006:54-55; 
Schoeman, 2006:16-17.) 
 
5.10.1.2.4 Smaakfunksie 

Die smaakfunksie is die eerste sintuig wat by die mens ontwikkel. Smaak is geleë in die mond en veral die 
tong, wat ook deel is van die spraakorgane. Die tong kan smake onderskei wat soet, sout, suur en bitter is. 
Blom (2006:96) beklemtoon die tong se rol ten opsigte van sensoriese belewing en die verbalisering van 
emosies. Indien 'n kind dus gevra word waaraan 'n smaak hom herinner, kan dit as 'n brug na emosionele 
uitdrukking lei. Wanneer 'n kind blootgestel word aan verskillende smake, moet hy homself die geleentheid 
gee om die smaak werklik te ervaar. Smaak is ook 'n sensoriese funksie wat al die ander sintuie betrek. 
Wanneer 'n appel byvoorbeeld aan 'n kind gegee word om te proe, word die helder rooi of groen en 
aantreklike voorkoms gesien. Die kind voel die koel ronde voorwerp in sy hand en ruik die onmiskenbare 
geur van appel. Die krakerige klank van die deurbyt van die skil word gehoor en die kind ervaar die 
tekstuur en temperatuur van die appel in die mond, en dan eers word dit geproe (Rouhi & Washington, 
2001:42). Smaak het ook 'n direkte verband met eet en voeding – 'n metafoor wat deur verskeie skrywers 
gebruik word om die proses van kontak en assimilasie te beskryf (Perls et al., 1951/1996:190). Schoeman 
(1996b:47) wys daarop dat elke mens bepaalde smaakvoorkeure het wat hom ook die geleentheid tot die 
maak van keuses gee. Hierdie individuele voorkeure en keuses moet versterk en aangemoedig word.  
 
Die volgende kan 'n kind bewus maak van die sensoriese ervaring van smaak: 
o Gesels oor sy geliefkoosde voedsel en ook van dit waarvan hy nie hou nie 
o Bespreek die verskillende funksies van die tong en die mond. 
o Laat die kind met toe oë verskillende smake proe en raai wat dit is. Laat die kind die tekstuur, 

temperatuur en smaak beskryf in verskillende dele van die mond, byvoorbeeld teen die tande onder 
die tong en teen die verhemelte. 

o Laat die kind verskillende segmente van 'n lemoen proe en vergelyk. 
o Gee aan die kind 'n koekie met verskillende teksture en smake byvoorbeeld gesiggiekoekies wat be- 

staan  uit 'n koekie, versiersuiker en konfyt.  Laat die kind sy belewing beskryf van die aparte smake 
 en van die smake gemeng. 

(Vergelyk Bekker, 2004:238; Blom, 2006:96; Oaklander, 1988:119; Schoeman, 2006:16-17.) 
 
5.10.1.2.5 Gehoorfunksie 
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Gehoor sluit die ontvang en interpretasie van klankgolwe via die lug en beenstruktuur van die ore in. 
Gehoor word deur verskeie aspekte soos gebeure tydens swangerskap, oorinfeksies, abnormaliteite en 
omgewingstoestande beïnvloed (Kokot, 2008:22). Deur bewus te word van klank, maak die kind kontak 
met die omgewing en is dit ook die begin van kommunikasie. Kinders besluit soos volwassenes waarna 
hulle wil luister en waarna nie. 'n Kind kan ook ouditief afgestomp raak as gevolg van die voortdurende 
neulery en kritiek van ouers en onderwysers, en kom dan as ongehoorsaam voor omdat hy nie meer 
verbale boodskappe hoor nie. Die kind verloor soms die vermoë om kontak te maak met sy emosies 
(Schoeman 1996b:44). Hy moet aangemoedig word om te luister na stemme, klanke en musiek sodat hy in 
kontak met homself en sy omgewing kan kom. (Oaklander, 1988:113-114). 'n Kind met ATHV skenk nie 
altyd aandag aan wat vir hulle gesê word nie en dit kom dikwels voor asof hulle nie luister nie. Rudolph 
(2001) in Schoeman (2006:17) gebruik aktiwiteite wat klank insluit om kinders te help om in kontak te kom 
met hul huidige emosies te kom en om te evalueer wat hulle hoor en dink. Van die aktiwiteite kan minder 
bedreigend wees indien dit nie verbind word met 'n herinnering of gebeurtenis nie. Tydens die aktiwiteite 
word gehoor gebruik om kontakmaking te verbeter (Blom, 2006:95). Die volgende aktiwiteite kan benut 
word tydens die versterking van die gehoorsintuig: 
o Laat die kind stil sit en luister na die geluide binne en buite die vertrek. 
o Bespreek die geluid wat verskillende voorwerpe maak. Laat die kind verskillende geluide identifiseer. 
o Benut musiek deur die kind na verskillende soorte musiek te laat luister. Laat die kind 

eksperimenteer met die maak van musiek met verskillende musiekinstrumente. Hy kan hard, sag, 
vinnig of stadig speel. Die kind kan verskillende emosies deur musiek uitdruk en ook uitdrukking gee 
aan wat hy op die oomblik ervaar. Gee die kind ook geleentheid om saam met die musiek te beweeg 
of geluide te maak of te sing. Sodoende kry hy die geleentheid om uitdrukking aan homself te gee. 

o Speel musiek terwyl die kind met ander aktiwiteite besig is. 
(Vergelyk Bekker, 2004:237-238; Blom, 2006:94-96; Oaklander, 1988:113-115; Schoeman, 2006:17.) 
 
5.10.1.2.6 Sigfunksie 

Gestaltterapie is gebaseer op Gestaltteorie wat gegrond is op beginsels van persepsie. Hiervolgens poog 
die mens deur middel van voltooiing, lyne en vorms om sin te maak van wat waargeneem word (Clarkson, 
2004:5; Schoeman, 1996b:43). Deur sig gee die mens dus betekenis aan sy omgewing. Volgens 
Oaklander (1988:111) is kinders nie bang om hulle omgewing visueel waar te naam nie. Hoe ouer 'n mens 
word, hoe meer geneig is hy om nie langer die wêreld self waar te neem nie, maar dit te sien deur ander se 
oë. Om weer besit van eie waarneming te neem, moet bewustheid van die self geskep word, en die self 
versterk en vertrou word. Die volgende aktiwiteite kan benut word in die versterking van die sigfunksie: 
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o Die kind kan gekleurde papier, plastiek, brille en verskillende vorms gebruik om die omgewing waar 
te neem. Hy kan beskryf wat hy sien, hoe dit anders is as gewoonlik en watter emosies ervaar word. 

o Die kind kan 'n prent of voorwerp van verskillende hoeke bekyk en beskryf. 
o Laat die kind met verskillende kleure eksperimenteer deur byvoorbeeld verskillende kleure verf te 

meng of dieselfde prent verskillend in te kleur. 
o Laat die kind emosie en ervaring aan verskillende kleure koppel en beskryf hoe hy dit ervaar. 
o Die kind kan homself in 'n spieël bekyk en beskryf terwyl hy gesigte trek. 
o Eksperimenteer met tegnologiese hulpmiddels soos kameras en videokameras. Neem foto’s van die 

kind terwyl hy verskillende goed doen en speel dit terug. Laat hom kommentaar lewer op wat hy sien 
en ervaar. 

o Vertel 'n storie en laat die kind teken wat hy ervaar het of neem die kind op 'n fantasiereis. 
o Eksperimenteer met die ander sintuie met geslote oë, voel en ruik, luister en proe met toe oë en dan 

weer met oop oë.  
(Vergelyk Bekker, 2004:236-237; Blom, 2006:94; Oaklander, 1988:111-112; Schoeman, 2006:16-17.) 
 
Die sintuie kan as die toegang na bewustheid beskou word. Indien 'n kind dus sensories intak is, kan 
bewustheid verhoog word.  
 
5.10.2 FASE 2: BEWUSTHEID 
 
In Afrikaans bestaan daar nie werklik 'n onderskeid nie tussen die woorde consciousness, wat as 
bewustheid of bewussyn vertaal kan word, en awareness, wat as bewustheid vertaal kan word. Houston 
(2007:19) verduidelik die verskil in die betekenis soos volg:  

Consciousness means, in Latin, something like ‘with knowledge’ or ‘knowing’. So it is indeed 

the opposite of unconsciousness, or not-knowing. Awareness is real presence, much in the 

way that young children are absorbed totally in the moments of their lives, focusing now 

outwards at making mud-puddles, now inwards, bawling or laughing intensely as they 

express their responses to pain or pleasure.  

 

Bewustheid binne 'n Gestaltterapiekonteks verwys dus na 'n proses waartydens die persoon totaal in 
kontak is met sy omgewing op sowel 'n interne as 'n eksterne vlak. Perls (1951 /1996:75) omskryf 
bewustheid so:  

Awareness is the spontaneous sensing of what arises in you – of what you are doing, feeling, 

planning; intro-spection in contrast, is a deliberate turning of attention to these activities in an 
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evaluating, correcting, controlling, interfering way, which often, by the very attention paid 

them, modifies or prevents their appearance in awareness. 

 
'n Verband tussen bewustheid, aandag, sensoriese, emosionele belewing en kognitiewe aspekte word 
getrek. Volgens Yontef (1993:139) moet die kliënt altyd bewus wees van dit wat hy doen, hoe hy dit doen, 
hoe hy kan verander, maar ook hoe hy homself kan waardeer en aanvaar. Alles wat subjektief gevoel en 
objektief waargeneem word, is die realiteit en belangrike inligting. Kirchner (2000:7) noem bewustheid die 
hartklop van Gestaltterapie. Hierdie doelbewuste proses vind binne die organisme-omgewingsveld plaas 
en is 'n dialoog met die wêreld. Deur middel van bewustheid kom 'n persoon ook in kontak met dit waaraan 
nie gedink word nie en ook met die aspekte wat nie aanvaarbaar is nie. Die doel van bewustheid is om 'n 
geheel te vorm en om die probleem te integreer. Bewustheid beweeg in 'n kontinuum waar slaap die een 
uiterste is en bewustheid outomaties en minimaal is, teenoor volle bewustheid as die ander uiterste. 
Bewustheidskontinuum is dus die vlak van bewustheid waarvoor die individu homself oopstel en kan slegs 
deur homself gemanipuleer word (Joyce & Sills, 2003:27). 
 
5.10.2.1 Sones van bewustheid 
 
Drie sones van bewustheid word geïdentifiseer, naamlik die binne-sone, buite-sone en middel-sone. Die 
indruk moet egter nie geskep word dat daar 'n onderskeid tussen interne en eksterne belewing getref word 
nie, aangesien bewustheid altyd 'n holistiese proses is. Die doel van hierdie verdeling is egter om as 'n 
hulpmiddel te dien sodat alle vlakke van bewustheid ondersoek kan word sodat beide die kliënt en terapeut 
bewus kan wees van dit wat die kliënt ervaar (Joyce & Sills, 2003:30). 
Die binne-sone verwys na die interne veld of wêreld van die persoon. Ingesluit is subjektiewe fenomene, 
sametrekking en ontspanning van spiere, hartklop en asemhaling asook 'n mengsel van liggaams- en 
emosionele sensasies. Emosies is deel van hierdie sone. Verhoging van die bewustheid in die sone vind 
plaas deur die kliënt se aandag te vestig op sy liggaam en sensasies. Vrae soos: “Hoe voel jy nou?”, “Wat 
ervaar jy nou?” en opmerkings soos: “Ek kom agter dat jy vlak asemhaal” en “Raak bewus van die 
spanning in jou beenspiere” kan benut word. (Vergelyk Houston, 2007:22; Joyce & Sills, 2003:30; Sills et 

al.,1995:23.) 
Die buite-sone is die bewustheid van kontak met die buitewêreld. Hierby ingesluit is die persoon se 
gedrag, spraak en aksies asook kontakfunksies, wat sien, hoor, praat, ruik, aanraak, proe en beweeg 
insluit. Indien aandag aan kontakfunksies geskenk word, verhoog bewustheid van die huidige moment deur 
byvoorbeeld kleure, vorms, geluide, teksture en so meer waar te neem. Om keuses te maak en gedrag te 
verander, is dit nodig om agter te kom op watter wyse 'n mens optree en watter invloed dit op ander en die 
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self het. 'n Terapeut kan die bewustheid van 'n kliënt in die sone verhoog deur sy aandag te vestig op sy 
aksies, bewegings en gedrag in die omgewing, maar ook op stimuli vanuit die omgewing. Vrae soos: “ Wat 
kan jy hoor?” of opmerkings soos “Kan ek vir jou vertel hoe ek jou beleef?” kan benut word. (Vergelyk 
Houston, 2007:22; Joyce & Sills, 2003:31; Sills et al.,1995:23.) 
Die middel-sone van bewustheid sluit fantasieë, gedagtes, herinneringe, verwagtings en beelde in en is 
ook deel van die binne-sone. Die sone tree op as 'n mediator tussen die binne- en buite-sone en sluit die 
wyse in waarop 'n persoon sin maak van interne en eksterne stimuli. Funksies van die sone is om ervarings 
te organiseer om tot emosionele en kognitiewe begrip daarvan te kom, en om voorspellings te maak, te 
beplan, te fantaseer, te skep en keuses te maak. Indien 'n persoon te veel in die middel-sone leef, word die 
huidige te veel gevul met die verlede of die toekoms. Bewusmaking in hierdie sone is baie subtiel en dit is 
belangrik dat die terapeut nie aannames maak ten opsigte van wat 'n persoon dink of hom verbeel nie. 
Vrae soos: “Wat vertel jy vir jouself ten opsigte van wat gebeur het?” of “As dit waar was, wat sou dit vir jou 
beteken het?” of “ Wat dink jy daarvan?” of selfs “ As ek mag raai ...” kan benut word. (Vergelyk Houston, 
2007:22; Joyce & Sills, 2003:32; Sills et al., 1995:23.) 
 
Tydens terapie is dit nodig dat die terapeut al drie hierdie sones van bewustheid benut. Voorbeelde wat 
bespreek is om bewustheid te verhoog, is tydens die intervensieplan benut. 
 
In die verloop van 'n dag wissel 'n gebalanseerde persoon voortdurend tussen die drie sones van 
bewustheid. Die terapeutiese verhouding bied aan die terapeut die geleentheid om die sones van 
bewustheid te ondersoek. Bewustheid kan verhoog word indien in die hier en nou gebly word, indien 
versterking en uitbouing van bewustheid plaasvind van dit wat besig is om te gebeur en die fokus van 
aandag geplaas word op dit wat geminimaliseer en vermy word (Joyce & Sills, 2003:29).  
5.10.2.2 Hier en nou 
 
Gestaltterapie plaas die fokus op die hede, die hier en die nou. Hier en nou beteken dat wat nou werklik is, 
nou gesien word, nou hier voor ons is, dit is waaraan aandag gegee word (Latner, 1992:3). Werklike groei 
kan slegs plaasvind in die hede waar die verlede nie herskep word nie en die toekoms nie voorspel word 
nie (Aronstam, 1992:639). Die hede word bestudeer, beskryf en waargeneem. Latner (1992:3) haal 
Kierkegaard aan: “Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced” om die ervaring van 
die hede te beklemtoon. Perls (1970:14) beskryf die klem op die hede binne die Gestaltterapie, as 'n 
bewustheid van wat is, met die klem op gedrag in die hede. 
 

In my lectures in Gestalt therapy, I have one aim only: to impart a fraction of the meaning of  
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the word now. To me, nothing exists except the now. Now = experience = awareness = 

reality. The past is no more and the future not yet. Only the now exists. 

 
Yontef (1988) soos in Clarkson (2004:28) het die begrip van hier en nou uitgebrei ten opsigte van die 
tydsones wat van belang is tydens terapie: 
o Hier-en-nou verwys na die totale persoon-omgewingsveld tydens enige gegewe moment. Ingesluit 

hierby is fantasieë en beplanning vir die toekoms en ook herinneringe uit die verlede soos verweef in 
die nou. 

o Daar-en-nou verwys na 'n persoon se leefwêreld en sluit sy bestaan sowel binne die terapeutiese 
verhouding as daar buite in. 

o Hier-en-dan verwys na die terapeutiese verhouding en dit wat die verhouding beïnvloed soos ander 
professionele persone wat die verwysing gedoen het. 

o Daar-en-dan verwys na die kliënt se lewensverhaal en dien as die historiese agtergrond wat 
betekenis aan die huidige gee. 

 
Wanneer op die verlede gekonsentreer word, is dit 'n manier om die ervaring van die hede te vermy. Slegs 
die hede bestaan nou en wanneer daarvan vergeet word, word die kwaliteit en realiteit van lewe verloor. 
Die krag van die hede word verloor wanneer daar oor die verlede getop word en gefantaseer word oor hoe 
die lewe kon wees, of wanneer daar onophoudelik vir die toekoms beplan word. Die verlede is ook deel van 
die hede in die vorm van gebeurtenisse wat reeds geassimileer is en deel is van die self, of as 
onvoltooidhede. Wat van belang is, is die wyse waarop onvoltooidhede gedrag in die hede beïnvloed 
(Aronstam, 1992:640; Mackewn, 1997:118). Onbewustheid van die hede en oorbewustheid en beheptheid 
met die toekoms veroorsaak angstigheid by die individu. Die terapeut se rol ten opsigte van die 
bewusmaking van die hede is om kontak te maak met die hede deur dialoog, ‘wat’- en ‘hoe’-vrae kan gevra 
word, maar ‘hoekom’-vrae sal die indruk van veroordeling skep. Dialoog vind in die hede plaas deur vrae 
soos: “Wat gebeur nou?” of “Hoe voel jy nou?” Die doel van Gestaltterapie is om werklik kontak te maak 
met die ervaring of emosie eerder as om daarvan dit te praat. (Vergelyk Aronstam, 1992:640-641; Latner, 
1992:3; Mackewn, 1997:118; Yontef, 1993:149.) Die navorser is van mening dat die terapeut die kind en sy 
steunstelsels voortdurend bewus moet maak van wat in die huidige situasie gebeur en dan kan dit 
deurgetrek word na die persoon se eie belewenis en emosies wat bespreek en deurgewerk kan word. 
Hierdie gesprekvoering oor wat ervaar en beleef word, dra by tot die soeke en vind van gepaste oplossings 
vir 'n bestaande probleem. 
 
Volgens Yontef (1993:149)  ontstaan 'n wanbalans  indien 'n persoon  nie bewus is van die hede nie en nie 
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die verlede onthou nie. Die hede is 'n bewegende transisie, 'n beweging tussen die verlede en die toekoms; 
daar moet 'n bewustheid van tyd wees. Soos bespreek in Hoofstuk 3 (3.3.4 en 3.3.5) ondervind 'n kind met 
ATHV probleme met betrekking tot tyd. Die kind funksioneer in die hede en neem nie gebeure van die 
verlede in ag nie en ervaar verder probleme met toekomsbeplanning. Wanneer met die kinders gewerk 
word, is dit nodig dat sowel die terapeut as sy steunstelsels bewus moet wees van hierdie aspek. Tydens 
terapie is dit nodig dat verlede, hede en toekoms in balans gebring word. Dit kan veral gebeur wanneer 
probleemoplossingstrategieë beplan word. Klem moet gelê word op alternatiewe wat nie in die verlede 
gewerk het nie en hoe dit verander of aangepas kan word. Huidige gedrag en optrede moet 
geïmplementeer word met 'n duidelike toekomsbeplanning. 
 
Die doel van Gestaltterapie is die ontwikkeling van bewustheid. Die doel van bewustheid is om 'n geheel te 
vorm en om tot integrasie met die omgewing te kom – met dit wat ‘is’ (Yontef, 1993:131).  
 
5.10.2.2.1  Integrasie 

'n Gebalanseerde persoon is iemand wat die vermoë het om 'n verskeidenheid situasies te hanteer en wat 
terugslae kan hanteer sonder om te disintegreer. Shallcross & Sisk (1985:64) verduidelik dit soos volg: “In 

psychological vernacular it is often referred to as ‘getting it all together’.” Integrasie kan dus beskryf word 
as 'n gevoel van welsyn, en van in beheer te wees van homself asook die suksesvolle integrasie van 
verskillende dele van die geheel wat die individu ervaar. Soos in 4.4.3.2.2 bespreek, ervaar 'n kind met 
ATHV probleme en ongemak ten opsigte van die belewing van emosies en word negatiewe emosies meer 
dikwels ervaar. Die kind word dus met onvoltooidhede oorspoel. Deur integrasie word onvoltooidhede 
geassimileer wat ten doel het dat die persoon meer holisties funksioneer en sodoende in staat is om 
behoeftes na behore te bevredig (Blom, 2006:53). Indien behoeftebevrediging deur bewustheid 
voorafgegaan word, neem die individu verantwoordelikheid vir homself en beweeg hy weg van 
omgewingsteun na selfondersteuning (Schoeman, 1996b:42). 
 

5.10.2.2.2 Selfondersteuning 

Selfondersteuning beteken  dat 'n individu in staat  is om self betekenis aan sy bestaan te gee, keuses te  
maak ten opsigte van dit wat hy nodig het en verantwoordelikheid te neem vir behoeftebevrediging. Yontef 
(1993:149) beklemtoon die verband tussen selfondersteuning en bewustheid soos volg: “Individuals 

maintain themselves and grow by awareness of their needs, environmental needs, and conditions and 

resources and by accepting and assimilating from the environment that which is appropriate and rejecting 

that which is not”. Serok (2000:188) verduidelik selfondersteuning as die toepaslike bewustheid en 
bevrediging van 'n persoon se behoeftes in verhouding met die situasie soos dit op die huidige moment 
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voorkom. Sills et al. (1995:124) sluit hierby aan en is van mening dat selfondersteuning die bewustheid en 
benutting van alle interne en eksterne hulpmiddels en opsies is om 'n bepaalde behoefte te bevredig. 
 
Die proses van selfondersteuning is die bevoegdheid waaroor die kind beskik om sy eie potensiaal en ver-
moëns te ontdek en te benut om sy behoeftes te bevredig in die hier-en-nou. Hierdie proses vorm deel van 
volwassewording (Aronstam 1992:639; Mackewn 1997:206; Sinay, 1998:164).  'n Doel van terapie is om 
deur middel van die beweeg van omgewingsteun na selfondersteuning die kliënt se probleemoplossende 
vermoë te verhoog om in sy behoefte te voorsien en self verantwoordelikheid vir sy keuse te dra (Yontef & 
Simkin, 1989:337-338).  Deur die verhoging van 'n persoon se bewustheid van sy eie proses en potensiaal 
kan die klient se selfondersteuning verhoog (Yontef & Simkin, 1989:337; Oaklander 1994a:285). 
Selfondersteuning sluit ook die kennis in van wanneer steun vanuit die omgewing benodig word. Die 
individu moet in staat wees om sinvolle keuses te maak ten opsigte van selfondersteuning en die behoeftes 
van ander (Joyce & Sills, 2003:84). 
 
5.10.2.2.3 Verantwoordelikheid 

'n Wanbalans sal nie ontstaan as die persoon verantwoordelik vir homself neem nie. Die individu moet ook 
verantwoordelikheid neem vir sy eie emosies en vir die uitspreek van sy emosies. Verantwoordelikheid 
impliseer dat die persoon beheer oor sy eie lewe neem. Binne Gestaltterapie beteken die woord ook 
“response- ability” of die vermoë om te reageer op eie verwagtings, begeertes, fantasieë en om keuses te 
kan maak (Houston, 2007:31). Volgens Korb et al.(1989:49) neem 'n persoon verantwoordelikheid vir 
homself wanneer hy besef dat slegs hyself kan reageer ten opsigte van die omgewing. 
Verantwoordelikheid ontstaan as gevolg van selfaanvaarding, aanvaarding van die omgewing en die 
vermoë om die self en ander binne perspektief te sien. 'n Persoon se begrip dat hy verantwoordelik is vir sy 
eie bestaan verbeter wanneer bewustheid verhoog word. Die proses van verhoging van 
verantwoordelikheid is 'n belangrike hulpmiddel ten opsigte van verandering. Harris (1989) in Sills et al. 
(1995:126-128) stel die volgende drie stappe voor in die proses van verhoging van bewustheid en 
verantwoordelikheid: 
Stap 1: “Dit is wie ek is” – die volle onvoorwaardelike aanvaarding van eie gevoelens, emosies en 
gedrag – ook dit wat voorheen ontken en misken is. 
Stap 2: “Ek is wie ek is omdat ek die keuse gemaak het" – die aanvaarding van die feit dat elke 
persoon van moment tot moment self besluit hoe hy teenoor die omgewing reageer. 
Stap 3: “Ek kan kies om anders te wees” – op hierdie stadium neem die persoon verantwoordelikheid vir 
homself en begin eksperimenteer met verskillende maniere van dink en optree.  
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Verantwoordelikheid beteken nie dat 'n individu verantwoordelik is vir alles wat met hom gebeur nie, maar 
wel vir die wyse waarop hy op gebeure in sy lewe reageer. 'n Kind met ATHV kan dus nie die versteuring 
as 'n verskoning vir gedrag gebruik nie.  Die versteuring kan wel as verduideliking vir gedrag gebruik word 
en die keuse moet gemaak word om gedrag te verander. 
 
5.10.2.2.4 Selfvertroeteling 

Volgens Oaklander (2003:150) impliseer selfvertroeteling om kinders te leer om dele van die self te 
aanvaar wat hulle haat en om te beweeg na gevoelens van integrasie en selfwaarde. Hierdie proses vind 
plaas wanneer hulle leer om hulself goed te behandel. Volgens die navorser beteken dit dat die kind 
onaanvaarbare dele van die self moet ontdek, identifiseer, teken of uit klei maak, belewenis daarvan 
uitspeel en integreer as deel van die self. Hierdie dele kan gewoonlik gekoppel word aan negatiewe 
boodskappe of introjekte (Oaklander, 2006:44). 'n Kind met ATHV se gedrag gee daartoe aanleiding dat hy 
gereeld negatiewe boodskappe ten opsigte van homself ontvang. Hierdie boodskappe verander dikwels in 
introjekte soos "ek is dom" of "ek is stout". Deur positiewe boodskappe aan die self soos "ek het goeie 
eienskappe" kan hy ook die polariteit van die introjek identifiseer .  
 
Selfvertroeteling is volgens Schoeman (2006:42) die uitdrukking van omgee en liefhê. Kinders wat 
vertroetel word se verhouding met die self is heg en hulle het 'n gevoel van selfwaarde. Selfvertroeteling 
gee aan 'n kind 'n gevoel van beheer en van selfliefde. 'n Kind met ATHV kan ongeliefd voel en deur hom 
te leer om homself te vertroetel deur ook te doen wat lekker is, soos om vinnig om die gebou te gaan 
hardloop nadat 'n taak voltooi is, kan sy selfwaarde verhoog word. 
 
5.10.3 FASE 3: MOBILISERING 
 
Bewuswording van 'n behoefte word gevolg deur die mobilisering van die self en hulpbronne om die be- 
hoefte te bevredig. Mobilisering sluit ook opgewondenheid in en is daar sprake van emosionele en of 
fisiologiese opwekking. Die figuur word duideliker en die proses genereer energie asook moontlikhede van 
behoeftebevrediging. In dié fase sal 'n persoon gemaklik en diep asemhaal. Die motoriese sisteem is 
geaktiveer vir aksie en die sintuie is op die omgewing gefokus om maksimum inligting te bekom (Blom, 
2006:27; Clarkson, 2004:39). Volgens Zinkler (1977:101-102) gebeur dit dat 'n persoon homself en die 
omgewing begryp maar lusteloos en depressief voel en nie in staat is om homself te mobiliseer vir aksie 
nie. Hy is van mening dat die blokkasie van energie dikwels gepaard gaan met 'n vrees vir opwinding of 
sterk emosies. Hierdie blokkasie verhinder die gesonde uitdrukking van emosies en kan lei na retrofleksie – 
later in die hoofstuk volledig bespreek – waartydens hy die energie wat gemobiliseer moet word op homself 
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bestee en dit as fisiese simptome na vore kom. 'n Kind met ATHV sal dus ontoepaslik hiperaktief optree en 
energie bestee voordat oorgegaan kan word tot aksie. Root (1996:17) wys daarop dat effektiewe 
mobilisering saamhang  met 'n persoon  se vermoë om te konsentreer of aandag te gee aan die 
bewuswording van sen- 
sasies. Dis gewoonlik 'n interne proses en nie sigbaar vir die omgewing nie.  
 
Kent-Ferraro en Wheeler (2002:225) is van mening dat mobilisering die fase is waartydens die ervaring 
deurbreek van die kind se interne wêreld na die eksterne omgewing. Hulle verwys na die energiegrens wat 
deurgebreek word. Die moment van deurbreek na die eksterne omgewing is 'n belangrike moment en is 'n 
beweging van ‘net dink’ na ‘die werklikheid met gevolge’: die verskil van byvoorbeeld dink om my broer te 
slaan na om my broer werklik te slaan. Hier is dit dus nodig dat daar 'n oomblik van oorweging en opweeg 
van gevolge moet wees. Soos in hoofstuk 3 bespreek, is dit vir 'n kind met ATHV moeilik om verskillende 
aspekte van 'n situasie teen mekaar op te weeg. Hy tree oorhaastig en impulsief op (ATHV-H/I) of daar 
vind 'n vertraging plaas omdat volgehoue energie nie opgewek kan word nie (ATHV-A). Dit is dus belangrik 
dat wanneer 'n kind met ATHV by terapie betrek word dat aandag geskenk word aan die moment van 
oorgang tussen die interne en eksterne wêreld. Aksies, gedagtes en impulse wat 'n bydra tot die opwekking 
van energie lewer, moet behou word terwyl gedrag, sensasies en oorwegings wat kan inmeng met die 
moment beperk moet word. Ondersteuning vir die kind is dus nodig en dit moet neurologies, persoonlik, 
interpersoonlik of op die omgewing gebaseer wees (Kent-Ferraro & Wheeler, 2002:226). Hierdie ondersoek 
is veral op die laaste drie aspekte gerig: programme is ontwikkel waartydens die kind bewus gemaak is van 
die energiegrens; sy steunstelsels is bemagtig deur bepaalde strategieë om die kind tydens die fase te 
hanteer en by te staan; die omgewing is versterk met die uitbreiding van kennis ten opsigte van ATHV en 
die wyse waarop die kind en omgewing daardeur beïnvloed word. 
 
 
 
5.10.4 FASE 4: AKSIE  
 
Opgewekte energie word geïnhibeer tot die aksiefase waartydens toepaslike gedrags- en sosiale 
vaardighede asook motoriese response voorkom en kontak met die omgewing plaasvind. Die persoon 
oorweeg en verwerp moontlikhede deur die organisering van perseptuele, gedrags- en emosionele 
aktiwiteit (Clarkson, 2004:40; Root, 1996:20). Tydens onderbreking tussen mobilisering en aksie is die 
persoon nie in staat om op sy impulse te reageer nie. Energie is gemobiliseer, maar die persoon kan nie tot 
aksie oorgaan nie en is geneig om te deflekteer (later in die hoofstuk volledig bespreek) en energie word in 
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'n ander rigting gerig. 'n Kind met ATHV sal dus in plaas daarvan om 'n opdrag uit te voer, eerder met die 
kat gaan speel en gedrag kom as aandagafleibaar voor. Verder kan die persoon ook rasionaliseer deur te 
praat oor hoe goed gedoen moet word of hoe dit veronderstel is om gedoen te word (Zinkler, 1977:107). 
Laasgenoemde aspek kom telkens by die steunstelsels van 'n kind met ATHV voor wanneer hulle oor die 
kennis beskik ten opsigte van en die hantering van die versteuring, maar nie in staat of bereid is om die 
kennis toe te pas of te implementeer nie.  
 
5.10.5 FASE 5: KONTAK  
 
Kontak vind plaas wanneer die individu die omgewing ontmoet. Perls et al. (1951 /1996:231) omskryf 
kontak soos volg: “Contact, the work that results in assimilation and growth, is the forming of a figure of 

interest against a ground or context of the organism/environment field.” Kontak is die gevolg van 'n 
opeenvolgende geïntegreerde proses van sensasies, bewustheid van die sensasies, mobilisering van 
energie en toepaslike motoriese gedrag. Kontak is veel meer as bloot die aanraak van 'n voorwerp of 
iemand. Die individu reageer aggressief op die figuur waarin hy belangstel en raak aktief by die figuur 
betrokke. Beide die individu en die figuur word deur die kontak verander. Kontak impliseer 'n proses van 
behoeftebevrediging, aanpassing, groei en verandering. Hier is sprake van ervaring en organisering van 
persepsie: die individu gee betekenis aan sy emosionele belewing. Dit is 'n bewustelike proses en geen 
kontak kan plaasvind as 'n persoon nie bewus is nie. Kontak bepaal die verhouding tussen die individu en 
die veld. Kontak kan beskryf word as die wisselwerking tussen die individu en die omgewing wat in alle 
sisteme plaasvind en dit verbind die persoon en omgewing met mekaar (Blom, 2006: 27; Clarkson, 
2004:40; Fromm, 1994:9; Latner, 1992:1; Root,1996:20). 
 
Kontak en onttrekking beteken nie noodwendig die bereiking van 'n doel nie.  Dit is wel dit wat moontlik is 
as gevolg van organisme-omgewing-interaksie. Alle kontak is 'n proses van kreatiewe aanpassing, dit wil 
sê die individu gebruik alles in sy vermoë om die beste van sy omstandighede te maak. Kontak is op 
organismiese selfregulering gerig. Die vloei van kontak en ontrekking moet gereguleer word om 
Gestaltvoltooiing te veroorsaak (Aronstam, 1992:634; Latner, 1992:11). Wanneer daar 'n onderbreking 
tussen aksie en kontak ontstaan is daar sprake van 'n gebrek aan assimilasie. Die persoon praat baie en 
doen baie, maar is nie in staat om die kontak werklik te ervaar nie. Energie is versprei dwarsdeur sy 
liggaam en nie gefokus op 'n spesifieke sisteem nie. Die individu ervaar 'n gevoel van onwerklikheid 
en voel dat hy nie in kontak is met die omgewing nie. Hy oorkompenseer dikwels deur oorbetrokke by 
ander aktiwiteite te raak wat hom 'n gevoel kan gee dat hy in kontak met homself is (Zinkler, 1977:108). 
Volgens Root (1996:20) lei 'n persoon met ATHV se onvermoë om aanvanklik volgehoue aandag te skenk 
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aan bewustheid van sensasies, asook sy gebrek aan energie-inhibisie en aksie tot oneffektiewe kontak en 
'n situasie waartydens behoeftes nie bevredig word nie. Die feit dat hierdie kinders minder tyd in die 
kontakfase bestee, veroorsaak dat kontak nie behoorlik met die ontwikkelende figuur gemaak kan word nie. 
In plaas van om behoorlik kontak te maak, word aandag aan nuwe sensasies en bewuswording geskenk 
en is daar selde volgehoue kontak met die figuur wat ontstaan. Behoeftes word selde bevredig en ernstige 
tekorte ontstaan oor tyd. Oaklander (2006:190-191) sluit hierby aan wanneer sy van mening is dat die 
versteuring 'n kontak-kontakgrens-probleem is aangesien 'n kind met ATHV nie volgehoue kontak kan 
maak nie. Die verlies aan effektiewe kontak en gepaardgaande gebrek aan behoeftebevrediging 
veroorsaak dat 'n kind met ATHV ontoepaslik en onaanvaarbare gedragspatrone aanleer. Die terapeut 
moet deur middel van terapie die kind bemagtig om bewus te word van sy gedrag en die gevolge daarvan. 
Die kind kan ook gehelp word om te fokus op kontak en dit wat ervaar word ten volle te assimileer. 
 
Kontak kan slegs tussen twee aparte onafhanklike persone of objekte plaasvind (Polster & 
Polster,1978:99). Kontak het direkte verband met verhoudings en 'n verhouding impliseer twee verskillende 
persone. Die persoon bestaan alleen in 'n verhouding met ander. In dié verband haal Cole (2000:17) vir 
Jacobs (1989) aan: “The interhuman contacting process is the process by which we come to know 

ourselves and others to apprehend our human existance and that of others.” Kontak vind op die grens 
tussen die individu en die omgewing plaas. 'n Uitstaande kenmerk van persone met ATHV is die feit dat 
hulle probleme met verhoudings ervaar (bespreek in 2.3.5 en 4.4.4.) Hierdie probleme vloei voort uit 'n 
oneffektiewe proses van kontakmaking. So kan 'n kind se funksionering nie verbeter word indien belangrike 
persone in sy omgewing nie by die terapieproses betrek word nie.  
 
5.10.5.1 Kontakgrens 
Die kontakgrens is waar ontmoeting tussen die self en ander plaasvind. Die kontakgrens skei en verbind 
die self met ander en dit is daar waar ander beleef word. Dit is hier waar die individu homself van die 
omgewing onderskei en waar die organisme sy eie identiteit definieer. Kontak is die proses van verbinding, 
assimilasie of akkommodasie tussen dit wat op die voorgrond is en dit wat die konteks is (Latner, 1992:11; 
Sills et al., 1995:125). Wheeler (1998:11) verduidelik die kontakgrens soos volg:  
 

The felt difference (that this part of the field is not like that part of the field) and in particular 

the felt differences that I feel invested in during a given moment, is my contact boundary. It is 

my organization of the field. The contact boundary is the features of that organization. 

Contact is my organization of the field and boundary is the features of that organization. 
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Die grens tussen die self en die omgewing moet deurlaatbaar wees vir die wisselwerking, maar ferm 
genoeg vir selfoutonomie. Indien die grens rigied is, strem dit groei en verandering. Die kontakgrens het 
twee funksies: om eie grense te ontdek deur uit te reik en risiko’s te loop en daardeur effektiewe kontak te 
maak. Tweedens sluit effektiewe selfregulering kontak in waartydens die persoon bewus is van dit wat nuut 
is in die omgewing, dit wat toksies is en verwerp moet word en dit wat voedsaam is en geassimileer kan 
word en lei tot groei (Polster & Polster (1973) in Yontef (1993:136).  
 
Oaklander (2006:190) is van mening dat ATHV veroorsaak dat 'n kind nie 'n gesonde sin van die self het 
nie (sense of self). Die navorser is van mening dat die kinders nie in staat is om hulself in terme van hul eie 
vermoëns te definieer nie. Die kind se ontoepaslike optrede veroorsaak dat hy soveel negatiewe terugvoer 
ten opsigte van wie hy is ontvang dat hy homself in die proses verloor. Tydens terapie is dit nodig om die 
kind se sin van homself te versterk.  
 
Oaklander (2003:146) wys daarop dat kinders egosentries is en geneig is om alles wat met hulle en die 
omgewing gebeur persoonlik te beleef en vir hulself toe te eien, en hulle neem dan verantwoordelikheid en 
voel skuldig ten opsigte van wat gebeur. Negatiewe introjekte (die konsep word later volledig bespreek) het 
'n verdere invloed, aangesien hulle hierdie foutiewe boodskappe ten opsigte van die self as waar beleef. Dit 
veroorsaak fragmentasie, beperk gesonde groei en integrasie en kan die oorsprong van 'n lae selfwaarde 
wees. Volgens Blom (2006:102) het 'n kind met 'n gesonde sin vir die self nie nodig om van 
kontakgrensversteurings gebruik te maak nie. Die kind kan op die hier-en-nou fokus en aanvaar mislukking 
as geleenthede om te leer, hy aanvaar sy sterk- en swakpunte, meet sy eie waarde nie aan sukses nie en 
aanvaar sy voorkoms en is in staat om liefde en toegeneentheid te wys. 'n Kind word nie met 'n ongesonde 
sin vir die self gebore nie en reageer op boodskappe wat hy uit sy omgewing ontvang. 'n Sin vir die self 
bestaan uit twee komponente, naamlik die behoefte om liefgehê te word en die behoefte om vaardig te 
voel. Blom (2006:104) haal Humphreys (2002) se aspekte aan van wat belangrik is ten opsigte van 'n kind 
se sin van die self: 
o Fisiese voorkoms. 
o Emosionele sin van self – voel die kind geliefd? 
o Intellektuele bekwaamheid. 
o Gedrag – is die kind vaardig, in staat om te doen wat van hom verwag word en onafhanklik? 
o Sosiale sin van self – beleef die kind gevoelens van uniekheid of waardeloosheid? 
o Kreatiewe sin van self – kan die kind konformeer of het hy 'n weerstand daarteen, hou die kind ander 

gelukkig of doen hy dinge op sy eie manier? 
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'n Kind met ATHV ondervind probleme met feitlik elkeen van bogenoemde aspekte. Die kind ervaar soveel 
mislukkings en ontvang talle negatiewe boodskappe ten opsigte van gedrag en optrede. As gevolg van die 
feit dat hy probleme met emosionele ontwikkeling ervaar (bespreek in 4.4.3) kan die kind minderwaardig 
begin voel en 'n ongesonde sin van die self ontwikkel. Die navorser is van mening dat die kind homself 
anders as ander beleef en dat daar tydens terapie aandag aan die versterking van die self gegee moet 
word. Oaklander het 'n model ontwikkel waarvolgens die 'n kind se sin van die self versterk kan word 
(Blom, 2006:105-109; Oaklander, 1997:298; Oaklander, 2006:52-68). Die volgende elemente word 
versterk: 
o Sensories – maak die kind bewus van: sien, hoor, tas, proe en ruik. 
o Die liggaam – maak die kind bewus van wat die liggaam kan doen, asemhaling en sy stem. 
o Die intellek – die maak van keuses, definiëring van die self, toe-eiening van projeksies, 

bemeestering. Hier kan gefokus word op die maak van selfstellings. 
o Mag en beheer – die kind moet die geleentheid gegee word om gevoelens van mag en beheer 

tydens terapie te beleef. 
o Die benutting van grense en beperkinge – grense en beperkings moet tydens terapiesessies gestel 

word. Die kind het alreeds swak en onduidelike grense van die self en dit is nodig dat angs en 
onsekerheid verminder word deur duidelike grense en beperkinge.  

o Benut speelsheid, fantasie en humor tydens terapiesessies. 
o Identifiseer negatiewe introjekte en werk na integrasie daarvan 
o Benutting van aggressiewe energie – die kind moet die geleentheid gegee word om aggressiewe 

energie uit te speel. 
o Die sesde sintuig – benut intuïsie en vertrou die self. 
Hierdie model is deurlopend tydens die ondersoek benut. Die intervensie het ten doel gehad om die kind se 
selfwaarde te verhoog wat gedoen is deur die verbetering van die sin van die self.  
 
Blom (2006:113) beklemtoon verder die benutting van polariteite. Die terapeut kan die kind die geleentheid 
gee om op polariteite in homself te fokus en die geleentheid tot integrasie hiervan kan geskep word. Die  
volgende aktiwiteite kan benut word: 
o 'n Lys waarvan die kind van hou en nie van hou nie kan saamgestel en bespreek word. Aspekte 

waarop gekonsentreer kan word, is, kos, skool, objekte soos in tydskrifte. Prentjies, lysies, 'n collage, 
tekeninge, figure en simbole en kleifigure kan benut word. 

o Emosies wat die kind beleef en wat die emosies veroorsaak, kan bespreek word. 
o Die kind kan 'n bal gooi en eienskappe van die self met elke gooi identifiseer. 
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o Laat die kind 'n sirkel trek en in segmente deel en in elke segment 'n eienskap van die self skryf. 
Dialoog kan tussen die verskillende aspekte gevoer word om konflikte en ongemak tussen die 
aspekte te kan bespreek. 

 
5.10.5.2 Kontakversteurings of modifikasie van kontak 
 
Probleme ten opsigte van die sin van die self presenteer in die vorm van kontakversteurings. Indien 'n 
persoon nie langer in staat is om balans tussen homself en die omgewing te vind nie, ontstaan 
kontakversteurings. Kontakversteurings en kontakverbrekings kom by die kontakgrens voor. Wanneer die 
grens tussen die self en die omgewing onduidelik raak of verlore gaan is daar sprake van 
kontakversteurings. Yontef (1993:137) omskryf kontakversteurings soos volg: “When the boundary 

between self and other becomes unclear, lost or impermeable, this results in a disturbance of the distinction 

between self and other, a disturbance of both contact and awareness.” Kontak en kontakversteurings wat 
ook as onttrekking gesien word, is 'n onophoudelike proses en verander van oomblik tot oomblik afhangend 
van die behoefte van die individu. Kontakversteurings veroorsaak dat ego-funksie verlore gaan en hierdie 
onderbrekings reflekteer hoe die kliënt sy veld organiseer. Kontakversteurings is nie goed of sleg nie, dit 
help of hinder nie die kliënt nie, maar kan slegs beskou word as verwysing van die betekenis en 
behoeftebevrediging wat die persoon binne 'n bepaalde situasie ervaar. (Vergelyk Joyce & Sills, 2003:113; 
Kirchner, 2000:5; Latner, 1992:19; Mackewn, 1997:38.)  
 
Tydens die Gestaltterapieproses word die kliënt bewus gemaak van sy kontakstyl. Wanneer die kliënt 
bewus word van sy eie kontakstyl, raak hy ook bewus van sy funksionering in die omgewing en op watter 
wyse hy met ander in interaksie verkeer. Die wyse waarop groei en selfondersteuning plaasvind, word ook 
hierdeur uitgelig (Mackewn, 1997:104). Die volgende is aspekte wat 'n persoon se kontakstyl kan beïnvloed 
(Thompson en Rudolph, 2000:166): 
o Onvoltooidhede – onvervulde behoeftes, emosies wat nie uitgedruk word nie of situasies wat nie 

afgehandel word nie en wat voortdurend aandag trek. 
o Fragmentasie – die soeke na of onderdrukking van 'n behoefte en dit veroorsaak aggressie; die 

onvermoë om een behoefte as prioriteit te identifiseer en daarop te fokus. 
o “Topdog/ underdog” – 'n skeiding tussen wat die persoon moet doen (topdog) en wat hy wil doen 

(underdog) lei tot onsekerheid en besluiteloosheid. 
o Polariteite – die mens beweeg voortdurend tussen natuurlike polariteite in sy lewe soos liefde en 

haat, en uit liggaam en gees: 'n groot gedeelte van die dag word daaraan gewy om die konflikte op 
te los wat as gevolg van die polariteite ontstaan. 
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Tradisioneel is sewe kontakversteurings geïdentifiseer, naamlik samevloeiing, retrofleksie, introjeksie, 
projeksie, defleksie, desensitasie en egosentrisme (Perls (1947,1989 [1951]) en Polster & Polster (1973) 
soos aangehaal deur Joyce & Sills, 2003:113; Mackewn, 1997:27-28). Reynolds (2005:163-164) benut 
Woldt se Gestaltsiklus van homeostase wanneer kontakversteurings bespreek word. Die bepaalde fase 
van die siklus van ervaring word dikwels deur 'n spesifieke versteuring onderbreek. Desensitasie kom voor 
wanneer interne en eksterne stimuli ontken of uitgesluit word tydens die sensasiefase. Introjekte beïnvloed 
die bewustheidsfase en onderbreek veral kreatiewe idees. Die mobilisering van energie word onderbreek 
deur projeksies, wanneer dele van die self ontken word. Gedurende die aksiefase word idees en emosies 
dikwels vir die self gehou of die aksie word op die self gerig deur retrofleksie. Defleksie verhoed kontak 
deur die herleiding van energie en so word volle toewyding verhoed. Wanneer meer aandag aan eie 
identiteit en grense gegee word as aan die omgewing, vind integrasie en assimilasie nie plaas nie, As 
gevolg van samevloeiing is onttrekking nie moontlik nie. Die begrip en beskrywing van kontakversteurings 
is egter met die jare aangepas. Die term wat deur skrywers soos Joyce en Sills (2003:113) en Mackewn 
(1997:27-28) verkies word, is ‘Kontakmodifikasie’. Hierdie term word beskryf as 'n aantal prosesse wat as 
kreatiewe aanpassings van 'n persoon binne sy unieke self dien. 'n Gesonde persoon het nodig om in staat 
te wees om afhangende van 'n bepaalde situasie in 'n kontinuum van totale vermyding van kontak, 
aangepaste kontak en volle kontak, te beweeg. Die skrywers benut die oorspronklike kontakversteuring as 
die een pool van die kontinuum en 'n polariteit as die ander pool. Die pole van die modifikasie van kontak 
word soos volg voorgestel (Mackewn,1997:27-28):  
Retrofleksie ............................................. Impulsiwiteit 
Defleksie...................................................Ontvanklik 
Desensitasie..............................................Super sensitiwiteit 
Samevloeiing.............................................Onttrekking/Isolasie 
Egosentrisme............................................ Spontaniteit 
Projeksie................................................... Eiening 
Introjeksie................................................. Verwerping 
Die navorser vind hierdie aanpassing van kontakversteurings 'n werkbare konsep. Binne Gestaltterapie 
word baie aandag aan polariteite geskenk en die idee van 'n kontinuum sluit aan by die 
bewusheidskontinuum wat die feit van 'n altyd veranderende proses beklemtoon. Volle kontak is nie in elke 
situasie moontlik of realisties nie en elke situasie is uniek en elke unieke persoon het 'n kreatiewe 
aanpassingsproses waarvolgens sin van die hier-en-nou gemaak word. Die oorspronklike 
kontakversteurings word as uitgangspunt gebruik, maar volgens behoefte en in lyn met 
Gestaltterapiefilosofie aangepas.  
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5.10.5.2.1 Retrofleksie en impulsiwiteit 

Retrofleksie of terugkaatsing vind plaas wanneer die self deur die omgewing vervang word, of die persoon 
doen aan die self wat hy aan ander wil doen, of doen vir die self wat hy wil hê ander vir hom moet doen. 
Yontef (1993:137) definieer retrofleksie as: “Retroflection is a split within the self, a resisting of aspects of 

the self by the self.” Retrofleksie ontstaan dus wanneer 'n persoon energievloei onderbreek deur nie aksie 
te neem nie en die energie terug te hou – die persoon begin om homself van sy omgewing te isoleer. Die 
teenpool van retrofleksie of die terughou van uitdrukking is impulsiwiteit of die ongekontroleerde uitdrukking 
hetsy verbaal of motories. (Vergelyk Joyce & Sills, 2003:114; Sills et al., 1995, 64-66; Yontef, 1993:137.)  
 
Retrofleksie vind plaas  wanneer 'n kind emosies, gedagtes en selfs gebeure onderdruk. Fisiese simptome 
 soos hiperaktiwiteit, maagpyn en hoofpyn kan 'n aanduiding van dié kontakversteuring wees. Retrofleksie 
kan ook positief wees wanneer 'n kind sy reaksie op 'n situasie onderdruk sodat sy gedrag binne die 
aanvaarbare norme bly (Blom, 2006:27; Carroll & Oaklander, 1997:188). Impulsiwiteit gee aanleiding tot 
ontoepaslike uitdrukking van emosies of gedrag wat die persoon in gevaar stel of kan lei tot 
ongekontroleerde uitbarstings en gedrag (Joyce & Sills, 2003:114).Tydens terapie met 'n kind met ATHV 
kan die kind aangemoedig word om op sensasies te fokus en om ook bewus te raak van sy liggaam. Die 
kind moet die geleentheid kry om op 'n gesonde wyse uitdrukking te gee aan emosies en gedrag.  
 
5.10.5.2.2 Defleksie en ontvanklik  

Defleksie of wegkaatsing vind plaas wanneer 'n persoon nie aan probleme wil werk nie. Die persoon voel 
dus onaangeraak. Sills et al. (1995, 59) beskryf dit so: “Deflection is the process whereby we divert energy 

from its natural path to an alternative one.” Hierdie kontakversteuring dui dus op 'n gebrek aan bewustheid 
en op manipulering van die omgewing. Defleksie vind plaas wanneer die kind gebeure wegkaats van 
homself. 'n Onophoudelike gepraat, lag vir die self eerder as om ernstig te wees of om op enigiemand of 
enigiets anders in die omgewing te fokus, is manifestasies van dié kontakstyl. Hierdie gedrag kom dikwels 
by 'n kind met ATHV voor. Kinders wat defleksie gebruik, is kwesbaar ten opsigte van emosies en is nie in 
staat om emosies te verstaan of te beheer nie (Blom, 2006:37). 
Die teenpool – ontvanklikheid – kan positief wees, maar 'n persoon wat oorontvanklik is, word oorspoel 
deur stimuli en sensasies. Hy vind dit moeilik om te prioritiseer en te kies wat op die moment van belang is 
(Joyce & Sills, 2003:121). Die persoon wat oorontvanklik is, kan ook te sensitief vir kritiek wees en alles wat 
hy hoor persoonlik opneem en sy sin vir die self verloor. In terapie met die kind met ATHV is dit nodig dat 
aandag geskenk word aan emosionele bewuswording en die hantering van emosies om aan hierdie 
kontakstyl aandag te gee. 
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5.10.5.2.3 Desensitasie en sensitiwiteit 

Desensitasie is soortgelyk aan defleksie deurdat die persoon kontak met stimuli vermy. Dit is die proses 
waartydens die kind homself afsny van enige fisiese en sensoriese ervaring. Clarkson & Mackewn 
(1993:77) beskryf desensitasie as “the process by which we numb ourselves to the sensation of our bodies. 

The existence of pain or discomfort is kept out of our awareness.” Kinders met ATHV is dikwels nie 
sensories intak nie en is dus nie bewus van fisiese of sensoriese ervarings nie. Die ander uiterste van 
hierdie kontakstyl is sensitiwiteit waar die persoon akuut bewus is van hier-en-nou-stimuli. Hierdie 
oorbelading van stimuli en 'n onvermoë om dit wat nie van belang is nie te ignoreer, veroorsaak dat die 
persoon nie in staat is om betekenis aan bepaalde sensasies te gee nie – 'n situasie wat tipies voorkom by 
kinders met ATHV (Joyce & Sills, 2003:114; Sills et al.,1995: 57-59). 'n Persoon kan ook oorweldig wees 
deur emosies en die kontak met die omgewing. Kinders met ATHV is geneig tot ekstreme emosionele 
reaksie. As gevolg van impulsiwiteit reageer hulle dikwels emosioneel en sensitief op optrede omdat hulle 
nie die regte betekenis aan ander se gedrag gee nie. Tydens terapie moet die kind sensories intak gebring 
word sodat hy bewus kan word van sy sensasies en geleentheid kry om betekenis te gee daaraan.  
 
5.10.5.2.4 Samevloeiing en onttrekking of isolasie 

'n Persoon wat in samevloeiing gaan, tree op asof die ander persoon deel is van hom of asof hy deel is van 
die ander persoon. Die kontakgrens en die belangrikheid van ander gaan verlore in samevloeiing, want die 
ander is nie meer deel van die bewustheid nie. Geen figuur staan uit in die veld nie en daar is geen 
differensiasie nie. Samevloeiing is die ervaring van geen verskil, geen kontak en geen ontmoeting nie 
(Yontef, 1993:137). Volgens Blom (2006:34) beteken samevloeiing dat die kind nie weet waar hy is nie, en 
dan ook nie weet waar die ander persone is nie. Die kind maak dus soveel van die omgewing deel van 
homself dat hy nie langer onderskeid kan tref tussen wat deel van homself en deel van die omgewing is 
nie. Samevloeiing kom ook voor wanneer weerstand bestaan om iets te laat gaan, byvoorbeeld deur vas te 
hou aan 'n sekere idee, gedagte, ervaring of selfs sekere gedrag (Sills et al., 1995:69). Samevloeiing is 
positief en kom voor wanneer 'n persoon empaties optree. Samevloeiing is wanneer die kind dit doen wat 
ander van hom verwag: 'n “goeie” kind wat ander gelukkig hou (Carroll & Oaklander ,1997:188). Wanneer 
'n persoon homself onttrek of isoleer, wil hy nie of is hy nie in staat om kontak met die omgewing te maak 
nie (Joyce & Sills, 2003:121). 'n Kind met ATHV gaan dikwels in samevloeiing met die omgewing deur 
sonder om te dink op stimuli te reageer. Die kind is ook maklik beïnvloedbaar en sal saam met ander aktief 
begin rondhardloop en spring maar nie in staat wees om op te hou met die gedrag nie. Emosionele 
onttrekking en isolasie kom by die kind voor wanneer hy nie in staat is om kontak te maak met emosies nie 
en vrae met “Ek weet nie” beantwoord. Die kind met ATHV-(A) kan totaal onttrek en as afwesig of nie in 
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kontak nie voorkom. Tydens terapie wanneer samevloeiing of onttrekking voorkom, moet aandag aan die 
sin vir die self gegee word. Klem moet veral op die persoon se uniekheid en onderskeid van die omgewing 
gelê word. Hier kan veral “Ek”-stellings benut word. 
 
5.10.5.2.5 Egosentrisme en spontaniteit 

Egosentrisme  kan beskryf  word as 'n  onvermoë om subjektiewe bewustheid van eie ervarings te hê. Vol- 
gens Clarkson (2004:64) word egosentrisme binne Gestaltterapie gekenmerk deur die individu wat buite 
homself beweeg en die verhouding tussen homself en die omgewing as 'n toeskouer dophou. Die persoon 
is dus nie in kontak met homself nie en doen dit deur alle aspekte in sy lewe te beheer sodat daar min of 
geen spontaniteit is nie (Blom, 2006:31). Mackwen (1997: 27) beskryf die gebrek aan spontaneïteit as 'n 
doelbewuste introspeksie en versigtigheid teen foutemaak of verspotwees. 'n Mate van egosentrisme is 
nodig vir die maak van verantwoordelike keuses. Ontoepaslike spontaniteit kan lei tot optrede wat nie 
deurdink is nie en later negatiewe gevolge kan hê. Onbeperkte spontaniteit bring 'n gebrek aan reflektering 
en selfmonitering mee. Hierdie gedrag kan aanleiding gee tot die oortreding van grense en beperkinge 
sonder om aan die gevolge te dink (Joyce & Sills, 2003:121). Egosentrisme manifesteer tydens terapie 
wanneer die kind geweldig rasioneel optree en dit moeilik vind om te fantaseer. 'n Kind met ATHV kan baie 
konkreet funksioneer wat dit vir hom moeilik maak om te kan fantaseer (3.3.4). Die kind sal ook ontken dat 
daar iets is waarvoor hy bang is of wat hy nie kan hanteer nie. Onbeperkte spontaniteit manifesteer in 
impulsiewe hiperaktiewe gedrag. Tydens terapie kan hierdie kontakstyle hanteer word deur die 
bewuswording van die liggaam en dit wat in die omgewing gebeur te versterk. Weereens kan “Ek”-stellings 
benut word. Die spontane persoon kan verder gefokus word deur die geleentheid te kry om kommentaar te 
lewer op wat besig is om te gebeur. Die terapeut moet die proses beheer en nie toelaat dat 
oorentoesiasme met die realiteit meng nie. 
 
5.10.5.2.6 Projeksie en assimilasie 

Wanneer projeksie plaasvind, hou die individu die omgewing verantwoordelik vir dit wat hy onaanvaarbaar 
in homself vind. Die persoon verskuif die kontakgrens en ontmoet by die grens sy eie begeertes en 
behoeftes. Sodoende word die grens gemanipuleer. Hy ontmoet homself deur sy gevoelens op ander te 
projekteer. Daar bestaan dus 'n verwarring tussen die self en die ander (Yontef, 1993:137). Projeksie vind 
plaas as die kind ervaring ontken, gebeure ontken of maak of dit nie so erg is nie (Carroll & Oaklander, 
1997:188). Projeksie bring ook mee dat die kind nie verantwoordelikheid neem vir sy eie emosies en 
gedrag nie omdat hy altyd die omgewing verantwoordelik hou vir dit wat hy ervaar. Projeksie word egter 
tydens terapie benut wanneer van projektiewe tegnieke gebruik gemaak word. Tydens projeksies word 'n 
deel van die self op kreatiewe werk geprojekteer, en kan die kind gehelp word om besit te neem van dié 
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ontkende dele van homself (Blom, 2006:34). Joyce en Sills (2003:24) wys daarop dat Perls (1969) geglo 
het dat wanfunksionering gedeeltelik projeksie is en dat herassimilasie slegs kan plaasvind indien die 
individu ten volle projekteer. Gestaltterapiemetodes soos die benutting van projeksies deur tekeninge word 
veral benut om hierdie doel te bereik.  
 

Die teenpool van projeksie is assimilasie wat die hoeksteen van Gestaltterapie is. Assimilasie kan ook 
beteken dat die kliënt verantwoordelikheid vir alle aspekte van die self aanvaar het. Maar selfs assimilasie 
kan tot die ekstreme gevoer word waar die persoon verantwoordelikheid neem vir alles wat verkeerd loop – 
wat kan lei tot skuldgevoelens (Joyce & Sills, 2003:24). Die kind met ATHV is geneig om ander te blameer 
vir dit wat verkeerd is en nie verantwoordelikheid te neem vir eie optrede nie. Die kind sal vertel van maats 
wat aggressief is en hom stamp terwyl hy op dieselfde wyse optree. Die onvermoë om verantwoordelikheid 
vir eie optrede te neem, dui op 'n swak sin vir die self en tydens terapie moet aandag hieraan gegee word. 
 

5.10.5.2.7 Introjeksie en verwerping 

Introjeksie is 'n proses waartydens die persoon kritiekloos iets uit die omgewing deel van homself maak. Hy 
word wie of wat ander wil hê hy moet wees, sonder om eie keuses te maak ten opsigte van doelwitte en 
houdings.  Die persoon speel 'n rol. Die kontakgrens word verder en verder weg verskuif en dit wat die 
omgewing is, raak nou deel van die persoon (Latner, 1992:20-21; Yontef, 1993:137). Oaklander 
(1994a:283-284) is van mening dat kinders wat voortdurend negatiewe introjekte ten opsigte van hulleself 
inneem, begin boodskappe soos “ek is sleg” en “ek is dom” deel van hulself maak. Die kontakgrens skuif 
nie tussen die kind en omgewing in nie, maar tussen 'n deel van homself en ander dele van homself. 
Introjekte word nie deur die persoon verwerk nie en word dus nie werklik geassimileer nie. Reëls word deur 
straf of beloning op die kind afgedwing. Die persoon konformeer aan die introjekte en vind dit moeilik om dit 
teen te gaan. Die kind probeer ander plesier en beïndruk, ondervind probleme om self besluite te neem en 
het voortdurend versekering en goedkeuring nodig. (Vergelyk Aronstam, 1992:638; Joyce & Sills, 
2003:125; Yontef, 1993:142.) 
 
Volgens Blom (2006:32) veroorsaak introjekte dat die kind nie in staat is om sy behoeftes te bevredig nie 
en 'n onvoltooidheid ontwikkel. Die kind verloor homself en onderbreek die proses van groei (Carroll et al., 
1997: 187). Assimilasie kan ook die teenoorgestelde van 'n introjek wees en vind plaas wanneer die kind 
aspekte vanuit die omgewing inneem met behoud van dit wat bruikbaar is en verwerping van wat nie is nie 
(Blom, 2006:32). Introjeksie veroorsaak dat bewustheid afgestomp raak en tydens terapie moet die introjek 
na die bewustheid gebring word. Die kliënt kan bewus gemaak word dat hy byvoorbeeld dink dat hy niks 
reg kan doen nie. Oordrywing kan benut word: “Is dit waar dat jy nooit iets kan reg doen nie?" 'n Kind met 
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ATHV is voortdurend blootgestel aan introjekte. Uit die aard van die kind se optrede wys ouers en 
onderwysers hom voortdurend op wat hy verkeerd doen. As gevolg van aanhoudende wangedrag of 
ongehoorsaamheid word al hoe strenger reëls toegepas en word negatiewe etikette soos, “stout”, “dom” en 
“ongeskik” sy eie gemaak. Ook die ouers en onderwysers van die kind met ATHV moet bewus gemaak 
word van die invloed van introjekte en watter skade dit aan die kind se funksionering doen. Joyce en Sills 
(2003:127) wys daarop dat verwerping die teenpool van introjeksie is waar die persoon dit wat nie 
aanvaarbaar is nie verwerp of letterlik uitspoeg. Die ekstreme van verwerping is die verwerping van alles 
wat van ander kom soos opinies, idees en selfs liefde en aandag. Hierdie gedrag kan as wantroue, rebellie 
en oordrewe selfversekering voorkom.  
 
5.10.5.2.8 Weerstand 

Weerstand tydens terapie is natuurlik en kan verwag word. Weerstand is die manier waarop 'n kliënt 
homself beskerm teen oorweldigende ongeassimileerde interne ervarings en emosies en bedreigende 
situasies. Weerstand kan as kreatiewe aanpassing beskou word (Carroll & Oaklander, 1997:198; Maurer, 
2005:252). 'n Belangrike verskil tussen Gestaltterapie en ander benaderings is dat weerstand binne 
Gestaltterapie gerespekteer word. Anders as ander benaderings word weerstand gesien as 'n manifestasie 
van energie, en nie as die vyand nie (Maurer, 2005:252). Blom (2006:59) wys daarop dat weerstand 'n 
aanduiding is van die kliënt se vlak van kontak. Sy haal Oaklander (1994b, 1997) aan wat van mening is 
dat weerstand nie 'n onwilligheid is om saam te werk nie, maar 'n verlies aan kontak binne die kind is. 
Binne Gestaltterapie word weerstand gebruik aangesien dit 'n aanduiding is dat die kind ongemak beleef. 
Die terapeut moet respek hê vir weerstand, erkenning daarvoor gee en besef dat dit 'n 
verdedigingsmeganisme is. (Oaklander, 1988:198).  
 
Weerstand manifesteer gewoonlik deur bepaalde gedrag, byvoorbeeld giggel, verandering van die onder-
werpe en beweeglikheid. Soms wil die kind nie deelneem aan aktiwiteite nie, of kan hy nie vrae beantwoord 
nie. Weerstand is 'n verbreking van kontak omdat die onderwerp bedreigend is. Sodra die kind sterker in 
homself word, kom weerstand minder voor. Die terapeut moet besef dat die kind intuïtief kan weet dat daar 
ná die weerstand belangrike aspekte is wat deurgewerk moet word (Oaklander, 1997:295).  
Weerstand kan veral tydens die begin van terapie voorkom aangesien die kind huiwerig is om homself 
bloot te stel. Die terapeut kan weerstand hanteer deur te fokus op die verhouding en om op nie-
bedreigende wyses kontak met die kind te maak. Die kind se liggaamstaal is 'n aanduiding van weerstand 
en dit kom baie keer voor as 'n skielike lae energievlak en die aktiwiteit kan in dié geval aangepas word 
(Blom, 2006: 60). 
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5.10.5.2.9 Lae van neuroses 

Om tot volwassenheid en groei te kom, moet volledige kontak plaasvind. Volle kontak beteken ook dat 
onvoltooidhede voltooi word. Tydens terapie is die laag van neurose waarbinne die kliënt verkeer 'n 
aanduiding van wanneer volle kontak of groei plaasvind (Clarkson, 2004:129). Die persoon moet deur die 
lae van neurose werk om volle persoonlike groei te ervaar. Volgens Perls (1976:59) “Growing awareness 

assists the individual to progress through five layers of functioning.” Thompson en Rudolph (2000:166) 
beskou die lae van neurose as die wyse waarop die persoon homself fragmenteer en beperkings plaas op 
groei en ontwikkeling. Dit is egter ook deel van die terapeutiese proses en kan as die vyf stadia beskou 
word waartydens die persoon na balans beweeg. Philippson (1996b:1) is van mening dat die lae ware 
funksionering beïnvloed en dat dit as 'n verdedigingsmeganisme dien wat beweging na 'n volgende laag 
verhinder. Die persoon manipuleer die omgewing en beperk homself binne 'n struktuur waar hy veilig voel. 
Dit is dus nodig om deur die lae te werk sodat daar aanbeweeg kan word na 'n beter leefwyse. Die vyf lae 
van neurose wat in Gestaltterapie onderskei word, is die foniese of clichélaag, fobiese of bewustheidslaag, 
impasse- of weerstandslaag, implosiewe of doodslaag en die eksplosiewe of kontaklaag. Tydens terapie is 
dit belangrik dat die terapeut bewus sal wees van in watter laag die kind verkeer. Die kind se gedrag is 'n 
aanduiding van die laag waarin hy funksioneer. Vervolgens word die lae van neurose bespreek soos dit 
manifesteer: 
o Die foniese, skyn- of clichélaag 
Die foniese laag is 'n verteenwoordiging van oppervlakkige funksionering. Hier speel die individu rolle en 
probeer hy voorgee dit wat hy nie is nie. Kontak is oppervlakkig en die wyse van kommunikasie is oor 
algemene aangeleenthede soos die weer. Gedrag in die laag word gekenmerk deur introjekte. Persone 
doen wat van hulle verwag word. Kenmerkend in die laag is onopgeloste konflikte en die “topdog” en 
“underdog” speel 'n belangrike rol. Die persoon speel die rol van iemand anders. Energievlakke is 
gewoonlik hoog afhangend van die vlak van weerstand. (Vergelyk Aronstam, 1992:636; Blom, 2006:42-43; 
Thompson & Rudolph, 2000:166.) 'n Kind met ATHV sal in dié laag as soet en rustig voorkom. Hy sal ouers 
en onderwysers se optrede verdedig deur te sê hy kry baie raas maar verdien dit, want hy is stout. 
o Die fobiese of bewustheidslaag 

Volgens Aronstam (1992:636) is die hoofkenmerk van hierdie laag “die mens se weerstand teen om te 

wees wat hy kan wees.” In die fobiese laag raak die persoon bewus van die feit dat speletjies gespeel word 
wat gepaard gaan met angs en weerstand. Die individu kan begin optree soos wat hy dink van hom verwag 
word. Leuens kan ook voorkom. Die kind se energievlakke is gewoonlik hoog in dié laag en alhoewel hy 
angstigheid ervaar, word die rolspel voortgesit. (Vergelyk Blom, 2006:43; Clarkson, 2004:130; Thompson & 
Rudolph, 2000:169.) Die kind met ATHV sal begin optree soos die hanswors indien sy maats altyd vir hom 
lag, of soos die slagoffer indien hy die teiken van ander se tergery is.  
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o Die impasse- of weerstandslaag 
Volgens Thompson en Rudolph (2000:166) is dit die laag waar persone omgewingsteun ten opsigte van 
hul speletjies verwerp en agterkom dat hulle nie eie vrese en pyn kan hanteer nie. Die individu glo dat hy 
nie oor die nodige hulpbronne en vermoë tot verandering beskik nie en ook dat hy nie gehelp kan word nie. 
Alhoewel hy ongemak beleef, het hy ook nie die lus of energie om iets te doen om te verander nie. Angs en 
die vrees vir verwerping word beleef indien die ware self na vore sou kom. Die persoon stagneer binne 
hierdie onsekerheid. (Vergelyk Aronstam, 1992:636; Blom, 2006:44; Thompson & Rudolph, 2000:166.) 
Philippson (1996b:4) is van mening dat tydens dié laag van hulpmiddels gebruik gemaak word om die 
ongemak van die impasse hanteerbaar te maak. Die persoon het egter 'n behoefte aan kontak.  
Tydens terapie sal die kind sy ervarings en emosies begin noem, maar die kind wil nie werklik daaroor 
praat nie. Weerstand kom dus voor. Die terapeut se rol is om weerstand te gebruik om bewustheid te 
bewerkstellig. Deur in samevloeiing met die kind te gaan en 'n obstruksie te skep, word ongemak by die 
kind geskep en beweging kan plaasvind. Die kind se energievlakke fluktueer in dié laag. 
o Implosiewe of doodslaag 
Tydens dié laag begin die persoon bewus raak van die beperkinge wat hy op homself geplaas het en begin 
hy met nuwe gedrag eksperimenteer (Thompson & Rudolph, 2000:166). Weerstand is nou oorbrug, maar 
die persoon het gewoonlik hoë vlakke van angs en lae vlakke van energie. Hierdie laag veroorsaak 'n 
verlamming van opponerende magte (Clarkson & Mackewn, 1993:79). Die kind deel die inligting met die 
terapeut en is gewoonlik uitgeput met 'n baie lae vlak van energie hierna (Blom, 2006:45). In 'n groep met 
ATHV-kinders sal die kinders tydens die groepwerksessies met nuwe gedrag begin eksperimenteer deur 
byvoorbeeld minder hiperaktief op te tree. 
o Eksplosiewe of kontaklaag 
Tydens die eksplosiewe laag kan deur werklike emosies gewerk word. Die eksplosiewe of kontaklaag is 'n 
uitbarsting van energie. Die individu is nou bewus van emosies en gedrag en onvoltooidhede word af-
gehandel. In teenstelling met die impasse, wat gekenmerk word deur verwarring en vasgevang wees, en 
die implosiewe laag wat deur 'n doodsheid gekenmerk word, is die eksplosiewe laag die laag van lewe. 
(Vergelyk Clarkson, 2004:130; Clarkson & Mackewn, 1993:80 Thompson & Rudolph, 2000: 166.) Die kind 
kom in kontak met homself en met nuwe energie. Tydens terapie deel die kind inligting en hy is bereid om 
aan die probleem te werk. Die kind begin verantwoordelikheid  vir homself neem en begin buite terapiesitu- 
asie met nuwe gedrag eksperimenteer.  
 

5.10.5.3 Dialoog 
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Volgens Yontef (1993:139) is bewustheid en dialoog die twee primêre terapeutiese hulpmiddels om 
verandering in gedrag te laat plaasvind. Dialoog kan as kontakmakende interaksie, wat gekenmerk word 
deur openlikheid, wedersydse respek en reaksie tussen twee persone beskryf word. Dialoog vind in die 
hier-en-nou binne die kontakfase plaas en word nie beperk tot woorde nie, maar is enigiets wat energie 
tussen terapeut en kliënt laat verwissel. Philippson (1998:4) verduidelik die beginsel van dialoog binne 
Gestaltterapie as die feit dat dialoog inherent aan die veldteorie is en dat die terapeut en kliënt mekaar 
saam vorm deur die kontak tussen hulle. Die uitgangspunt bestaan dat die individu eers ten volle mens 
word tydens die ontmoeting met ander (Buber (1970) in Kirchner, 2000:7). Dialoog kan dus beskryf word as 
die egte ontmoeting tussen twee persone met die vermoë om 'n geheel nuwe te skep binne 'n terapeutiese 
situasie.  
Die beginsel van dialoog is gebaseer op die ‘Ek-Jy /I-Thou’-konsep van die eksistensiële filosoof Martin 
Buber (Sills et al., 1996:18). Twee dialogiese verhoudings kan onderskei word (Crocker, 2001:2), 
naamlik ‘Ek-Jy /I-Thou’-en ‘Ek-dit/I-it.’ Die ‘Ek-Jy /I-Thou’-interaksie word as 'n meer subjektiewe vorm 
van dialoog beskryf en is gerig op die ware ontmoeting tussen twee persone. Hierdie ontmoeting word 
deur egtheid, openheid, warmte, aanvaarding en bewustheid gekenmerk. Die ‘Ek-Jy /I-Thou’-verhouding 
kan ook nie doelbewustelik geskep word nie, maar die terapeut kan wel deur middel van ware dialoog 
die platform skep sodat daar 'n moontlike potensiaal vir so 'n moment is. Hierteenoor is die ‘Ek-dit/I-it’- 
interaksie meer objektief en taak- en uitkomsgerig. Hierdie verhouding is op verwagtings eerder as op 
die hier-en-nou-ervaring gebaseer. (Vergelyk Aronstam, 1992: 640; Mackewn, 1997:81; Sills et al., 

1996:18; Yontef, 1993:127.) Yontef (1993:126) beskryf die twee vorme van interaksie as dialoog teenoor 
manipulasie. Volgens hom raak die terapeut eerder by dialoog betrokke as om die kliënt te manipuleer in 
die rigting van 'n sekere terapeutiese doelwit. Jacobs (1989) in Sills et al. (1996:19) wys daarop dat die 
‘Ek-dit/I-it’- verhouding noodsaaklik is om te bestaan terwyl die ‘Ek-Jy /I-Thou’-verhouding nodig is vir die 
realisasie van die self. Tydens terapie is dit nodig dat die terapeut 'n kontinuum tussen hierdie twee 
vorme van die dialogiese verhouding hou. Dit is belangrik dat die kliënt met 'n “I-Thou”-houding benader 
word (Mackewn, 1997:81; Sills et al., 1996:19). In die praktyk ervaar die navorser dit dat die ouer of 
onderwyser van 'n kind met ATHV die terapeut met 'n ‘Ek-dit/I-it’- houding nader wanneer na die 
terapeut as die laaste oplossing van die probleem verwys word of wanneer die verwagting gestel word 
dat die terapeut al die kind se probleme moet oplos. 
 

Die terapeut se dialogiese verhouding moet egter volgens Yontef (1993:127-128) deur die volgende ge- 
kenmerk word: 
o Insluiting: Dit gebeur deur sover as moontlik deel te word van 'n ander persoon se leefwêreld 

sonder om die ander te veroordeel, te analiseer of te interpreteer en terselfdertyd op 'n bewustelike 
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en outonome wyse eie teenwoordigheid te behou. Insluiting is 'n uitbouing en verbreding van 
empatie. Drie vorme van persepsie is by insluiting betrokke, naamlik die kliënt se persepsie, die 
terapeut se persepsie en die persepsie van die verhouding. Laasgenoemde kan as die persepsie 
van dit wat tussenin is beskryf word – die subtiele dans van die verhouding waaraan beide skep en 
deelneem (Joyce & Sills, 2003:46; Yontef, 2005:95). 

o Teenwoordigheid: Die terapeut moet outentiek binne die verhouding teenwoordig wees. Dit is 
alleen moontlik indien die terapeut binne die hier-en-nou funksioneer. Die terapeut moet ten volle op 
'n sensoriese wyse bewus wees tydens die ontmoeting, en daar moet op 'n egte, eerlike en 
ondersteunende wyse belangstelling getoon word. Teenwoordigheid is slegs moontlik wanneer die 
terapeut homself werklik ken en nie voorgee om te wees wat hy nie werklik is nie. Die terapeut kan 
eie ervarings, gedagtes en belewenisse deel indien dit in die belang van die kliënt of die terapeutiese 
proses is (Mackewn, 1997:86; Joyce & Sills, 2003:46; Yontef, 2005:95). 

o Dialoog word geleef deur bevestiging: Dialoog is veel meer as woorde en sluit ook die bevestiging 
van wie die kliënt is in. Die terapeut gee ten volle erkenning vir wie die persoon is en wie die persoon 
kan wees met sy volle potensiaal. Dialoog is dus eerder dit wat gedoen word – 'n energie – as dit 
waaroor gepraat word (Mackewn, 1997:86; Joyce & Sills, 2003:46; Yontef, 2005:95). 

o Verbintenis tot dialoog: Tydens ware dialoog is daar nie sprake van beheer ten opsigte van die 
uitkoms nie, en word daar met die ware self toegetree tot die interaksie terwyl die ander dieselfde 
doen. Kontak word dus nie deur die terapeut gemanipuleer nie. In die proses van terapeutiese 
dialoog word sowel die terapeut as die kliënt verander (Yontef, 2005:96). 

 
Die belangrikste aspek in dialoog is die verhouding tussen die terapeut en die kliënt. 'n Verhouding 
ontstaan as gevolg van kontak en deur kontak. Deur kontak groei en ontwikkel die individu en hy is dan in 
staat om 'n eie identiteit te vorm. Binne die terapeutiese verhouding word die kliënt gehelp om homself te 
ondersteun sodat sinvolle kontak bewerkstellig kan word.  
 
5.10.5.3.1 Die dialogiese/terapeutiese verhouding 

Martin Buber (1958/1984) in Joyce en Sills (2003:4) beskryf die terapeutiese verhouding as: 
 

an attitude of genuinely feeling/sensing/experiencing the other person as a person (not an 

object or part-object), and a willingness to deeply 'hear' the other person's experience without 

prejudgement. Furthermore, it is the willingness to 'hear' what is not being spoken, and to 

'see' what is not visible. (Emphasis in original.) 
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Die terapeutiese verhouding is 'n belangrike faktor in die helingsproses van die kliënt. Jacobs (1989) in 
Corey (2004:309) wys daarop dat Buber se filosofie ten opsigte van dialoog kongruent is aan 
Gestaltkonsepte soos kontak, bewustheid en die paradoksale teorie van verandering. Die ‘Ek-Jy/I-Thou’-
verhouding vorm 'n belangrike basis vir die interaksie tussen die terapeut en die kind. Volgens Oaklander 
(2006:20) kan niks gebeur sonder dat daar sprake is van 'n verhouding nie en is dit die grondslag van die 
terapeutiese proses en kan dit self terapeuties wees. Die terapeutiese proses kan nie begin word voordat 
daar nie 'n verhouding tussen die terapeut en die kliënt tot stand gekom het nie. Ten minste die eerste 
terapiesessie moet hiervoor opsy gesit word. In die terapeutiese verhouding leer die kliënt en terapeut 
mekaar ken en word grense en beperkings bepaal. 
  
Schoeman (2005:26-28)  het 'n raamwerk vir die  bou van die terapeutiese opgestel en noem dit die ABC- 
raamwerk. Die totstandkoming van die verhouding kan aan die volgende kriteria gemeet word: 
A –“Awareness" /Bewustheid: Die terapeut het die taak om die kind se bewustheidsvlak in terme van sy 
sintuie te bevestig en hom tot bewustheid van sy emosies en ervarings te lei. Die terapeut moet ook bewus 
wees van sy eie emosies, vaardighede en kennis en moet sensories intak wees. Beide moet dus sensories 
geïntegreer wees. 
B – “Bidding one's time”/Wees geduldig: Die kind  moet ervaar dat  die terapeut genoeg tyd vir hom het 
en dat die terapie nie afgejaag word nie. Tydsgrense moet vooraf gestel word. 
C – “Clichés and confluence”/Clichés en samevloeiing: Die kind moet die geleentheid kry om vry te 
praat sonder dat hy veroordeel word sodat hy kan wees wie hy regtig is en kan sê wat hy graag wil. Die 
terapeut gaan in samevloeiing met die kind sonder om voorskrywend (introjekte) te wees (wel met 
bepaalde grense). Die kind "moet" – topdog – en mag nie "wil" nie – underdog – wees nie. 
D – “Dialoog”: Kommunikasie moet wederkerig wees en daar moet gesamentlik besluit word om kontak te 
maak. Dialoog speel ook 'n belangrike rol in die bewusmakingsproses. 
E – “ Equilibrium”/Balans: Balans kan nie bereik word wanneer die kind veranderings wil aanbring om 
ander tevrede te stel of om straf vry te spring nie. Hy moet self keuses maak op grond van die waarde 
daarvan vir homself en omdat hyself wil. 
F – “ Friendship”/Vriendskap: Die hoofdoel van die terapeutiese verhouding is dat die terapeut die kind 
se maatjie word. Hy moet egter steeds afstand behou met betrekking tot sy persoonlike lewe. 
G –“ Gaurdianship”/Voogdyskap: Die kind moet voel dat die terapeut daar is vir hom. Die terapeut skep 
die sekuriteit en veiligheid. 
H – “ Humility”/Nederigheid: Hoogdrawendheid en aanstellerigheid moet vermy word. Die kind se 
menswaardigheid, sy potensiaal en moontlikhede moet deurentyd in gedagte gehou word. 
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I – “ Information”/Inligting: Inligting moet slegs met die kind gedeel word wanneer hy daarvoor gereed is. 
Hierteenoor kan inligting met ander slegs gedeel word met sy toestemming. 
J – “ Joy”/Genot: Die kind moet die sessie geniet en aktiwiteite moet so gekies word dat dit vir hom 
genotvol is. Dit is belangrik om die sessie op 'n hoogtepunt af te sluit. 
K – “ Kindness and honesty”/Vriendelikheid en eerlikheid: Die terapeut moet altyd vriendelik en 
toeganklik vir die kind voorkom. Vertroulikheid mag slegs verbreek word wanneer dit in die belang van die 
kind is en die terapeut mag nie vir die kind jok nie.  
L – “Laughter”/ Humor: Gedeelde humor kan spanning ontlaai en kan ook aangewend word om 'n 

vriendelike en vrolike atmosfeer te skep. 
M – “Making contact”/Maak kontak: Kontak kan slegs gemaak word indien die kind in geheel genader 
word. Die terapeut moet by die kind se proses en voorgrondbehoefte bly. 
N – “Now”/ Nou: Deurgaans moet op die “hier en nou” gefokus word, met ander woorde dit wat die kind 
nou ervaar en voel. Die terapeut moet ook bewus wees van sy eie behoeftes. 
0 – “Organismic selfregulation”/Organiese selfregulering: Die kind se eie potensiaal moet gestimuleer 
word sodat sy eie selfregulerende meganisme in werking kan tree. 
P – “Polarities”/Polariteite: 'n Verdere doel van die terapeutiese verhouding is om die kind se begrip van 
teenoorgesteldes en polariteite uit te brei sodat die realiteit daarvan in sy lewe beklemtoon kan word. 
Q – “Qritique" /Kritiek: Kritiek  moet met groot  omsigtigheid  en takt  uitgespreek word sodat die kind nie 
verkleineer voel nie. Sy dade en nie die kind nie, behoort gekritiseer te word. Vra liewer "hoe" as "hoekom". 
R – “Responsibility”/Verantwoordelikheid: Die kind moet aangemoedig word om verantwoordelikheid te 
neem vir sy lewe sodat hy die regte keuses kan maak. Hy moet gelei word om die implikasies van sy 
keuses te besef. 
S – “Sincerity”/ Opregtheid: Sodra innerlike bewustheid en kontak plaasvind, kan eerlike en opregte 
optrede in die terapeutiese verhouding aanwesig wees. 
T – “Transference”/Oordrag en teenoordrag: Die terapeut moet bewus wees van oordrag en 
teenoordrag (wanneer die kind emosies teenoor die terapeut ervaar wat hom herinner aan iemand anders, 
of andersom) en dit eers uit die weg ruim deur herformulering voordat met die proses voortgegaan kan 
word. 
U – “Unfinishedbusiness”/ Onvoltooidhede: Onvoltooidhede in die kind se funksionering kan die 
terapeutiese verhouding benadeel. Die terapeut moet bewus wees hiervan en voltooiing aanmoedig. 
V – “Violence”/Geweld: Die kind met aggressie moet die geleentheid gebied word om dit te verbaliseer en 
te ontlaai. Die doel is om van negatiewe ervarings te ventileer en daarvan ontslae te raak  
W –“ Warmth”/Warmte: Die heel eerste kontak wat die terapeut met die kind maak, behoort deur warmte 
en toeganklikheid gekenmerk te word. Die kind moet gemaklik en veilig voel. 
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X – “ X-ray vision” /X-straal-oë: Die terapeut moet dieper kyk as net die verbale inligting wat gegee word. 
Die kind se gevoel, houding en gedagtes moet deurentyd in ag geneem word. 
Y – “Yes I can”/Ek kan: Beide die kind en terapeut moet in hulleself glo en bereid wees om te waag. Die 
kind kry dan die kans om verantwoordelikheid te aanvaar. Hy kry ook die toestemming om soms te misluk 
en om die mislukking te hanteer, die terapeut kan hom help om dit te hanteer deur 'n veilige plek of 
selfvertroetelingaksie te skep. 
Z – “Zest”/ Genoegsame energie: Die terapeut se lewenslus sal oordra op die kind en aansteeklik wees. 
Die kind moet kan ervaar dat die terapeut genoeg energie het. Hierdie gretigheid vir die spel kan sy 
entoesiasme en genot van spelterapie versterk. 
 
Die terapeutiese verhouding word benut om die kliënt tot selfverwesenliking te lei. Die verhouding gee ook  
aan die terapeut die geleentheid om die kind se proses, sy funksionering en die terapeutiese proses te 
assesseer. 
 
5.10.5.3.2 Assessering 

Assessering vanuit die Gestaltbenadering vind in die hier-en-nou plaas. Joyce en Sills (2003:70) beskryf 
assessering as die terapeut se verstaan van hoe die kliënt kontak maak en betekenis aan sy leefwêreld 
gee. Die assessering wat gemaak word, sal deel wees van die “I-it"- verhouding. Assessering is 'n 
deurlopende proses en moet binne die konteks van die veld gedoen word. Agtergrondinligting kan benut 
word, maar dit is belangrik dat die terapeut op die kind moet fokus en nie op ander se menings nie. 
Oaklander (2006:191) stel dit dat elke kind uniek is en dat selfs indien daar dieselfde simptome voorkom 
soos met ATHV dit nodig is om die kind se ervaring en sy gesinsdinamika te assesseer. 'n Volledige 
agtergrondgeskiedenis word bekom. Sodoende kan vasgestel word hoe die ouers die probleem ervaar en 
wat hul eie ongemak is (Blom, 2006:67; Oaklander, 2006:191; Schoeman, 2005:33). Die doel van 
assessering binne Gestaltterapie is meer as die insameling van inligting en sluit aan by die doel van 
Gestaltterapie. Blom (2006:71) is van mening dat assessering gebaseer is op die drie doelwitte van 
Gestaltterapie, naamlik om vas te stel wat die kind se vlak van bewustheid van sy eie proses is, die kind se 
vlak van selfondersteuning en die onvoltooidhede wat daartoe bydra dat die kind gefragmenteerd en nie as 
'n geïntegreerde geheel funksioneer nie. 
 
Vir die doel van hierdie ondersoek is die Oaklander-assesseringsriglyn (Blom, 2006:68-70) benut. Met 
behulp van hierdie riglyn word 'n kind op 'n holistiese wyse geassesseer in lyn met die Gestaltbenadering. 
Die riglyn stem ook ooreen met die fases van die terapeutiese proses en aspekte waaraan aandag 
geskenk kan word om die kind se vlak van bewustheid ten opsigte van sy proses te verhoog. Die riglyn is 
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tydens elke sessie benut en kon 'n aanduiding gee van die kind se vlak van bewustheid. Die riglyn word 
vervolgens kortliks bespreek (vergelyk 7.3.1.1.3). 
 

1. Terapeutiese verhouding  
 

o Wat is die kind se vlak van vertroue en begin die terapeutiese verhou-
ding vorm aanneem?  

o Manifesteer daar by die kind toepaslike weerstand of kom hy verward 
voor? 

 

2. Kontak en kontakvaar-
dighede 

 

o Maak die kind goeie kontak met die terapeut?  
o Kan hy kontak in stand hou? Onttrek die kind by tye toepaslik?  
o Hoe benut die kind sy kontakvaardighede? 
 

3. Belangstelling  
 

o Toon die kind betrokkenheid, belangstelling en opgewondenheid?  
o Is sy stem ekspressief of neerslagtig?  
o Hoe benut die kind sy asemhaling?  
o Wat is die kind se energievlak? Wanneer het hy meer energie en 

wanneer het hy minder energie? 
 

4. Liggaamshouding  
 

o Hoe loop, sit en staan die kind?  
o Is sy liggaam ingeperk of los en buigsaam?  
o Hoe is sy postuur? 
o Is skouers geboë? 
 

5. Humor 
 

o Respondeer die kind toepaslik ten opsigte van humor?  
o Beskik die kind oor 'n sin vir humor? 
 

6. Weerstand  
 

o Wat is die kind se vlak van weerstand?  
o Hoe manifesteer weerstand by die kind? 
 

7. Emosionele uitdrukking  
 

o Weet die kind wat emosies is?  
o Kan die kind basiese emosies soos gelukkig, hartseer, kwaad en 

bang herken? 
o Kan die kind met sy emosies identifiseer? 
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o Is die kind se emosionele uitdrukking toepaslik? 
o Is die kind in staat om emosies uit te druk?  
o Hoe hanteer die kind sy emosies teenoor die ander?  
o Hoe hanteer die kind sy emosies van woede?  
o Het die kind ou, onuitgespreekte en onafgehandelde emosies van rou 

of woede wat aandag behoort te ontvang?  
 

8. Kognitiewe aspekte 
 

o Kan die kind sy gevoelens en denke uitspreek? 
o Is die kind taalvaardig?  
o Kan die kind aanwysings volg, 'n speletjie speel, keuses maak, 

probleme oplos en organiseer?  
o Het die kind idees en opinies van sy eie?  
o Maak dit wat die kind sê sin? 
o Benut die kind ouderdomstoepaslike abstraksies en simbole  
o Het die kind 'n sin vir reg en verkeerd? 
 

9. Kreatiwiteit 
 

o Is die kind in staat om openlik en vry deel te neem aan kreatiewe 
tegnieke? 

o Kan die kind nuwe kreatiewe aktiwiteite uittoets? Is die kind geslote, 
beperk en verdedigend? 

 

10. Sin vir die self  
 

o Beskik die kind oor 'n mate van selfbewussyn en introspeksie?  
o Kan die kind sy projeksie besit vanuit verskeie projektiewe tegnieke?  
o Is die kind afbrekend teenoor homself?  
o Is die kind selfkrities, onseker van homself en soekend na 

aanvaarding?  
o Kan die kind self stellings maak?  
o Kan die kind keuses maak?  
o Kom die kind selfhandhawend of geïnhibeerd voor? 
o Is die kind in staat om te skei van sy ouers?  
o Openbaar die kind samevloeiende gedrag?  
o Veg die kind vir mag?  
o Het die kind 'n ouderdomstoepaslike sin vir bemeestering? 
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11. Sosiale vaardighede  
 

o Hoe is die kind se verhouding met ander in sy lewe?  
o Het die kind vriende?  
o Toon die kind tekens van onafhanklike denke en aksies?  
o Het die kind omgewingsteun vir sy behoeftes? Hoe bevredig die kind 

sy sosiale behoeftes?  
o Beskik die kind oor ouderdomstoepaslike egosentrisme? 
 

12. Proses  
 

o Hoe bied die kind homself vir die wêreld aan?  
o Hoe tree die kind teenoor sy ouers op? 
o Hoe tree die kind teenoor sy sibbe op? 
o Hoe tree die kind teenoor sy onderwysers op?  
o Watter gedragsmanifestasies openbaar die kind? 
o Op watter wyses poog die kind om sy behoeftes te bevredig en om 'n 

sin vir die self te bekom?  
o Is daar 'n ooreenkoms tussen gebeure in die terapeutiese sessies en 

gebeure daar buite? 
 

Assessering gee nie alleen vir die terapeut die geleentheid om vas te stel watter vordering is in sowel die 
kind as die terapeutiese proses nie, maar kan ook benut word om intervensie te beplan wat gerig is op die 
kind se unieke behoeftes. 
 

Goeie kontak is 'n kernideaal van Gestaltterapie. Volle en finale kontak gee aanleiding tot die voltooiing van 
'n bepaalde Gestalt. Die persoon is momenteel ten volle betrokke by die figuur wat ontdek of geskep is. Dit 
is 'n basiese menslike behoefte om op hierdie wyse kontak met die omgewing te hê. Kontak bring 
verandering mee. Polster en Polster (1978:101) verwoord die aspek so: “Change is an inescapable product 

of contact because appropriating the assimilable or rejecting the unassimilable novelty will inevitably lead to 

change.” Assimilasie en integrasie vloei voort uit gesonde kontak. 
 

5.10.6 FASE 6: INTEGRASIE EN ASSIMILASIE 
 

Tydens die kontakfase kan die persoon betekenis aan sy verhouding met die omgewing gee. Wanneer'n 
persoon die betekenis van die kontak assimileer en integreer vind verandering of leer plaas. Gedurende 
hierdie fase ervaar die persoon behoeftebevrediging en kan hy die ervaring koester of verwerp voordat die 
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Gestalt in die agtergrond verdwyn (Clarkson, 2004:42; Melnick & Nevis, 2005:104; Root, 1996:21). Indien 
die kontak dus beperk of nie volledig was nie, sal die assimilasieproses ook nie na behore kan plaasvind 
nie. 'n Kind met ATHV kan nie aandag volhou nie en ook nie homself motories beheer nie. Dus gaan 
hierdie fase van reflektering en betekenis gee aan ervaring dikwels verlore. Die kind leer nie, sowel 
emosioneel as kognitief, uit ervarings wat verandering verhinder nie. 
 
Teorie van verandering: Die teorie van verandering binne Gestaltterapie staan bekend as die 
paradoksale teorie van verandering. Die paradoks setel daarin dat hoe meer die persoon dit probeer wees 
wat hy nie is nie, hoe meer bly hy dieselfde. Beisser (1970:1) verduidelik sy teorie of beginsel soos volg:   
 

I will call it the paradoxical theory of change, for reasons that shall become obvious. Briefly 

stated, it is this: that change occurs when one becomes what he is, not when he tries to 
become what he is not. Change does not take place through a coercive attempt by the 

individual or by another person to change him, but it does take place if one takes the time and 

effort to be what he is -- to be fully invested in his current positions. By rejecting the role of 

change agent, we make meaningful and orderly change possible.  
 

Hierdie teorie impliseer dus dat die mens oor die vermoë tot groei en verandering beskik indien hy sy 
proses van organismiese selfregulering laat plaasvind. Kliënte nader dikwels 'n terapeut met die 
vooropgestelde idee dat verandering volgens 'n vooraf vasgestelde program kan plaasvind. Die 
paradoksale teorie van verandering beklemtoon egter dat daar nie op verandering gekonsentreer moet 
word nie, maar op die persoon se ervaring en sy bewustheid van wat ervaar word sodat aanvaarding van 
die self kan plaasvind. Kinders se gedrag en idees is baie keer die gevolg van introjekte. Dit lei tot 
skuldgevoelens wanneer hulle in terme van wat hul ‘wil,’ en nie ‘moet’ optree nie. Frustrasie ontstaan 
tussen dit wat hulle moet/‘should’ en dit wat hulle wil/‘want’. Hierdie situasie is 'n konflik tussen die ‘topdog’ 
(dit wat moet gedoen word) en die ‘underdog’ (dit wat die kind wil doen). Weerstand ontstaan wanneer 'n 
persoon probeer wees wat hy moet wees en nie dit wat hy wil wees nie en geen verandering kan plaasvind 
nie. (Vergelyk Joyce & Sills, 2003:36; Yontef, 1993:142; Yontef, 2005:83.) 
 
Verandering kan slegs plaasvind wanneer 'n persoon bewus raak, besit neem, keuses maak en 
verantwoordelikheid neem vir sy emosies en gedrag. Verandering vind dan spontaan plaas. Die beste 
keuse onder omstandighede sal gemaak word. Yontef (1993:157) wys daarop dat 'n Gestaltterapeut 
daarop fokus dat die kliënt die verskillende konflikte binne homself integreer. Die medium van verandering 
is die terapeutiese verhouding waartydens ware kontak gemaak word. 'n Kind met ATHV word aan 
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geweldig baie introjekte blootgestel juis omdat hy nie altyd bewus is van sy eie emosies en gedrag nie. 
Deur die proses van bewuswording kan organismiese selfregulering plaasvind en kan die kind tot 
verandering en selfaanvaarding kom.  
 
5.10.7 FASE 7: ONTTREKKING 
 
Tydens hierdie fase onttrek die individu tot 'n staat van rus en balans. Wat geleer is, raak deel van die 
agtergrond en is beskikbaar om later benut te word (Blom, 2006:27; Clarkson, 2004:43). 'n Kind met ATHV 
ervaar selde onttrekking as gevolg van die simptome van die toestand (vergelyk 5.8.1). Voltooiing van die 
siklus van ervaring kom selde voor. Aangesien die siklus onderbreek word, vind assimilasie en leer nie 
plaas nie (Root, 1996:22). 
 
5.11 GESTALTSPELTERAPIE 
 

 Speel het nog altyd 'n groot rol in 'n kind se lewe vervul. Rousseau (1762-1930) het alreeds gedurende die 
 agtiende eeu daarop gewys dat indien 'n kind se spelpatrone dopgehou word, dit moontlik sal wees om die 

kind beter te verstaan en hom ook so te leer ken. Die eerste gepubliseerde werk ten opsigte van terapie 
met kinders is die geval van “Die klein Hans”, wat in 1909 deur Freud gepubliseer is. Spelterapie het 
voortgespruit uit pogings om psigoanalitiese terapie aan te pas vir kinders. (Vergelyk Gil, 1991: 28; 
Landerth, 2002:27-28.) Sours (1980) in Gil (1991:26) beskryf terapie met kinders as: “a relationship 

between the child and the therapist, aimed primarily at symptom resolution and attaining adaptive stability.” 
Hierdie definisie kom ooreen en verskil van 'n Gestaltterapie-uitgangspunt. Binne Gestaltterapie is die 
verhouding van kardinale belang (bespreek in 5.10.5.3; 5.10.5.3.1), maar terapie is nie gerig op 
simptoomverligting nie maar wel op bewustheid (sien 5.10.2). Bewustheid van die self en van die 
omgewing en deur bewustheid vind verandering plaas (5.10.6.). 
 

 Speel word deur Lefrancois (2001:621) gedefinieer as aktiwiteite met  geen ander doel as die genot daar- 
 van. Alhoewel spel iets is wat geniet word, dra dit grootliks by tot die kind se fisiese, kognitiewe, 

emosionele en sosiale ontwikkeling. Oaklander (1988:160) beskryf die rol van spel in die kind se lewe:  
 

Playing is how the child tries out his world and learns about his world, and it is therefore 

essential to his healthy development. For the child, play is serious, purposeful business through 

which he develops mentally, physically, and socially. Play is the child’s form of self-therapy, 

through which confusions, anxieties, and conflicts are often worked through. 
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'n Kind se natuurlike manier van kommunikasie is deur spel (sien 4.4.1.2.1). Kaplan en Telford (1998:145) 
haal Winnicolt in die verband aan: “Stop playing is to stop thinking.” Deur spel is die kind in staat om sin te 
maak van sy lewe dit is die manier waarop die kind sy wêreld assimileer en deel maak van homself. Deur 
spel is die kind in beheer van sy wêreld (McMahon, 1992:2). Spel is dus 'n inherente deel van 'n kind se 
lewe en ontwikkeling en word gebruik om sin te maak van sy lewe. Deur te speel, kan 'n kind op 'n veilige 
en nie-bedreigende wyse deur trauma, konflik, angstigheid en onsekerhede werk. Dit sal dus net natuurlik 
wees dat 'n terapeut spel as intervensiemetode gebruik ten opsigte van kinders. 
 

 Baker (2003:174) definieer spelterapie soos volg:  
 

 Play therapy is a form of psychotherapy used by social workers and other professions to 

facilitate communication. The client uses toys to act out conflicts or to demonstrate situations 

that cannot be verbalized. Play therapy is most commonly used in work with children but is 

also effective with adults in certain circumstances. 

 

 Speel word dus binne die terapeutiese sessie as 'n kommunikasiemiddel gebruik. 'n Terapeut kan spel op 
verskillende wyses benut afhangende van die kind se behoeftes en die konteks waarbinne die spelterapie 
plaasvind. Deur spelterapie word gepoog om die kind se emosionele bewussynvlak te verhoog sodat 
aangeleenthede wat vir die kind moeilik is om te bespreek, op 'n nie bedreigende wyse aandag kan geniet 
(McMahon, 1992:54). 
 

 Oaklander het Gestaltterapeutiese beginsels aangepas en toegepas ten opsigte van die werk met kinders 
(Geldard & Geldard, 2002:36). Tudor (2002:151) haal Oaklander (1982) aan wanneer sy verduidelik dat 
Gestaltterapie nie slegs bruikbaar is wanneer met volwassenes gewerk word nie maar ook wanneer 
kinders betrek word: “all concepts, principals and theoretical discussions presented in the body of Gestalt 

literature available today can be related to child growth and development as well as to child pathology.” Dit 
is duidelik dat Gestaltspelterapie die filosofie van Gestaltterapie benut as 'n teoretiese onderbou en dat 
spelterapietegnieke aanvullend tot die oorhoofse benadering benut word. Gestaltterapie is soos volg deur 
Kaduson & Schaefer (2000:28) verduidelik: “Gestalt therapy is a humanistic, process-oriented mode of 

therapy that focuses attention on the healthy, integrated functioning of the total organism, comprised of the 

senses, the body, the emotions, and the intellect.” Tydens Gestaltspelterapie word 'n verskeidenheid 
aktiwiteite gebruik om die kind te help om in kontak met homself en sy emosies te kom. Spelterapie vind in 
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die hier en nou plaas en het ten doel dat bewuswording, integrasie en selfondersteuning by die kind 
plaasvind.  
 
5.11.1 GESTALTTERAPIEPROSES 
 
Die doel van die Gestaltterapeutiese proses is om 'n balans in die kind se lewe te bring. Winnicott (1964) in 
McMahon (1992:28) stel dit dat die terapeut met die kind moet kontak maak en saam met hom na sy 
wêreld kyk, sy emosies saam met hom uitsorteer en dit wat negatief en positief is, ontdek. Die kind word 
dus gehelp om sy funksionering te verbeter en om die meeste van sy leefwêreld te maak. Hierdie proses 
bied aan die kind 'n verhouding waarbinne hy op 'n nie-bedreigende wyse alternatiewe kan bekom. Volgens 
Cattanach (1992:42-44) bestaan daar vier konsepte wat spelterapie fokus. Ten eerste vorm spel die 
middelpunt van die wyse waarop die kind betekenis aan sy bestaan gee. Deur te speel ontdek die kind die 
eerste keer die verskil tussen die self en die nie-self. Om te speel, is kreatief en skep 'n veilige plek waar 
die kind kan eksperimenteer. Tweedens is speel 'n ontwikkelende proses en dit begin met sensoriese spel 
wat beweeg na projektiewe spel, waartydens objekte deur middel van kreatiewe kunsvorme, dramaspel, 
stories en ander spelmedia in projeksie benut word. Hierna ontwikkel die kind die vermoë om deur middel 
van simboliese interaksie tussen objekte wat tydens die projeksie benut is, werklike gebeure te 
rekonstrueer. Derdens word simboliese spel benut om 'n veilige afstand vanaf die realiteit te verkry. Die 
kind kan die afstand benut deur sy ongemak te eksploreer en alternatiewe te bepaal en in te oefen. Die 
vierde aspek van belang is die terapeutiese ruimte. Hierdie ruimte word benut terwyl die kind heen en weer 
binne die ontwikkelingkontinuum van speel beweeg. Die spelterapeutiese proses kan as 
selfontdekkingstoer vir die kind beskryf word waartydens hy die sin van die verlede, hede en toekoms 
ontdek op 'n kreatiewe, aangename en nie-bedreigde wyse.  
 
5.11.1.1  Die Schoeman-model 
 

 Spelterapie moet soos enige ander terapie gefundeer wees op 'n spesifieke teoretiese benadering. Dit is 
nodig dat daar vanuit 'n spesifieke teoretiese benadering gewerk word. Sodoende kan die terapeut 
begrippe en konsepte teoreties verantwoord en is daar sprake van 'n teoretiese verwysingsraamwerk. 
Kottman (2001:4) haal die volgende definisie van spelterapie aan:  
 

Play therapy is the systematic use of a theoretical model to establish an interpersonal process 

in which trained play therapists use the therapeutic powers of play to help clients prevent or 

resolve psychosocial difficulties and achieve optimal growth and development.. 
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Hierdie definisie sluit aan by Schoeman (2006:2) se mening wat sy ten opsigte van die spelterapiemodel 
ontwikkel het. Volgens haar is die model gebaseer op die Gestaltterapieproses. Die hoofdoel van die model 
is om aan die gebruiker daarvan 'n raamwerk te bied om vanuit die Gestaltfilosofie te werk. Deur die model 
te benut, sal die terapeut aandag kan skenk aan die belangrikste aspekte ten opsigte van die 
spelterapeutiese proses. Die stappe van die model hoef nie streng gevolg te word nie, maar moet deel 
wees van die totale proses. Die spelterapieproses volgens die model is 'n vloeiende gebeurtenis. Die 
model voorsien aan die terapeut 'n struktuur waarbinne gewerk kan word en skep die geleentheid dat 
aandag geskenk word aan dit wat belangrik is terwyl daar steeds op die kind se voorgrond gebly word 
(Schoeman, 2006:2). Tydens hierdie ondersoek is die model tydens elke sessie in die verskillende 
intervensieprogramme benut. Toepassing van die model word in 6.3.2 bespreek. Die Schoeman-model 
(Schoeman, 2006:3-41) bestaan uit die volgende aspekte: 
 
5.11.1.1.1 Verhoudingbou 

Die terapeutiese verhouding is uiters noodsaaklik veral wanneer daar by die kern van die probleem 
uitgekom moet word. As die verhouding nie sterk genoeg is nie, sal die kind nie bereid wees om inligting 
met die terapeut te deel nie. Schoeman (1996a:30) wys daarop dat 'n kind huiwerig sal wees om geheime 
met 'n vreemdeling te deel. Om werklik met die kind te kommunikeer, moet die terapeut die kind se maatjie 
wees en ook bereid wees om van haarself met die kind te deel. Sills et al. (1995:15) beklemtoon die feit 
dat groei en ontwikkeling binne die konteks van 'n verhouding plaasvind. Kontak word bepaal deur die 
terapeut se sensitiwiteit en begrip ten opsigte van die kind se leefwêreld. Landreth (2002:205-206) is van 
mening dat die terapeut die verantwoordelikheid het om die volgende boodskappe aan die kind oor te dra: 
“Ek is hier”; “Ek hoor jou”; “Ek verstaan” en “Ek gee om.” Deur die skep van die veilige ruimte bied die 
terapeut die kind die geleentheid om bewus te raak, verantwoordelike keuses te maak en met verandering 
te eksperimenteer sodat die kind homself kan aanvaar vir wie hy werklik is. Die terapeutiese verhouding is 
in 5.10.5.3.1 volledig bespreek. 

 
5.11.1.1.2 Sensoriese kontak 

'n Mens maak kontak met die omgewing deur middel van sy sintuie. Oaklander (2003:147) wys daarop dat 
indien 'n kind die geleentheid kry om met sy sintuie te eksperimenteer deur dit te stimuleer en gebruik 
daarvan te intensifiseer, word die kind bemagtig om kontak met homself en sy omgewing te maak. Bekker 
(2004:149) gebruik 'n voorstelling van Shallcross & Sisk (1985) om te illustreer dat sensoriese 
bewuswording 'n invloed op die kind se gedrag het. Sensoriese modaliteite en sensoriese kontakmaking is 
volledig in 5.8.1.1 en 5.8.1.2 bespreek. Figuur 28 is 'n grafiese voorstelling van die bewuswording van die 
self deur sensoriese kontak. Dit illustreer duidelik die verband tussen sensoriese bewuswording en gedrag. 
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Figuur 28: Die proses van bewuswording van die self deur sensoriese kontak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.11.1.1.3 Vasstelling van die kind se proses 

Die kind se proses is die manier waarop die kind met die werklikheid omgaan. Indien die terapeut die kind 
se proses ken, kan die sessie daarvolgens gerig word en sal onrealistiese verwagtinge nie aan die kind 
gestel word nie. Die terapeut moet sy eie proses ken sodat hy weet hoe hy in sekere situasie sal reageer 
(Blom, 2006:79). Dit is belangrik dat die terapeut moet vasstel wie die kind in die hier-en-nou is en nie wie 
ander sê hy is nie. 
 
Oaklander (1988:11) bepaal 'n kind se proses deur fantasie, soos deur 'n fantasieverhaal te benut. Die 
kind kry 'n opdrag om uit te voer na aanleiding van die fantasie en die terapeut let op hoe hy die taak 
aanpak en watter eindresultate hy bereik. Sy brei die aspek uit deur daarop te wys dat 'n kind se 
fantasieproses dieselfde as sy lewensproses is. Met ander woorde die manier wat die kind sy 
fantasiewêreld organiseer, is dieselfde as wat hy sy leefwêreld organiseer. Die proses van die self en 
assessering van 'n persoon se proses is volledig in 5.4.6.2 en 5.4.6.2.1 bespreek. 
 
5.11.1.1.4 Maak en besit van 'n projeksie 

Soos bespreek in 5.8.5.2.6 is projeksie 'n kontakversteuring, wanneer die kind eienskappe van homself aan 
die omgewing toedig. Joyce en Sills (2003:123) wys daarop dat projeksie binne verskillende kontekste 
gebruik kan word as 'n vorm van verbeelding en kreatiwiteit of as 'n kontakversteuring. Wanneer van 
projeksie tydens terapie gebruik gemaak word, word na eersgenoemde verwys en projekteer die kind sy 
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eie gevoelens of gedrag op 'n ander objek. Projeksie gee dan vir die kind die geleentheid om daar agter te 
skuil indien hy nie in staat is om sy gevoelens omtrent die bepaalde omstandighede te hanteer nie. 
Projeksies word gebruik om inligting te bekom en oop te breek aangesien 'n projeksie vanuit die persoon 
self kom en 'n uitdrukking van fantasieë, vrese, frustrasies, houdings, weerstand, skuldgevoelens, wense, 
behoeftes en emosies is. Deur middel van 'n projeksie kan 'n kind tot volle bewustheid van sy emosies en 
belewing kom en sal hy in staat wees om sy werklike emosies te bespreek. 'n Projeksie is dus 'n veilige 
manier waarop die kind inligting en emosies bekend kan maak (Oaklander, 1988:193; Schoeman, 
2006:31). Die roosboom- en monstertegniek is voorbeelde van projeksies wat tydens Gestaltterapie benut 
word en word deur Thompson en Rudolph (2000:171) as fantasiespel beskryf. Volgens Schoeman 
(2006:31) speel projeksie die volgende rol in 'n kind se lewe: 
o Dit verskaf aan hom 'n ruimte waarbinne hy verwagtings wat deur die omgewing aan hom gestel 

word, kan uitsorteer. 
o Dit gee die kind 'n geleentheid om ontslae te raak van wat hy nog nie kan hanteer nie. 
o Projeksie gee aan die kind die geleentheid om sy selfrespek te behou. 
o Die kind kry 'n ontsnaproete wanneer hy nie gereed is om kritiek en verwerping te hanteer nie. 
 
Wanneer projeksie benut word, is dit belangrik dat die terapeut in gedagte moet hou wat daarmee bereik 
wil word. Schoeman (2006:33-34) vat die doelwitte soos volg saam: 
o Projeksie vind in die hier-en-nou plaas: Die kind moet fokus in die hier-en-nou (sien 5.10.2.2). Die 

hier-en-nou is die realiteit en alleen daar kan die kind sy eie leefwêreld ervaar en bewus word van dit  
wat ongemak veroorsaak. 

o Projeksie stimuleer selfgroei: Die terapeut kan nie die proses bepaal of interpreteer nie. 'n Kind 
het die vermoë tot groei en selfregulering. Deur die kind die geleentheid te gee om “Ek”-stellings te 
maak kan hy homself definieer en word bewustheid van die self verhoog. 

o Projeksie gee die geleentheid om onvoltooidhede af te handel: 'n Kind maak gebruik van 
projeksie om deur die traumas in sy lewe te werk en dit af te sluit. Onvoltooidhede veroorsaak dat 
selfregulering nie kan plaasvind nie (sien 5.8.1). 

 
Wanneer daar van projeksies gebruik gemaak word, kry kan die kind kies watter spelvorm en medium 
benut wil word. Die terapeut verduidelik hoe om die projeksie te maak deur 'n geslote projeksie te gebruik 
as hy die kind op iets spesifieks wil fokus of hy kan 'n oop projeksie doen en die kind besluit self wat hy 
graag wil maak en hierdeur bepaal die terapeut die kind se huidige funksionering en kontak met homself 
(Schoeman 1999 in Bekker, 2004:173).  
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(a) Spelvorme en spelmedia 
Tydens spelterapie moet die terapeut 'n spelvorm of media vind wat die kind sal interesseer en in staat sal 
stel om te kommunikeer oor dit wat sy funksionering beïnvloed. McMahon (1992:27) haal Winnicott (1968) 
aan wanneer sy verwys na die derde teenwoordigheid – dit wat tussen die terapeut en die kind is en 
kommunikasie vergemaklik: 
 

We try to establish between ourselves and the children a neutral area in which communication 

is indirect. In other words we participate in shared experiences, about which both we and the 

children feel something about something else, a third thing, which unites us, but which at the 

same time keeps us safely apart because it does not involve direct exchange between us. 

 
Hierdie derde teenwoordigheid of neutrale area tussen die terapeut en kind is die spelvorm of spelmedia 
wat benut gaan word tydens die terapie. Wanneer 'n spelvorm gekies word, is dit belangrik dat die kind se 
unieke proses en voorgrondbehoeftes in ag geneem word. Geldard en Geldard (2002:51) wys daarop dat 
die uitkoms van terapie bepaal word deur die benutting van toepaslike spelvorme en -media aangesien dit 
die kind die geleentheid gee om sy storie te vertel. Drie spelvorme kan onderskei word, naamlik bibliospel, 
gedramatiseerde spel en skeppende spel. 
 
i) Bibliospel  
Bibliospel sluit die benutting van boeke, die geskrewe woord en oudiovisuele hulpmiddels in 
(Blom,2006:198). Deur middel van bibliospel kan ongemaklike situasies en vrae op 'n nie-bedreigende 
wyse benader word. Die doel van die spelvorm is om die kind die geleentheid te gee om uitdrukking aan 
ervaring en emosies te gee. Deur middel van byvoorbeeld selfbeskrywing (benut in 6.3.3.1.4 en 6.3.3.1.5) 
kan temas op die kind se voorgrond vasgestel word en kan onvoltooidhede geïdentifiseer word. Schoeman 
(2005:95) identifiseer verskillende spelmedia wat deel van bibliospel is en Van der Merwe (1996a:108) haal 
verskeie skrywers aan wat die volgende spelmedia by biblioterapie insluit: 

 Lewensboek  Opstelle  Strokiesverhale  Kaarte  Padkaart 

 Briewe  Tydskrifte  Dagboek  Storie  Prente 

 Emosionele 
barometer  

 Onvoltooide 
sinne 

 Selfbeskrywing 
 

 Gedigte 
 

 Kalenders 
 

 
o Voordele van Bibliospel 
Die volgende voordele ten opsigte van bibliospel word geïdentifiseer (Schoeman, 2005:95; Van der Merwe, 
1996a:108): 
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 Dit lei tot ontwikkeling en insig. 
 Verbalisering van probleme word aangemoedig. 
 Dien as indirekte kommunikasiemedium tussen die kind en terapeut. 
 Dit is 'n genotvolle aktiwiteit wat die terapeutiese verhouding versterk. Die kind mag sy gevoelens 

projekteer en wel deur middel van ander karakters wat in die storie geskep is: simboliese wêreld. 
 Gee die taal om sy probleme en emosies te verbaliseer. 
 Indirekte kanale kan geskep word waardeur hy verbode en bedreigende areas betree.  
 Hy kan die modelle manipuleer om by sy onvoltooidhede uit te kom. 
 Hy kan met moontlikhede eksperimenteer sender dat hy homself blootstel. 
 Hy kan keuses uitoefen tussen alternatiewe. 
 Kan verantwoordelikheid aanvaar vanaf 'n veilige afstand. 
 Kan die geleentheid benut om met polariteite te eksperimenteer. 

 
Die navorser is van mening dat bibliospel veral benut kan word om insig in die kind se gevoelens en 
gedrag te bekom. Tydens hierdie ondersoek word gekonsentreer op die verhoging van die kind se 
selfwaarde waartydens dit nodig is om vas te stel wat die kind se gevoelens ten opsigte van homself is en 
op watter wyse hierdie gevoelens in gedrag manifesteer. 
 
ii) Gedramatiseerde spel  
Gedramatiseerde spel gee aan die kind die geleentheid om bedreigende situasies in 'n veilige omgewing 
uit te speel (Blom, 2006:198; Van der Merwe, 1996b:128). Gedramatiseerde spel is vrye spel waartydens die 
kind die geleentheid kry om verskillende situasies en emosies te herskep. Volgens Blom (2006:198) word 
met hierdie spelvorm gefokus op onbewuste vrese en gevoelens. Oaklander (1988:139) wys daarop dat 
deur gedramatiseerde spel die kind in kontak met homself en sy eie vermoëns kom. Bewustheid word 
verhoog deur die ontdekking van ontkende dele van die self (vergelyk 6.3.3.1.1; 6.3.3.1.2; 6.3.3.1. en 
6.3.3.1.5). Die volgende mediums kan tydens gedramatiseerde spel benut word (Schoeman, 2005:80): 

 Rollespel  Poppe  Vingerpoppe  Handpoppe 

 Dans en beweging  Miniatuurfigure  Musiekinstrumente  Maskers 
  

o Voordele van gedramatiseerde spel (Blom, 2006:198; Van der Merwe, 1996b:128-129) 
 Raak van intense gevoelens ontslae terwyl daar 'n afstand tussen hom en sy probleme is en is dus 

nie bedreigend nie. 
 Deur 'n ervaring uit te speel, kom die kind in kontak met die realiteit en ontstaan 'n herbelewing van 

omstandighede en hy kry die geleentheid om deur emosies te werk. 



Hoofstuk 5: ATHV vanuit 'n Gestaltterapieperspektief 

 295 

 Nuwe rolle word aangeleer. 
 'n Spesifieke vorm van kommunikasie ontstaan tussen die terapeut en kind en inligting word 

ingesamel. 
 Die kind kry beheer oor die wêreld (vryheid). 
 Bandopnemers kan gebruik word. 
 Gedragsverandering kan plaasvind. 
 Direkte beïnvloeding is moontlik. 
 Insigontwikkeling in die kind se situasie vind plaas. 

 
Die navorser het die vorm van spel benut aangesien sy van mening is dat dit geskik is vir wanneer met 'n kind 
met ATHV gewerk word. Gedramatiseerde spel bied 'n uitdaging aan die kind en laat hom toe om met sy eie 
vermoëns te eksperimenteer. Hierdie kinders kry dikwels negatiewe terugvoer as gevolg van hansworsgedrag 
of gedrag wat daarop gerig is om aandag te trek. Deur middel van gedramatiseerde spel kan hierdie gedrag 
herformuleer word en op 'n positiewe wyse aangewend word.  
 
iii) Skeppende spel  
Skeppende spel bied aan 'n kind die geleentheid om dit wat hy nie van bewus is nie, of nie in staat is om in 
woorde uit te druk nie, op 'n kreatiewe wyse voor te stel. (Blom, 2006:201; Schoeman, 2005:84). Tydens die 
benutting van die vorm van spel kan die kind sy emosies ontlaai (6.3.3.1.4; 6.3.3.1.5 en 6.3.3.1.6). Die kind 
kry die geleentheid om 'n gevoel van beheer en bemeestering te ervaar. Aangesien dit 'n atmosfeer van 
ontspanning skep, word interaksie tussen die kind en die terapeut bevorder (Geldard & Geldard, 2002:121). 
Die volgende mediums kan benut word (Schoeman, 2005:84; Van der Merwe, 1996c:139-148): 

 Klei  Tekeninge  Handwerk  Voorwerpe uit natuur soos klippe 

 
o Voordele van skeppende spel (Blom, 2006:200-201; Van der Merwe, 1996c:138-139) 

 Skeppende spel is ontspannend en skep 'n atmosfeer vir verdere terapie. 
 Moedig interaksie tussen die terapeut en kind aan. 
 Inligting wat nie geverbaliseer kan word nie en moontlik in die onderbewuste is, kan na vore kom. 
 Kan benut word tydens assessering. 
 Gee geleentheid vir die ontlading van emosies en groei. 
 Verbeter selfwaarde. 
 Die kind leer om aanpassings te maak. 
 'n Kind wat emosioneel geblokkeer is, kan maklik bereik word. 
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Volgens die navorser is skeppende spel 'n by uitstek geskik om te benut tydens terapie met die kind met 
ATHV. Hierdeur kry die kind die geleentheid om sy voorgrondbehoeftes op 'n nie-bedreigende wyse te 
projekteer en daarvan bewus te word. Die kind ervaar sukses en beheer wat bydra tot die versterking van 
die sin vir die self. 
 
(b) Spelterapie  
In hierdie afdeling word die toepassing van Gestaltterapie tydens spelterapie bespreek. Die navorser vind 
dit nodig om daarop te wys dat alhoewel baie skrywers in dié verband na spelterapietegnieke verwys, daar 
'n wegbeweeg van die term tegniek is. Yontef (1993:32) wys daarop dat binne Gestaltterapie aanbeweeg is 
en dat tegnieke nie as die metode van terapie gesien moet word nie. Hy beklemtoon die 
Gestaltterapieproses soos volg: “We have learned about the importance of dialogue and relationship, the 

paradoxical theory of change and allowing change to emerge rather than being aimed for, and the 

unimportance of particular techniques” (Yontef, 1993:32). Die navorser stem saam met hierdie skrywer en 
het tydens die ondersoek klem geplaas op die Gestaltterapieproses. Die navorser is van mening dat 
bepaalde riglyne tydens spelterapie benut kan word. Indien daar op tegnieke gekonsentreer word, word die 
uniekheid van die kind uit die oog verloor en kan daar nie by die kind se voorgrondbehoeftes uitgekom 
word nie. Terwille van korrektheid word die term tegniek soms in die res van die paragraaf gebruik 
aangesien die skrywers wat aangehaal word, so daarna verwys het. Die navorser sou veel eerder die term 
riglyn wou gebruik. 
 
Thompson en Rudolph (2000:168) wys daarop dat die Getaltterapeut verskeie taal-, speletjie- en 
fantasietegnieke benut om die kind se bewustheid te verhoog en om in die hier-en-nou te bly. Hierdie 
metodes moet egter oordeelkundig aangewend word en benut word om die kind te help om deur die 
impasse te kom, bewustheid te bevorder en om beter kontak te maak (Harman, 1996:45). Vervolgens word 
'n aantal tegnieke genoem en of bespreek. Van die tegnieke kan tydens sowel individuele as groepwerk 
benut word: 
 
o Taal of semantiese opklaring 
Oaklander (1988:289) onderskei die volgende metodes om bewustheid aan te moedig, verantwoordelikheid 
te ontwikkel en luistervaardighede te ontwikkel: 

 Praat direk met mekaar, byvoorbeeld “Ek hou nie daarvan as jy my stamp nie” in plaas van 
“Hy stamp my.” 

 Die maak van stellings oor elke groeplid, byvoorbeeld “Iets waarvan ek hou van jou is…” 
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 Vervang vrae met stellings, byvoorbeeld “Waarom stamp jy my?” met “Ek hou nie daarvan as 
jy my stamp nie.” 

 Gee aandag aan die kinders se luistervaardighede. Onderbreking van luister of om nie te 
luister nie, is indirekte boodskappe van byvoorbeeld “Ek is verveeld.”  

 
 Corey (2004:315-317) en  Thompson en Rudolph (2000: 168-169) beklemtoon die volgende gebruike van 
 taal. Eersgenoemde skrywer wys daarop die verhouding tussen taalpatrone en die persoonlikheid binne 
Gestaltterapie beklemtoon word. Deur die benutting van taal kan bewustheid verhoog word. 

 ‘Ek’. Vervang ‘jou’ en ‘dit’ met ‘ek’. Deur ‘Ek’-taal te gebruik, neem die kind 
verantwoordelikheid vir sy eie emosies, gedagtes en gedrag. 

 Vervang vrae met stellings. Vrae kan maklik daartoe lei dat 'n persoon homself verdedig. 
Stellings gee die kind die geleentheid om emosies en gedagtes eg en direk uit te druk. 

 Vervang ambivalente boodskappe met direkte stelling. Deur 'n "maar" by 'n stelling te sit word 
die impak van die stelling verminder.  

 Vervang ‘kan nie’ met ‘wil nie’ en ‘ek moet’ met ‘ek kies.’ Deur die vervangings is die kind meer 
presies en eerlik ten opsigte van wat hy voel.  

 Nie-verbale taal is belangrik en daar moet gelet word op nie-verbale kommunikasie. Maak 'n 
kind bewus van die verskil tussen die verbale en nie-verbale taal. As hy byvoorbeeld “Ek is 
kwaad” sê met 'n glimlag op sy gesig, vra “Wat sê jou glimlag?” 

 Onvoltooide sinne kan benut word om die kind se bewustheid te verhoog en hom te help om 
verantwoordelikheid te neem. Die tegniek moet versigtig gebruik word aangesien elke 
onvoltooide sin 'n projeksie is. Maak van nie meer as drie sinne op 'n keer gebruik nie, 
byvoorbeeld “Ek wil…” 

 Herformulering is nog 'n tegniek waar taal benut word. Dit word veral benut om die 
omstandighede binne 'n situasie te verander. Die terapeut poog om 'n gevoel van jammerte te 
skep vir dit wat negatiwiteit veroorsaak. Die situasie self word nie verander nie (Schoeman, 
2005:104). 

 Die paradoks word gebruik wanneer aan 'n kind 'n opdrag gegee word om presies te doen 
wat jy nie wil hê hy moet doen nie. Die illusie word geskep dat die kind beheer het omdat die 
kind toestemming kry om te doen wat hy wil en verantwoordelikheid vir gedrag moet dra. Die 
tegniek word slegs in situasies benut waar die kind herhaaldelik onaanvaarbare gedrag 
openbaar (Schoeman, 2005:104). 

 
o Rondtes 
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Oaklander (1988:285-286) maak baie gebruik van die metode. Die groepwerksessie word begin met 'n 
geleentheid vir elke kind om iets te vertel ten opsigte van gevoelens of bewustheid, byvoorbeeld “Ek is 
vandag…” Die metode kan ook benut word wanneer elke groeplid die geleentheid kry om vir die ander te 
sê wat hy van die persoon voel of dink (Corey, 2004:319). 
 
o Fantasie en die metafoor  
Fantasiewerk verskaf  baie genot aan kinders.  Hierdeur kan  bewustheid  aangemoedig  word en kan groei 
plaasvind. Oaklander (1988:11) gebruik fantasie om 'n kind se proses te bepaal aangesien 'n kind se ware 
proses dieselfde as sy fantasieproses is. Fantasie kan veral benut word wanneer die kind te bedreig is om 
die realiteit te hanteer of wanneer hy emosioneel geblokkeer is (Corey, 2004:320; Thompson & Rudolph, 
2000:171). Blom (2006:169) wys daarop dat fantasie 'n normale deel van 'n kind se innerlike wêreld en 
ontwikkeling is. Die woord fantasie word afgelei van die Latynse woord ‘phantasticus’ wat beteken om iets 
sigbaar te maak. Tydens die fantasie word 'n intellektuele prentjie vir die kind sigbaar gemaak. Intellektuele 
prentjies sluit metafore, simboliese en skeppende spel en produkte van die kind se eie verbeelding in. 
Volgens Schoeman (1996d:98) is 'n metafoor die verlenging van 'n kind se verbeelding en dien dit as 'n 
aanvulling tot die minder ontwikkelende dele van die kind se perseptuele ontwikkeling. Schoeman 
(1996c:86) wys daarop dat die waarde van die metafoor daarin lê dat die kind daarvan kan leer, maar dat 
dit ook sy persepsie vorm van die wêreld waarin hy leef. Verder bied die metafoor aan die kind 'n handige 
hulpmiddel wat aangepas is by sy eie behoeftes waarmee hy die geleentheid kry om alternatiewe gedrag 
en optrede te ondersoek. Fantasie en die metafoor kan op verkeie maniere gebruik word, byvoorbeeld as 
stories, tekeninge, verf, handpoppe, musiek en die benutting van die kind se eie verbeelding (Blom, 
2006:173-174; Oaklander 1988:3-20). 
 
o Polariteite (omkeertegniek) 
Groeplede word gevra om 'n aspek van hulleself wat selde uitgedruk word, te deel. Iemand wat 
byvoorbeeld die heeltyd iets vir die ander wil doen, moet die ander vra om vir hom iets te doen. 'n Ander 
manier is om die groeplede polariteite te laat sê, byvoorbeeld haat/liefde, skaam/eie (Corey, 2004:321). 
 
o Oordrywing 
Oordrywing kan as 'n klassieke  Gestaltmetode beskryf word  en word  benut veral wanneer 'n persoon ver- 
ward is ten opsigte van iets. Deur die gebeurtenis, houding, spraakpatroon of gevoel te oorbeklemtoon, kan 
die persoon bewus raak van die ware betekenis daarvan. Houdings of bewegings kan oorbeklemtoon word, 
byvoorbeeld as Jan sy kop knik, word hy gevra om voor elke groeplid sy kop te knik en te sê hoe hy voel. 'n 
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Rondte kan ook gemaak word waar 'n emosie oordryf word, byvoorbeeld moeg – gedaan – poegaai – 
vodde (Corey, 2004:319; Korb et al.,1989:50).  
 
o Pendel 
Om te pendel, beteken dat daar beweeg word tussen twee punte. Tydens die metode moet die kind 
beweeg tussen verskillende aspekte soos tussen fantasie en werklikheid. Die kind kan ook gevra word om 
tussen fisiese ervaring en realiteit te pendel om bewustheid te verhoog, byvoorbeeld “Ek is bang”: vra dan 
“Hoe voel jou lyf? Sweet jy? Bewe jy?” (Aronstam, 1992:643). 
 
o Musiek 
Musiek gee die geleentheid vir emosies om na vore te kom. Musiek en ritme is 'n baie ou vorm van 
kommunikasie. 'n Kind kom deur die musiek in kontak met wat hy hoor en ervaar en kan nuwe dimensies 
van bewustheid skep. 'n Verdere waarde van musiekbenutting is dat dit 'n kalmerende en vertroostende 
effek op 'n kind kan hê. Musiek het veral 'n kalmerende invloed op kinders met ATHV. Die terapeut kan die 
kind vra waaraan die musiek hom laat dink of hoe dit hom laat voel. Musiek kan vir die kind gespeel word 
of die kind kan self musiek maak (Schoeman, 1996b:44-45; Thompson & Rudolph, 2000:174).  
 
o Benutting van die kontaksiklus as riglyn by die fasilitering van bewuswording 
Tydens die benutting van elk van die metodes wat tydens spelterapie gebruik kan word, is daar sprake van 
Gestaltvorming en -vernietiging (vergelyk 5.8.1). Die kind is betrokke by 'n kontakproses met homself en 
die omgewing. Deur die kind bewus te maak van die ervaringsiklus of kontak wat beleef word, verhoog die 
kind se bewustheid van homself en sy omgewing. Sy sin vir die self word versterk en selfwaarde verhoog. 
 
Tudor (2002:154-158) het die kontaksiklus kindervriendelik gemaak en benut dit om aan kinders die 
kontaksiklus te verduidelik. Figuur 29 is 'n voorstelling van hierdie siklus. 
 
Die siklus kan op verskeie wyses benut word. Tydens terapie kan die siklus soos volg toegepas word 
(Tudor, 2002:155-160): 
Voel: Vrae soos “Wat voel jy nou?” Of “Wat voel jy wanneer jy jou hand so tik?” kan gevra word. 
Weet: Vra die kind om homself te teken of van klei te maak wanneer hy 'n bepaalde emosie ervaar. 
Dink: Die kind word gehelp om alternatiewe uit te dink. 
Doen: Dit wat uitgedink is, word prakties uitgevoer. Die kind kan met rollespel voorberei word of projeksies 
kan benut word. 
Slaag daarin: Die kind word bemagtig deur hom te valideer. 
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Geniet: Dit is die moment wanneer die kind sy sukses vier. 
Laat gaan is aan die einde van die proses wanneer die proses getermineer word. 
 
Figuur 29: 'n Kindervriendelike voorstelling van die kontaksiklus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (c)  Besit van die projeksie 
Die projeksie bied aan die kind 'n geleentheid om sy sin vir die self te ontwikkel, omdat hy in kontak met 
homself en ander kom en sodoende word selfondersteuning aangehelp (Oaklander, 1992:67-68; 
1994a:283). Dit is belangrik dat die kind sy projeksie moet besit. Die kind moet self verduidelik wat van die 
projeksie in sy lewe waar is (McMahon, 1992:43). 

  
5.11.1.1.5 Oorweging van alternatiewe 

Alternatiewe word oorweeg op voetspoor van die verlede: hoe probleme in die verlede hanteer is, wat nou 
in die hede ten opsigte van die probleem gedoen word en hoe gaan dit in die toekoms hanteer word. 
Wanneer 'n alternatief gekies is, kan dit deur rollespel ingeoefen word of die leëstoel-tegniek kan benut 
word. (Schoeman, 2006:40).  
 
5.11.1.1.6 Klarifisering 

Schoeman (2006:41) wys daarop dat klarifisering of samevatting baie belangrik is om die kind 'n gevoel 

DOEN 

SELF 

WEET 
VOEL 

OMGEWING 

SLAAG DAARIN 

GENIET 

DINK 
LAAT GAAN 
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van sekuriteit te gee. Die kind se emosies moet op 'n verstaanbare wyse in 'n taal wat die kind verstaan en 
mee bekend is, opgesom word. Die kind het dikwels groter begrip en minder skuldgevoelens wanneer die 
probleem deur iemand anders geverbaliseer word. Tydsberekening ten opsigte van klarifisering is belangri- 
ke en moenie te vroeg gedoen word nie, want dan sal die kind toemaak en nie langer van homself deel nie. 
5.11.1.1.7 Bemagtiging 

Bemagtiging bied aan die kind versekering. Die wete dat hy verantwoordelikheid vir sy eie keuses geneem 
het gee aan die kind die gevoel van beheer. Bemagtiging vind deurlopend plaas en die terapeut benut iets 
werklik van die kind om hom te bemagtig. Totale eerlikheid is noodsaaklik aangesien 'n kind onegtheid kan 
aanvoel en die terapeut daarna mag wantrou (Schoeman, 2006:41). 
 
5.11.1.1.8 Evaluering 

Evaluering is 'n deurlopende proses. Die fase is 'n baie belangrike fase in die spelterapieproses en is nodig 
sodat die kind kan sien wat deur die proses bereik is. Die kind moet betrokke wees by die evaluering en 
vertel wat hy geleer het van homself, of wat die sessie vir hom beteken het. Tegnieke wat benut kan word, 
is die padkaart, onvoltooide sinne, rollespel en 'n verbale evaluering deur vrae te vra, en verbale terugvoer 
deur die kind (Schoeman, 2006:42). 
 
5.11.1.1.9 Selfvertroeteling 

Die kind moet homself die geleentheid gee om iets te doen wat hy geniet (sien 5.8.2.2.4). Selfvertroeteling 
dra by tot selfaanvaarding en selferkenning. Hierdie proses dra by tot die herstelling van balans in die kind 
en bied 'n positiewe manier om 'n sessie af te sluit. Kinders moet dikwels aanleer hoe om hulself te 
vertroetel en moet geleer word dat dit nie verkeerd is om goed te wees vir die self nie (Blom, 2006:152; 
Schoeman, 2006:42). 
 
Die Schoeman-model bied aan die Gestaltterapeut 'n hulpmiddel waartydens die belangrikste aspekte van 
die Gestaltfilosofie saamgevat word in een proses. Deur die toepassing van die model word die terapeut in 
staat gestel om by sinvolle intervensie uit te kom en kan die doelstelling van Gestaltterapie, naamlik 
bewuswording, integrasie en selfondersteuning, bereik word. 
 
5.11.1.2  Die Oaklander- terapeutiese proses 
 
Oaklander (2006:20) stel dit dat sy agtergekom het dat daar 'n natuurlike opeenvolging in haar terapeutiese 
werk met kinders bestaan.  Hieruit is haar terapeutiese proses gebore. Volgens haar bestaan daar 'n 
definitiewe volgorde, maar is dit nie noodwendig liniêr nie. Die eerste stap is altyd die bou van 'n 
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verhouding. Gedurende die proses word die kind se behoeftes voortdurend geassesseer en die proses 
word daarby aangepas. Die Oaklander- terapeutiese proses bestaan uit die volgende aspekte (Blom, 
2006:239; Mortola, 2006:63): 
o Verhoudingbou. 
o Kontakmaking en versteking van die self – selfondersteuning. 
o Emosionele uitdrukking wat hantering van aggressiewe energie insluit. 
o Selfvertroeteling. 
o Hantering van volgehoue ontoepaslike proses. 
o Terminering. 
 
Tydens hierdie ondersoek is Oaklander se terapeutiese proses oorhoofs benut. Die terapeut het tydens die 
verloop van die intervensieproses al die aspekte ten opsigte van Oaklander se model benut (bespreek in 
6.3.2). 
 
5.11.1.2.1 Verhoudingbou 

Soos alreeds in 5.10.5.3.1 en 5.11.1.1.1 bespreek, is die terapeutiese verhouding die lewensaar van die 
terapeutiese proses. Oaklander (2006:20; 2003:144) wys daarop dat die ‘I-Thou’-verhouding wanneer daar 
met kinders gewerk word, geweldig belangrik is. Die kind en terapeut ontmoet mekaar op gelyke voet en 
die terapeut is nie verhewe bo die kind nie. Beide is verantwoordelik vir homself. Blom (2006:237) breek 
hierdie fase in die volgende aspekte op: 
o Vestiging van die ‘I-Thou’-verhouding. 
o Fokus op die hier-en-nou. 
o Beide kind en terapeut is verantwoordelik vir hulself. 
o Benutting van spelterapietegnieke wat fokus op ervaring en ontdekking (bespreek in 5.10.1.1.4). 
o Manifestering en hantering van weerstand (bespreek in 5.10.5.2.8). 
o Die stel van grense en beperkings (sien 5.10.5.1). 
o Assessering van die kind deur middel van holistiese assesseringsraamwerk (bespreek in 5.10.5.3.2). 
o Beplanning in lyn met Gestaltterapiedoelwitte. 
 
5.11.1.2.2 Kontakmaking en versterking van die self – selfondersteuning 

Kontakmaking sluit die vermoë in om ten volle teenwoordig te wees in 'n bepaalde situasie. Die persoon as 
geheel moet beskikbaar en gereed wees. Gesonde kontak omsluit die gebruik van die sintuie, bewustheid 
van die liggaam en benutting van die liggaam, die vermoë om uitdrukking aan emosies te gee, gebruik van 
intellek deur leer, uitdrukking van idees, denke, nuuskierigheid, behoeftes en wat die kind wil hê, dit 
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waarvan hy nie hou nie of verpes. Wanneer enige van hierdie modaliteite onderdruk word, beperk word of 
geblokkeer word, bestaan daar nie goeie kontak nie. Fragmentasie in plaas van integrasie kom dan voor. 
Kinders wat probleme ervaar, onderdruk hulself en blokkeer gesonde uitdrukking van die self (Oaklander, 
2003:144). Hierdie aspekte is volledig in 5.10.1; 5.10.1.2; 5.10.2; 5.10.5; 5.9.1.2 bespreek. 
5.11.1.2.3 Emosionele uitdrukking wat hantering van aggressiewe energie insluit 

Oaklander (2003:149) wys daarop dat emosionele uitdrukking die kerndoel van terapie is. Sy lê veral klem 
op die uitdrukking van aggressiewe energie. Die rol van aggressie is alreeds in 5.8 bespreek. Aggressie 
word binne Gestaltterapie benut as die energie en dryfkrag om te doen en op te tree. Hierdie energie gee 
aan die kind mag en hierdie mag verwar die kind. Dit is nodig dat die kind aggressie op 'n gekontroleerde 
wyse binne grense uitdruk. Hierdie uitdrukking van aggressie het slegs ware betekenis binne die 
terapeutiese situasie aangesien die terapeut as fasiliteerder optree en die kind tot bewustheid lei tydens die 
proses. Die terapeutiese situasie is veilig en die kind word toegelaat om ontslae te raak van wat hom al 
lankal pla. Daarom is hierdie spel oordrewe en die kind eksperimenteer met balans. Tydens die uitdrukking 
van aggressiewe energie ervaar die kind 'n speelse genot. Aktiwiteite wat hiervoor benut kan word, is slaan 
en gooi van klei, speelgoedgewere, slaan van tromme, musiekinstrumente, gevegte tussen verskillende 
speelgoed en selfs fisiese aktiwiteite (Oaklander, 2006:34-35; 2003:149). Blom (2006:238) vat die aspekte 
wat nog aandag tydens die fase geniet so saam: 
Uitdrukking van emosies deur: 
o Gesprekke oor emosies. 
o Gesprekke oor die liggaam se reaksie ten opsigte van verskillende emosies. 
o Projektering van eie emosies. 
o Aanleer van hanteringstrategieë ten opsigte van emosies. 
 
5.11.1.2.4 Selfvertroeteling 

Oaklander (2003:43) beskryf selfvertroeteling as 'n proses waartydens die kind geleer word om homself te 
aanvaar, om vir homself te sorg en aktief homself te vertroetel (bespreek in 5.10.2.2.4; 5.11.1.1.9). 
 
5.11.1.2.5 Hantering van volgehoue ontoepaslike proses 

Hierdie aspek is van belang indien 'n kind volhou met onaanvaarbare gedrag (Oaklander, 2003:45). 
Aangesien Gestaltterapie 'n prosesgeoriënteerde terapie is en nie op die inhoud van die terapie ingestel is 
nie, word aandag eerder aan bewuswording van eie proses (5.5.6.2)  gegee as aan die hantering van 
spesifieke probleme deur lesings, belonings en strategieë. Blom (2006:238) wys daarop dat die volgende 
benut kan word ten opsigte van die aspek: 
o Bevordering van bewuswording van eie proses en gedrag. 
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o Aanleer van vaardighede ten opsigte van die maak van keuses en neem van verantwoordelikheid. 
o Aanleer van spesifieke strategieë om 'n probleem te hanteer. 
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5.11.1.2.6 Terminering 

Terapie word gestaak  wanneer die kind in beheer van sy lewe is en terapie in kuier ontaard. Evaluering 
bepaal die geskikte tydstip wanneer terapie gestaak moet word. Dit is belangrik dat die kind behoorlik 
voorberei word op terminering (Oaklander, 2003:47; Blom, 2006:238). 
 
5.12 GROEPWERK 
 
Aangesien die intervensieplan deur middel van Gestaltgroepwerkprogramme toegepas gaan word, word 
Gestaltgroepwerk vervolgens kortliks bespreek. 
 
Die mens is 'n groepswese. Groepe het die vermoë en energie om die mens op 'n unieke en kreatiewe 
wyse in 'n spesifieke rigting te stuur en die geleentheid te gee om te verander en om met nuwe gedrag te 
eksperimenteer. Die Nuwe woordeboek vir maatskaplike werk (Vaktaalkomitee vir maatskaplike werk, 
1995:25) definieer groepwerk as: “'n Metode in die maatskaplike werk waarvolgens individuele en 

groepdoelstellings binne groepverband verwesenlik word deur die doelgerigte toepassing van die 

groepwerkproses.” Hierdie terapeutiese situasie bied groeplede die instrument om te verander (Corey & 
Corey, 1997:11). Groepinteraksie verskaf ondersteuning, omgee, uitdaging, modellering en nog veel meer 
wat nie binne die individuele terapeutiese situasie voorkom nie. Nie alleen is groepwerk meer koste-
effektief nie, maar is daar ook die verdere voordeel dat die dinamiese proses lei tot individuele groei en 
ontwikkeling. Schoeman (2006:3) verklaar dit soos volg: “Learning from people in the same situation can 

be very convincing.” Binne die groep kry die kind die geleentheid om agter te kom hoe hy in die hier en die 
nou met ander kinders in interaksie verkeer. Hy kry ook die geleentheid om verantwoordelikheid vir gedrag, 
hetsy bestaande of nuwe gedrag, te neem. Nuwe gedrag kan ingeoefen word en kinders beleef hulle is nie 
alleen in 'n situasie nie. Harris (2002a:1) maak die uitspraak dat tydens groepwerk die groep die 
terapeutiese instrument is. 
  
5.12.1 GESTALTGROEPWERK  
 
Die groep bied aan die individu 'n sinvolle situasie vir groei en verandering. Die groep funksioneer as 'n 
minikosmos waarbinne die kind op 'n veilige wyse sy probleme kan hanteer. Doel en Sawdon (1999:25) 
verduidelik dit soos volg: “ It can become a microcosm of the larger world, yet provide a safer environment 

to rehearse new feelings and behaviors.” 
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Die doel van Gestaltgroepwerk sluit aan by die oorhoofse doel van Gestaltterapie naamlik dat die kliënt tot 
volwassenheid moet groei. Dit kan bereik word deur tot bewustheid te kom (Corey, 2004:301). Schoeman 
(2006:57) wys daarop dat die doel van groepwerk in die woord insig opgesom kan word. Deur die self te 
ervaar en tog apart van die ander in die groep te bly, is 'n leerervaring en 'n weerspieëling van dit wat elke 
dag in die lewe gebeur. Tydens groepwerk is twee elemente dus van belang, naamlik sowel die individu as 
die groep. Wanneer die doelstellings van groepwerk bespreek word, moet albei elemente in ag geneem 
word. 
  
'n Kind met ATHV word gewoonlik deur sy ouers vir terapie gebring of deur sy onderwyser verwys. Die 
verwysingsproses beklemtoon die feit dat 'n kind met ATHV altyd aan sy steunstelsels verbind is. Persone 
betrokke by ATHV as versteuring kan etikettering, eensaamheid en selfs isolasie beleef. Indien al drie 
belangegroepe by groepwerk betrek sou word, behoort hierdie aspekte deur die groepwerkproses gedek te 
word.  
 
5.12.2 DOEL VAN GESTALTGROEPWERK 
 
Corey (2004:302) vat die individuele doel van Gestaltgroepwerk soos volg saam: 
o Integrasie van polariteite in die self. 
o Kontakmaking met die self en ander. 
o Beweeg na selfondersteuning en neem verantwoordelikheid vir die self. 
o Die verhoging en uitbouing van bewustheid deur die bewuswording van emosies, gedagtes, 

fantasieë en aksie in die hier en nou.  
o Duidelike uitklaring van grense. 
o Insigverhoging wat lei tot gedragsverandering. 
o Bereidheid om die self beter te leer ken deur by eksperimentering betrokke te raak. 
 
Doelwitte waarna die groep as geheel streef, word soos volg deur Corey (2004:302) genoem: 

o Leer om duidelik en direk te vra wat benodig word of om 'n behoefte te bevredig. 
o Aanleer van vaardighede om interpersoonlike konflikte effektief te hanteer. 
o Leer om mekaar te ondersteun.  
o Kan mekaar onderling uitdaag om die gemaksone te verlaat en grense te verbreed. 
o Wedersydse vertroueontwikkeling sodat daar op dieper en betekenisvolle vlak gewerk kan word. 
o Die aanleer van vaardighede sodat terugvoer aan mekaar gegee kan word. 
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o Leer om die bronne binne die groep te ontwikkel en te gebruik eerder as om slegs op die groepleier 
staat te maak ten opsigte van probleemoplossing.  

 
Oaklander (1999:165) beskryf die groep as 'n klein geïsoleerde wêreld waarbinne met nuwe gedrag 
geëksperimenteer kan word. Sy identifiseer die volgende doelwitte (1999:162-175): 
o Binne die veilige situasie kan die kind werk aan die polariteite wat binne sy lewe bestaan. 
o Kontakvaardighede word verbeter. 
o Die kind kry die geleentheid om al sy sintuie ten volle te gebruik en sodoende tot selfaanvaarding te 

kom. 
o Dit wat sosialisering blokkeer, kan geïdentifiseer word. 
o Die kind besef hy is nie anders as ander nie. 
o Die kind leer om homself binne 'n groepsituasie te handhaaf en te vind.  
o 'n Sterker self ontwikkel wanneer daar van omgewingsteun na selfondersteuning beweeg word. 
o Groeplede leer nuwe rolle aan. 
o Ontwikkeling van sosiale vaardighede. 
o 'n Gevoel van aanvaarding en behoort word ervaar. 
o Onuitgedrukte gevoelens kan uitgedruk word. 
o 'n Veilige ruimte word geskep en die kind is bereid om kwesbaar te wees. 
o Die kind moet die groep geniet. 
o Die kind moet weet dat hy ondersteuning en kontak by sy groeplede en die terapeut sal kry. 
 
Zinker (1977:96) lê klem op die feit dat alhoewel daar binne Gestaltterapie gepoog word om mense nie in 'n 
sekere vorm te druk nie, dit onrealisties sou wees om te sê dat daar nie spesifieke doelwitte is tydens 
terapie nie. As gevolg van die probleme wat nie alleen die kind met ATHV ervaar nie, is dit nodig dat hulle 
by Gestaltgroepwerkprogramme betrek word en sodoende bemagtig sal word om 'n sterker self te 
ontwikkel en met nuwe gedrag te eksperimenteer. 
 
5.12.3 DIE ROL EN FUNKSIE VAN DIE GROEPLEIER 
 
Die groepleier speel 'n belangrike rol ten opsigte van die sukses van groepwerkterapie al dan nie. Beyers 
(1989:652) is van mening dat die groepterapeut sentraal staan binne die groepontwikkelingsproses. Die 
spontaniteit sowel as gedrag is van belang en manipulerende gedrag sal die proses verhaas of vertraag. 
Die taak van die groepleier word tweevoudig gesien, naamlik om te moniteer en te fasiliteer (Harman, 
1996:35). Die groepleier moet oor ervaring en goeie tydsberekening beskik en bewus wees van sowel 
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homself, die groeplede individueel as die groep as geheel. Hy moet bewus wees van die groep se 
behoeftes, gevoelens asook die energievlakke. Die terapeut se rol is aktief en deelnemend en geensins 
passief nie. Hy maak van dialoog gebruik om by die doel van die groep te kom. Dialoog word gevoer met 
die individuele lede of met die groep as geheel (Corey, 2004:302; Harman, 1996:16). Alhoewel die 
groepleier die groeplede aanmoedig om self verantwoordelikheid te neem, is hy aktief in die skep van 
eksperimente wat die groeplede in staat sal stel om hul eie vaardighede te ontwikkel. Die terapeut moet die 
atmosfeer skep waarbinne die groeplede veilig en aanvaar voel en bereid is om te eksperimenteer. Die 
lede word aangemoedig om verantwoordelikheid te aanvaar – ook vir die eksperimente (Corey 2004:308-
309; Fatout, 1992:86-87). 
 
Zinker (1977:156) beskryf die groep as 'n gemeenskap waarbinne die lede groeigrense toets. Hy sien die 
terapeut as 'n opgeleide leier wat die groep help om probleme op te los. Die terapeut dien ook as 
katalisator om verskillende individuele temas in 'n gemeenskaplike eenheid te integreer. Die terapeut se rol 
is op 'n drievoudige vlak. Bewuswording moet naamlik gefasiliteer word op intrapersoonlike, 
interpersoonlike en groepvlak. Harman (1996:16) verduidelik dit soos volg: “the therapist can function as a 

therapist for an individual, as a facilitator of interpersonal process, or as a consultant to the group-as-a-

system”. 

 
Die groepleier moet oor die volgende eienskappe beskik: 
o Tydsberekening en die vermoë om energie te gebruik. 
o Buigbaar en oop vir verandering. 
o Moed om foute te maak, te konfronteer as nodig, te glo in homself, emosioneel deur ander geraak te 

word, direk en eerlik te wees. 
o Emosionele volwassenheid. 
o Gedrag kan modelleer. 
o Goeie oordeelsvermoë en besluitneming. 
o Omgee vir groeplede, respek, vertroue en die kind na waarde skat. 
o Geloof hê in die groepproses. 
o Oop wees vir homself, groeplede en nuwe ervarings. 
o Nie verdedigend wees nie en kritiek kan hanteer. 
o Stamina en energie hê. 
o Kreatief wees. 
o Toewyding en nederigheid hê. 
o Die nodige terapeutiese vaardighede hê. 
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o 'n Sin vir humor hê. 
o  Bewus wees van elke individuele groeplid en in staat wees om agter te kom wat die lede ervaar en 

wat hulle behoeftes is. 
(Vergelyk Corey & Corey, 1997:63-74; Oaklander, 1988:290.) 
Die Gestaltterapeut se rol is om sy vaardighede en ervaring te benut om 'n groepsomgewing te skep wat 
bewustheid bevorder. Alhoewel die groepleier en groeplede verskillende rolle en verantwoordelikhede het, 
is hulle taak 'n gesamentlike taak (Harris, 2002a:5). Die fasiliteerder bly aktief betrokke by die groepproses. 
Hy moet beplan en werk na 'n doelwit. Hy kan homself egter nooit as die kind se meerdere sien nie: hulle 
bly gelykes. Die terapeut bly 'n fasiliteerder wat die verskillende fasette van die groep saamvat en op 
mekaar afstem en die potensiaal van die groepproses benut. 
 
 5.12.4 DIE GROEPPROSES  
 
Die groepproses kan beskryf word as die proses van interafhanklike interaksie tussen die lede, die leier en 
die groep as 'n eenheid. Die terapeut het die taak om hierdie prosesse te herken, te verstaan en te bestuur. 
Oaklander (1988:287) beskou die groepproses as die waardevolste aspek in groepwerk met kinders. Die 
manier waarop hulle mekaar ervaar en teenoor mekaar reageer, weerspieël hulle interpersoonlike 
verhoudings in die algemeen. Alhoewel 'n groep uit individuele kinders bestaan, het elke groep 'n lewe van 
sy eie. Elke groep volg egter min of meer dieselfde patroon (Oaklander, 1999:171). Zinker (1977:161-162) 
identifiseer vier basiese beginsels ten opsigte van die groepproses: 
o Die belangrikheid van die huidige groepproses. 
o Die proses van ontwikkeling van groepsbewustheid. 
o Die belangrikheid van aktiewe kontak tussen die deelnemers. 
o Die gebruik van eksperimente. 
Die groepproses in Gestaltterapie is gestruktureerd en tot 'n groot mate bepland. Die groepproses kan as 
die hart van groepwerk gesien word. 
 
5.12.5 FASES IN DIE GROEPWERKPROSES 
 
Harman (1996:16) gebruik Kepner se indeling ten opsigte van die ontwikkelingstadiums van die groep. 
o Identiteit en afhanklikheid: In dié fase het lede vrae oor die self, ander, die leier en die proses. Die 

leier se taak is om so gou as moontlik verhoudings met die lede te bou en verhoudings onderling te 
fasiliteer. Die leier moet versigtig wees om nie die fase te manipuleer en energievloei kunsmatig te 
hou nie. Die groep moenie afhanklik raak nie, en moet die vraag “wat wil julle hieruit kry?” self kan 
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beantwoord. Lede wil die mag vir die leier gee. Grense word bepaal. Die lede begin om vertroue te 
ontwikkel in die groep. 

o Invloed en teenafhanklikheid: Tydens dié fase worstel die lede met aspekte soos invloed, outoriteit 
en beheer. In teenstelling met die eerste fase wil lede mag van die leier wegneem. Die leier se taak 
is hoofsaaklik om lede te help om bewus te word van groepnorme, hulle uit te daag om verskille en 
ontevredenheid uit te spreek en om verskillende rolle te help differensieer. Groepspatrone en 
stereotipes ontwikkel. Groepsbewustheid neem ook toe. Lede neem sekere rolle aan. Baie keer is 
die rol 'n projeksie van 'n ongeïntegreerde deel van die individu se self, byvoorbeeld die slagoffer. 
Groeplede moet bewus raak dat hulle eienskappe op die slagoffer projekteer. 

o Die finale fase gaan oor intimiteit en interafhanklikheid: Die intimiteit wat ontwikkel, lei daartoe 
dat groeplede verskille en konflik hanteer. Lede kan op mekaar staatmaak vir begrip, ondersteuning, 
uitdaging en verhoudings. Lede is gemaklik met wie hulle is en begin belangrik word vir mekaar. Die 
leier tree op as konsultant, help die groep om te termineer en help om onvoltooidhede te herken 
waarmee nie gehandel is nie.  

 
Zinker (Harman, 1996:17) identifiseer soortgelyke fases. 
o Oppervlakkige kontak en eksplorasie. 
o Konflik en identiteit. 
o Samevloeiing en isolasie. 
o Hoë graad van kohesie. 
 
Die fases volg nie noodwendig soos hier uiteengesit op mekaar nie. Elke fase beskryf 'n proses en elke 
proses veroorsaak die verlangende verandering binne groeplede. Die fases binne die groepwerkproses 
kan saamgevat word in drie fases: 'n aanvangsfase waartydens groeplede die proses en mekaar toets; 'n 
werkfase waartydens daar aan probleme gewerk word en 'n termineringsfase waartydens dienslewering 
afgesluit word. Tydens al drie die fase word daar van sekere metodes (bespreek in 5.10.1.1.4) gebruik 
gemaak (Corey, 2004:311). 
 
Gestaltgroepwerk skep dus vir 'n kind met ATHV en sy steunstelsels die geleentheid om binne 'n veilige 
omgewing die grense van persoonlike groei te toets en te ontwikkel tot hulle volle potensiaal. Die doelwitte 
van die groepwerkprogramme wat benut is tydens die ondersoek, was goed gedefinieer, maar die 
oorhoofse doel ten opsigte van die verhoging van bewustheid is voorop gestel. 
 
5. 13 SAMEVATTING 
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Vanuit Gestaltterapie word klem gelê op die feit dat 'n persoon gebalanseerd in die hier-en-nou moet 
funksioneer. Om tot balans te kom, moet 'n persoon tot bewustheid kom, leer om verantwoordelikheid vir 
homself en sy keuses te neem en geïntegreerd begin funksioneer. Indien dit gebeur, sal die persoon 
wegbeweeg van omgewingsteun en meer selfondersteunend begin funksioneer. Wanneer die mens vanuit 
die Gestaltterapie beskou word, word klem gelê op die feit dat die mens kan verander. Die mens word as 'n 
holistiese wese beskou en kan nie los van sy omgewing gesien word nie. 
  
Gestaltterapie is op die veldteorie gebaseer. Om die verband tussen Gestaltspelterapie en -veldteorie te 
illustreer, kan die volgende metafoor gebruik word: Gestaltterapie is soos die boom wat binne omgewing 
van die veldteorie staan. Sonder sy omgewing sal die boom nie kan bestaan nie, en die boom kan ook nie 
sonder sy omgewing gesien word nie. 'n Boom buite sy omgewing kan nie binne konteks geplaas word nie: 
'n doringboom moet in die bosveld gesien te word om sy uniekheid raak te sien en te waardeer. Sy vermoë 
om in sy omgewing aan te pas, kan ook net waardeer word indien die boom binne sy omgewing gesien 
word. Hierdie metafoor is ook geldig ten opsigte van die mens en sy omgewing. Konsepte van belang ten 
opsigte van die veldteorie is fenomenologie, eksistensialisme, dialoog, verandering, bewustheid, kontak en 
organismiese selfregulering. Tydens die intervensieproses word in die hier-en nou gewerk en beïnvloed die 
huidige moment nie alleen die terapeut en kliënt nie, maar ook die hele hulpverleningsproses. Dit is 
belangrik dat die terapeut bewus moet wees van die verskillende aspekte binne die veld soos die aard van 
die terapeutiese verhouding, die kliënt se proses, die terapeut se proses, omstandighede waarbinne die 
terapie plaasvind, die kontakproses en versteurings, en die energievlak van sowel die kliënt as die terapeut 
. Deur bewus te wees van hierdie aspekte kan die terapeut die kliënt ontmoet waar hy is en kan die 
terapeutiese proses 'n waarlik unieke en doelmatige proses wees. 
 
Die Gestaltsiklus van ervaring bied 'n sinvolle konseptuele verwysingsraamwerk – nie alleen vir die manier 
waarop 'n mens sy omgewing organiseer nie, maar ook vir die wyse waarop ATHV die funksionering van 'n 
kind beïnvloed. Hierdie raamwerk bied 'n verduideliking vir die probleme wat 'n kind met ATHV ervaar en 
kan ook benut word met die opstel van 'n intervensieplan. Uit die bespreking was dit duidelik dat 
intervensie op die sensasiebewustheidsfase en die energie-aksie-kontakfase gerig moet wees. 
 
Die doel van hierdie ondersoek was die ontwikkeling van 'n intervensieplan ten opsigte van die bemagtiging 
van sowel 'n kind met ATHV as sy steunstelsels. Gestaltterapie is bestudeer as teoretiese 
verwysingsraamwerk en Gestaltspelterapie is as intervensiemetode benut. Twee 
Gestaltterapiewerkmodelle is bestudeer met die oog op die ontwerp van die intervensieplan. Die 
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Schoeman-model is benut ten opsigte van elke sessie en die volgende fases is bespreek: Verhoudingbou; 
Sensoriese kontak; Vasstelling van die kind se proses; Maak en besit van 'n projeksie; Oorweging van 
alternatiewe; Klarifisering; Bemagtiging en Evaluering en Selfvertroeteling. Die Oaklander- terapeutiese 
proses is gedurende die terapeutiese proses benut en in hierdie hoofstuk bespreek. 
Groepwerk as maatskaplikewerkmetode word benut om deur middel van groepinteraksie die individuele 
groeplede die geleentheid te gee om met nuwe gedrag te eksperimenteer. Hierdie metode bied aan die 
kind met ATHV en sy steunstelsels 'n veilige en gestruktureerde omgewing waarbinne verandering en groei 
kan plaasvind. 
 
In hoofstuk 6 word die voorondersoek en ontwerp van die intervensieplan bespreek.
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HOOFSTUK 6: DIE VOORONDERSOEK EN ONTWERP VAN DIE INTERVENSIEPLAN 
  
6.1 INLEIDING 

 
Voorondersoek word in die Nuwe woordeboek vir maatskaplike werk (Vaktaalkomitee vir maatskaplike 
werk, 1995:70) gedefinieer as die: “Die proses waarvolgens die navorsingsontwerp vir 'n beoogde 

ondersoek getoets word.” Die definisie van navorsingsontwerp wat hiermee saamgelees kan word, is 
soos volg: “ 'n Plan van 'n navorsingsprojek waarvolgens data ingewin word om die hipotese te 

ondersoek of die doel te verwesenlik” (Vaktaalkomitee vir maatskaplike werk, 1995:43). Die 
voorondersoek kan dus beskou word as die toetsproses vir die wyse waarop die data ingewin gaan 
word tydens die navorsingsondersoek. Reber en Reber (2001:259) is van mening dat 'n voorondersoek 
sinoniem is aan 'n verkennende studie wat voor die navorsingsondersoek gedoen word om 'n algemene 
begrip te kry van die fenomeen wat bestudeer word. Volgens die skrywers sal 'n navorser uit 'n 
geslaagde voorondersoek voldoende aanduidings verkry om voort te gaan met die hoofondersoek. 
Rothman (2004:2) beskryf vroeë ontwerp en die voorondersoek as die daarstelling van 'n plan om 'n 
meer omvattende, uitgebreide en gekontroleerde veldstudie te onderneem. Verder is dit ook die fase 
waartydens die prosedure van evaluering ontwerp word. Strydom en Delport (2005:331) wys daarop dat 
die voorondersoek tydens 'n kwalitatiewe ondersoek minder formeel is. Die vroeë ontwikkeling en 
voorondersoek is alreeds in 1.9.1.4 bespreek. 

 
Aangesien daar tydens hierdie ondersoek vanuit die Gestaltterapieverwysingsraamwerk gewerk is, het 
die navorser gepoog om ook tydens die navorsingsproses Gestaltterapiebeginsels te integreer. Die 
voorondersoek word beskou as die proses waartydens die navorser moet vasstel waar die respondent 
is sodat die respondent ontmoet kan word op sy vlak. Binne die Gestaltterapiefilosofie word hierdie 
beginsel as die eksistensiële ontmoeting tussen twee persone beskryf. Die Gestaltterapeut poog altyd 
om die kliënt se individuele fenomenologiese waarheid te ondersoek. Die klem word daarop gelê dat die 
terapeut altyd probeer om die realiteit vanuit die kliënt se uitgangspunt te beskou. Die terapie moet 
voortdurend aangepas word by die kliënt se voorgrondbehoefte. (Vergelyk Clarkson, 2004:86; 
Mackewn, 1997:34.) Tydens hierdie studie was drie groepe respondente betrokke, naamlik kinders met 
ATHV, hulle ouers en onderwysers. Indien hierdie beginsel op die huidige ondersoek toegepas word, 
beteken dit dat die navorser moet vasstel hoe die respondente, ouers en onderwysers, die fenomeen 
beskou wat in hierdie geval kennis ten opsigte van ATHV en die hantering van die kind met ATHV is. 
Ten opsigte van die kinders moes vasgestel word wat hul vlak van maatskaplike funksionering is.  
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6.2 DIE VOORONDERSOEK 
 

Strydom (2005b:205) wys daarop dat 'n navorser voordat 'n spesifieke probleem ondersoek word 'n vol-
ledige kennis ten opsigte van die onderwerp moet hê. Die voorondersoek gee aan die navorser die ge-
leentheid om haarself ten opsigte van die projek te oriënteer. Vier aspekte van die voorondersoek word 
onderskei: literatuurstudie, konsultasies met kundiges, uitvoerbaarheid van die studie en die toetsing 
van die waarnemingsisteem of meetinstrument. Hierdie aspekte is alreeds in 1.9.1.3 en 1.9.1.4 
bespreek. Vir die doeleindes van hierdie studie en die inligting wat in hierdie hoofstuk weergegee word, 
het die navorser die voorondersoek in twee afdelings verdeel: 'n voorlopige verkennende studie en 'n 
studie van die meetinstrumente of waarnemingsisteem. Eersgenoemde het eerste plaasgevind en het 
aanleiding gegee tot die ontwikkeling en studie van die waarnemingsisteem. 

 
Die voorlopige verkennende studie het uit twee afdelings bestaan: 
o Ouers van kinders met ATHV en onderwysers, wat nie as respondente opgetree het tydens die 

hoofondersoek nie, is by hierdie studie betrek. 'n Semigestruktureerde onderhoud is met elk van 
die respondente gevoer. Die doel van hierdie onderhoude was om die behoeftes van hierdie 
teikengroepe vas te stel. Die inligting is benut met die opstel van vraelyste en die ontwikkeling 
van die bemagtigingsprogramme gerig op die ouers en onderwysers. 

o Die tweede afdeling van die voorlopige verkennende studie was op die kinders gerig. Tydens die 
ondersoek is vasgestel wat die kinderrespondente se vlak van maatskaplike funksionering is deur 
elke geïdentifiseerde respondent 'n Kinderfunksioneringinventaris (Perspektief, 2005) te laat invul. 
Hierdie meetinstrument het nie alleen die kind se funksioneringsvlak aangedui nie, maar ook aspekte 
ten opsigte waarvan die kind probleme ervaar. Die inligting wat uit hierdie assessering na vore 
gekom het, is benut in die intervensie en is verder gebruik om die doelwitte te formuleer van die 
bemagtigingsprogram wat op die kinders gerig is. 

Die voorlopige verkennende studie en die resultate daarvan word in 6.2.2 volledig bespreek. 
 

Die studie van die meetinstrumente of waarnemingsisteem: 
Die studie van meetinstrumente gee aan die navorser die geleentheid om terugvoer ten opsigte van die 
benuttingswaarde daarvan deur respondente te bestudeer. Die navorser toets die meetinstrumente met 'n 
kleiner maar vergelykbare groep voordat die finale instrument in die werklike studie gebruik word (Strydom, 
2005b: 214). Tydens hierdie ondersoek het die navorser 'n aantal vraelyste benut wat as meetinstrumente 
of waarnemingsisteem gedien het. Hierdie meetinstrumente word vervolgens volledig bespreek. 
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6.2.1 DIE STUDIE VAN DIE MEETINSTRUMENTE OF WAARNEMINGSISTEEM 
 
Die studie van die meetinstrumente het volgens die navorser 'n besliste waarde gehad – meer as bloot om 
die sukses en effektiwiteit van die ondersoek te verhoog. Moser en Kalton (1973) in Strydom (2005b: 210) 
is van mening dat die vasstelling van die toepaslikheid van vraelyste die waardevolste bydrae van die 
voorondersoek is. Die navorser stem hiermee saam. Tydens hierdie fase was die navorser in staat om die 
vraelyste te verfyn ten opsigte van die inhoud, antwoorde, taal, uitleg, verstaanbaarheid, 
ouderdomstoepaslikheid en respondente se vermoë en bereidheid om vraelyste van 'n sekere omvang in te 
vul. Die proses het ook aan die navorser die geleentheid gegee om die wyse waarop die data geanaliseer 
gaan word, te toets. Vervolgens word die meetinstrumente wat benut is, beskryf en word verduidelik op 
watter wyse hulle getoets en aangepas is. 

 
Skedule vir semi-gestruktureerde onderhoude met ouers en onderwysers (soos bespreek in 6.2.2.1 
en 6.2.2.2). 'n Basiese riglyn is deur die navorser opgestel vir hierdie onderhoude en is aangepas soos wat 
die situasie vereis het. Daar is nie 'n voorondersoek gedoen om die skedules te toets nie. Inligting verkry uit 
hierdie onderhoude is benut ten opsigte van die identifisering van die literatuurstudie en opstel van latere 
vraelyste. Die navorser was hierna in staat om die doel en doelwitte van die intervensieplan te bepaal. 
Onderneming tot vertroulikheid en Ingeligte toestemming: Kinders, Ouers en Onderwysers en (By-
laag 3, 4, 5 en 6). Hierdie vorms is deur twee onafhanklike respondente getoets. 
Vraelys ten opsigte van Aandagtekorthiperakiwiteitsversteuring (ATHV ) – Ouers en Onderwysers 
en Opvolgvraelys ten opsigte van Aandagtekorthiperakiwiteitsversteuring (ATHV ) – Ouers en 
Onderwysers  (Bylaag 7, 8, 9 en 10). Hierdie vraelyste is opgestel na aanleiding van die inligting bekom 
uit die semi-gestruktureerde onderhoude, en deur twee onafhanklike respondente getoets. 'n Aantal 
veranderinge is aangebring na aanleiding van die respondente se terugvoer. 
Aangepaste Vanderbilt-assesseringskaal: Ouers en Onderwysers (Bylaag 12 en 13). Hierdie 
assesseringskale is deur die “American Academy of Pediatrics” opgestel en is beskikbaar by: 
www.aap.com. Dis gestandaardiseerde vraelyste. Die twee respondente wat hierdie vraelyste getoets het, 
het moeite ondervind om die vorms in te vul as gevolg van die feit dat die vorms in Engels was. Die 
navorser het die oorspronklike Vanderbilt-vraelyste aangepas deur dit in Afrikaans te vertaal. Met die 
hertoets was die respondente tevrede en kon hulle dit met gemak beantwoord. Die verwerking van die 
vraelyste is volgens die voorgeskrewe riglyn gedoen en is ter wille van eenvormigheid ook in Afrikaans 
vertaal (Bylaag 14).  
Kinderfunksionering-inventaris (CFI-JNRIM) Junior Primêre Profiel (Perspektief, 2005). Twee 
negejarige respondente, wat die profiel van die steekproef pas, maar nie deel van die hoofondersoek was 
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nie, het die vraelys tydens die voorondersoek ingevul. Die navorser het aanvanklik beplan om hierdie 
vraelys as 'n voor- en natoets te gebruik. Die voorondersoek het egter uitgewys dat 'n kind met ATHV die 
195 vraagvraelys beswaarlik een keer kan invul. Probleme wat voorgekom het, was dat die kinders se 
aandagaflei-baarheid en hiperaktiwiteit nie onder beheer gehou kon word vir die periode wat hulle die 
vraelys moes invul nie. As gevolg van die ATHV was dit moeilik om hulle belangstelling by die vraelys te 
behou en albei was uitgesproke in hulle aanduiding dat hulle nie weer die vraelys wou invul nie. Daar is 
dus besluit om die vraelys slegs as 'n assesseringshulpmiddel te gebruik. Op grond hiervan is die 
aanvanklike proses aangepas en is 'n alternatiewe meetinstrument benut, naamlik die Rosenberg 
selfwaardeskaal. Die assessering volgens die Kinderfunksioneringinventaris (Perspektief, 2005) het by 
albei respondente in die voorondersoek 'n lae selfpersepsie aangedui. Die Rosenberg-selfbeeldskaal 
(Rosenberg, 2006) bepaal 'n persoon se selfbeeldwaarde en kan as 'n voor- en natoets benut word. 
Die Rosenberg-Selfwaardeskaal (Rosenberg 1965) (Bylaag 11). Die skaal is 'n gestandaardiseerde skaal 
en is by www.atkinson.yorku.ca/~psyctest/ (Rosenberg, 2006) beskikbaar. Dieselfde twee respondente het 
hierdie skaal tydens die voorondersoek getoets. Die navorser het die skaal

Selfopgestelde ouerskapstylvraelys (Bylaag 17). Die navorser het verskillendevraelyste ten opsigte van 
ouerskapstyle benut om 'n kort en verbruikersvriendelike vraelys op te stel. Die doel van hierdie vraelys 
was om 'n aanduiding te kry watter tipe ouerskapstyl 'n ouer meestal gebruik. Die vraelys is deur twee res-
pondente getoets en is onveranderd gelaat. Voortspruitend uit hierdie vraelys het die navorser 'n 
inligtingstuk ten opsigte van ouerskapstyle saamgestel wat deel van 'n PowerPoint-aanbieding gevorm het 
en tydens die ouerleidingsessies benut is (Bylaag 22).  

 in Afrikaans vertaal en die 
numeriese skaalwaardes na simbole verander sodat dit kindervriendelik is. Die kinders het geen probleem 
met die invul van hierdie vraelys ondervind nie en geen verdere veranderings is aangebring nie. 

Persoonlikheidstyle (Bylaag 20). Die Myers-Briggs-gebaseerde vraelys is ontleen uit “Die Kuns van 
familiewees” deur Ewald van Rensburg (Van Rensburg & Simpson, 2003: 69-79). Die doel van hierdie 
vraelys was om die ouers en onderwysers bewus te maak van hulle funksioneringsvoorkeure. Die vraelys 
is met twee respondente getoets en onveranderd gelaat. 

 
6.2.2 DIE VOORLOPIGE VERKENNENDE STUDIE 

 
Hierdie studie is gedoen sodat die navorser die behoeftes van die verskillende teikengroepe kon vasstel 
en die finale intervensie daarvolgens kon rig. Drie teikengroepe is geïdentifiseer, naamlik ouers van 
kinders met ATHV, onderwysers en kinders met ATHV. Tydens die verkennende studie ten opsigte van 
die ouers en onderwysers is respondente gebruik wat nie deel van die hoofondersoek was nie. Hulle 
het wel die profiel van die respondente gepas. Die doel van die ondersoek was om die algemene 
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behoeftes van die teikengroep ten opsigte van die onderwerp vas te stel. Ten opsigte van die kinders is 
die  respondente  van die  hoofondersoek  gebruik aangesien die doel 'n assessering van die kinders se  
funksionering was sodat hulle unieke behoeftes tydens die hoofondersoek aandag kon geniet.  
 

6.2.2.1 Ouers 
 

Die respondente wat vir hierdie deel van die ondersoek gebruik is, is persone geïdentifiseer uit die 
navorser se gevallelading wat die profiel van die teikengroep pas. Drie persone is by die studie betrek 
en daar is semi-gestruktureerde onderhoude met die betrokkenes gevoer. Tabel 8 gee die sosio-demo-
grafiese inligting ten opsigte van die respondente weer. 
 
Tabel 8: Sosio-demografiese inligting ten opsigte van ouers 
 

ASPEK RESPONDENT 1 RESPONDENT 2 RESPONDENT 3 
Ouer Moeder Moeder Moeder 

Ouderdom 35 jaar 31 jaar 40 jaar 

Huistaal Afrikaans Afrikaans Afrikaans 

Huwelikstaat Getroud Getroud Getroud 

Kwalifikasie Tersiêre opleiding Matriek Matriek 

Aantal kinders 2 1 4 

Aantal kinders met ATHV  1 1 4 

Geslag van kind met ATHV  Vroulik  Manlik Manlik 

Ouderdom van kind met ATHV  7 jaar 8 jaar 18, 16, 12 en 10 jaar 

Familiegeskiedenis van ATHV  Nee  Ja  Ja 

 
Die volgende onderhoudskedule is vir die semi-gestruktureerde onderhoude gebruik: 
o Wat is die rede dat u u kind vir ATHV laat evalueer het? 
o Wat weet u van ATHV ? 
o Watter probleme ervaar u ten opsigte van ATHV ? 
o Hoe hanteer of behandel u ATHV ? 
o Watter bemagtigingsbehoeftes het u ten opsigte van ATHV ?  
 
Die navorser het wat Creswell (2003:191-195) 'n generiese proses noem, gebruik tydens die data-anali-
seringsproses:  
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o Organiseer en berei data voor vir analise – deur die skryf van notas 
o Kry 'n geheelbeeld van die inligting deur dit deur te lees 
o Kodeer die inligting deur in temas of kategorieë te verdeel 
o Identifiseer temas en beskryf, en verdeel ook in sub-temas of kategorieë 
o Omskryf die temas of gee dit visueel weer 
o Interpreteer die inligting deur betekenis aan die data te gee 
 

Die data is intens ondersoek en is deur middel van oopkodering gekategoriseer (De Vos, 2005b:341). 
Die navorser het die terme hooftema, sub-tema en kategorie gebruik. Inligting ten opsigte van die as-
pekte word in tabel 9 weergegee.  
 

Tabel 9: Hooftema, subtema en kategorie – Ouers 
 

HOOFTEMA SUBTEMA KATEGORIE 
Emosies ten opsigte van 
die diagnose van ATHV 

Media  Skep verwarring en vrees, weet nie wat om te 
glo nie en is oorweldig. Is dit 'n toestand wat 
deur media en medici geskep is? 

Medici Verduidelik nie behoorlik nie, gesels selde met 
die kind. Gee teenstrydige inligting. Verstaan 
nie altyd wat gesê word nie. 

Skool Woede teenoor die skool. Voel daar is nie 
begrip vir die kind nie en diskriminasie vind 
plaas. 

Simptome Wat is ATHV en wat is normaal? 
Verwarrende kennis ten 
opsigte van ATHV  

Aard – wat is ATHV ? Weet nie wat die simptome van ATHV is nie. 
Hoe word dit gediagnoseer? 
Wat is die voorkoms van ATHV ? Hoekom 
verskil dit in verskillende lewensfases? 
Waarom tree die kind so op? Verstaan nie 
hoekom die kind nie dit wat hy weet kan doen 
nie.  

 Oorsake Biologies – besef dat genetika 'n rol speel. 
Herken simptome in self en/of in ander ouer. 
Beleef magteloosheid en voel buite beheer. 
Dieet – Glo dat dieet ATHV veroorsaak, maar 
ervaar selde verbetering indien dieet verander. 
Ervaar geweldige onsekerheid 
Hantering van die kind: 
Ouers: te streng/toe-
geeflik/onbegrip –
skuldgevoelens 

Skool: glo skool han-
teer kind verkeerd. 
Woede en 
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HOOFTEMA SUBTEMA KATEGORIE 
magteloosheid 

Geassosieerde probleme Gemoedsversteurings: Baie emosioneel, 
depressie, woede en 'n lae selfbeeld 
Gedragsprobleme – onbeheerbaar of moeilik 
beheerbaar 
Leerprobleme – inkonsekwent en 
onvoorspelbaar 

Beskik nie oor die vermoë 
om kind met ATHV  
te hanteer nie 

Inligting uit die media Medikasie – Vrese – kind is onderbehandel 
Wetenskaplike inligting Voorgeskrewe 

medikasie: 
medikasiedebat 

Aanvullings: verskeie 
middels probeer 
sonder sukses 

Dag-tot-dag-hantering van die 
kind 

Dissiplinering – niks werk op die lange duur nie; 
veroorsaak frustrasie 

Gebrek aan kennis en on-
vermoë om die kind te 
hanteer, gee aanleiding tot 
spesifieke probleme  

Skool Gedrag – Kind voortdurend in die moeilikheid 
Prestasie – onderpresteer 

Maats Word nie deur groep aanvaar nie 
Optrede teenoor maats onvoorspelbaar 

Gesin Ouer – moedeloos: weet nie meer wat om te 
doen nie 
Sibbe – swak verhouding 
Familie – Het nie begrip nie 

Behoefte aan 
ondersteuning en kennis  

Kennisleemtes ten opsigte 
van ATHV  

Wat is ATHV? 
Wat veroorsaak ATHV?  
Behandeling van ATHV  

Hanteringsmeganismes Dag-tot-dag-hantering van die kind 

 
Temas wat na vore gekom het, stem ooreen met gegewens wat benut is in 1.2 om die behoefte vir die 
huidige ondersoek te motiveer. Die vyf uitstaande temas is die emosie wat gepaard gaan met die 
diagnose van ATHV, verwarrende kennis ten opsigte van die versteuring, 'n onvermoë  ten opsigte van 
die hantering van die kind,  spesifieke  probleme wat die ouers ervaar ten opsigte van die skool, die 
kind se maats en binne die gesin asook  die behoefte aan ondersteuning en kennis. Hierdie inligting 
sluit aan by die probleemstelling soos geformuleer in 1.3. Die temas het verder aandag gekry in die 
literatuurstudie in Hoofstukke 2, 3 en 4. 'n Interessante deurlopende tema is die negatiewe ervaring en 
verhouding wat die ouers met die skool het. Bronne wat tydens die literatuurstudie geraadpleeg is, 
beklemtoon die feit dat daar samewerking tussen die ouers en die skool moet wees om 'n suksesvolle 
ATHV-uitkoms te verseker. (Vergelyk Green & Chee 1998:128; Jergen, 2004: 24; Rief, 2005:43.) Die 
onderhoude het verder ook die emosionaliteit bevestig wat met ATHV gepaard gaan. Die emosies wat 
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geïdentifiseer is, is onder meer: verwarring, vrees, onbegrip, onsekerheid, skuldgevoelens, 
magteloosheid, en 'n gevoel van buite beheer wees. Green en Chee (1998:203) sluit hierby aan 
wanneer hulle die mening uitspreek dat die ouers van 'n kind met ATHV 'n byna bomenslike vermoë tot 
positiwiteit moet hê. Geweldige emosionele eise word gestel om die kind ten spyte van voortdurende 
mislukking aan te moedig en te ondersteun. Ouers is geneig om hulself te blameer (beleef mislukking in 
hulself) of om krities en foutvinderig teenoor hul kinders op te tree (Whitman, 2000:447). 
 
Die inligting verkry uit die ondersoek is benut in die opstel van die vraelys ten opsigte van ATHV (By-
laag 7) wat tydens die hoofondersoek deur die respondente ingevul is. Hierdie kennis is ook benut 
gedurende ontwikkeling van die bemagtigingsprogram wat op die ouers gerig is. 'n Belangrike aspek 
wat die navorser nie voor hierdie ondersoek in ag geneem het nie, was die feit dat die verhouding 
tussen die ouers en die skool baie negatief was. Tydens die ontwikkeling van die intervensieplan het 
hierdie probleem aandag gekry en is geleenthede geskep dat die verhouding verbeter kan word. 
 
6.2.2.2 Onderwysers 
 
Twee onderwysers is as respondente by die deel van die ondersoek betrek. Die navorser het persone ge-
bruik met wie sy kontak gemaak het in haar praktyk. Weereens is die studie gedoen deur middel van die 
voer van semigestuktureerde onderhoude. Dieselfde proses van data-analisering is gebruik as met die 
studie ten opsigte van die ouers (6.2.2.1) en weereens is oopkoderingkategorisering gebruik (Creswell, 
2003:191-195; De Vos, 2005c:341). 
 
Tabel 10 gee die sosio-demografiese inligting van die onderwysers weer. 
  
Tabel 10: Sosio-demografiese inligting ten opsigte van onderwyser-respondente 
 

ASPEK RESPONDENT 1 RESPONDENT 2 
Geslag Vroulik Vroulik 

Ouderdom 45 jaar 40 jaar 

Huistaal Afrikaans Afrikaans 

Kwalifikasie Nagraads Tersiêr  

Onderwyservaring 20 jaar 18 jaar 

Huidige skoolverantwoordelikheid  Graad 5, 6 en 7 Skoolhoof 
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Die volgende onderhoudskedule is vir die semi-gestruktureerde onderhoude gebruik: 
o Wat weet u van ATHV ? 
o Watter probleme ervaar u ten opsigte van ATHV ? 
o Hoe hanteer u die kind met ATHV ? 
o Watter bemagtigingsbehoeftes het u ten opsigte van ATHV ?  
 
Hooftemas, sub-temas en kategorieë is geïdentifiseer en word in tabel 11 voorgestel:  
 
Tabel 11: Hooftema, sub-tema en kategorie – Onderwysers 
 

HOOFTEMA SUB-TEMA KATEGORIE 
'n Gebrek aan voldoende 
kennis ten opsigte van 
ATHV  

Opleiding nie voldoende dat 
hulle presies weet wat 
ATHV is nie 

Weet nie wat die simptome van ATHV is nie; 
hoe word dit gediagnoseer? 
Wat is die voorkoms van ATHV ? Waarom 
verskil dit in verskillende lewensfases? 
Kind is nie in staat om dit wat hy weet toe te 
pas nie – waarom?  

 Verward ten opsigte van wat 
ATHV veroorsaak 

Biologies – besef dat genetika 'n rol speel. 
Dieet – oortuig dat suiker ATHV veroorsaak 
Ouerskapstyl – oortuig dat ouers nie reëls en 
dissipline tuis toepas nie. Negatief teenoor 
ouers – voel ouers sien nie hulle kinders se 
gedrag raak nie. 

Ervaar probleme om 
geassosieerde probleme te 
hanteer en te begryp 

Gemoedsversteurings: baie emosioneel, 
depressie, woede en aggressie, lae selfbeeld  
Gedragsprobleme: onbeheerbaar of moeilik 
beheerbaar 
Leerprobleme: inkonsekwent en 
onvoorspelbaar. Voel dat die kinders nie hard 
genoeg probeer nie 

Frustrasie omdat 
hanteringsmeganismes 
faal 

Inligting uit die media Onseker, weet nie wat om te glo nie en is 
verward. Is dit 'n toestand wat deur media en 
medici geskep is of is die kinders net stout? 

Medikasie Medikasiedebat Aanvullings 
Dag-tot-dag-hantering van 
die kind 

Hantering binne die klas – die kinders is baie 
veeleisend en ontwrigtend. Dissiplinering – 
niks werk op die lange duur nie. Voel 
magteloos en twyfel soms in eie vaardighede. 

Ondervind spesifieke 
probleme as gevolg van 
die feit dat hulle nie altyd 
weet wat gedrag 

Klaskamergedrag  Gedrag – Voortdurend in die moeilikheid 
Prestasie – onderpresteer 
Moedeloos en gefrustreerd 

Maats Word nie deur groep aanvaar nie 
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HOOFTEMA SUB-TEMA KATEGORIE 
veroorsaak nie en dan nie 
weet hoe om dit te hanteer 
nie 

Optrede teenoor maats onvoorspelbaar 
Het simpatie met die kinders, want sosiale 
vaardighede is baie beperk 

Ouers Beleef die ouers as oningelig, moedswillig  en 
nie bereid tot samewerking nie. 

Behoefte aan opleiding 
ten opsigte van die 
versteuring en 
hanteringsmeganismes 

Kennis ten opsigte van 
ATHV  

Wat is ATHV?  
Wat veroorsaak ATHV?  
Behandeling van ATHV  

Hanteringsmeganismes Dag-tot-dag-hantering van die kind veral 
binne die klaskamersituasie 

 
Die hooftemas van hierdie studie sluit aan by die temas soos geïdentifiseer tydens die studie met die 
ouers. Weereens sluit die inligting wat na vore gekom het aan by die motivering vir die ondersoek en die 
probleemstelling (sien 1.2 en 1.3). Die vier hooftemas wat geïdentifiseer is, is 'n gebrek aan voldoende 
kennis van ATHV, frustrasie omdat hanteringsmeganismes faal, spesifieke probleme word ervaar ten 
opsigte van klaskamergedrag, verhouding met maats en met die ouers van die kinders. 
Bemagtigingsbehoeftes is geïdentifiseer as kennis van ATHV en hanteringsmeganismes. Die onderwysers 
kom as minder emosioneel ten opsigte van die kind met ATHV voor, maar ervaar tog negatiewe emosies. 
Vooraan is die negatiewe gevoel teenoor die ouers en die belewenis dat hulle nie saam met die skool werk 
nie. 'n Magteloosheid en frustrasie is by die onderwysers opgemerk en hulle het aangedui dat hulle soms in 
hulle eie vaardigheid en vermoëns begin twyfel omdat dit so moeilik is om die kinders te hanteer. Pfiffner et 

al. (2006:549) bevestig die noodsaaklikheid dat onderwysers oor 'n omvattende kennis ten opsigte van 
ATHV moet beskik. Die skrywers haal 'n ondersoek deur Arcia et al. (2000) aan waartydens bevind is dat 
baie onderwysers nie oor basiese kennis ten opsigte van ATHV beskik nie, en nie weet watter 
hanteringsmeganismes om binne die klaskamer te benut om 'n kind met ATHV te hanteer nie.  
 
Inligting in hoofstukke 2, 3, en 4 bou die geïdentifiseerde temas uit. Verder is hierdie inligting benut met die 
opstel van die vraelys ten opsigte van ATHV aan die onderwysers (Bylaag 8). Die inligting is ook benut ten 
tye van die ontwikkeling van die intervensieplan wat in 6.3 volledig bespreek word. 
 
6.2.2.3 Kinders 
 
Hierdie deel van die voorondersoek was gerig op die respondente wat deel was van die hoofondersoek. 
Die ondersoek het die vorm van 'n assessering van die maatskaplike funksionering van die kinders 
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aangeneem. 'n Assesseringsinstrument, die Kinderfunksioneringinventaris (Perspektief, 2005), is vir hierdie 
deel van die ondersoek benut. Hierdie meetinstrument assesseer die volgende aspekte: 
o Positiewe funksioneringselemente – Deursettingsvermoë, tevredenheid en toekomsperspektief. 
o Selfpersepsie – Angstigheid, skuldgevoelens, gebrek aan selfwaarde, isolasie, voel verantwoordelik 

vir ander, en gebrek aan selfgelding. 
o Trauma dinamika – Geheueverlies, frustrasie, hulpeloosheid, houding teenoor volwassenes, 

wantroue, stigma, liggaamsbeeld, persoonlike grense, skoolprobleme. 
o Verhoudings – Met vriende, ma, pa, stiefma en stiefpa (as van toepassing) en gesin. 
 
Die respondente wat by dié ondersoek betrek is, het voldoen aan die kriteria vir die steekproef soos 
uiteengesit in 1.10. Die kinders word nie geïdentifiseer nie, maar vir besprekingsdoeleindes word 'n letter 
aan elke respondent toegeken. Die respondente en hulle agtergrond word volledig in Hoofstuk 7 bespreek 
wanneer die empiriese gegewens in detail bespreek word. Agt respondente is geselekteer en by die 
ondersoek betrek: 
o Respondent A: Sy is 'n agtjarige dogter in graad 2. Alhoewel sy alreeds met ATHV gediagnoseer is, 

wil haar ouers nie die diagnose aanvaar nie en sy ontvang tans geen behandeling nie. Haar gedrag 
en veral haar sosiale funksionering word deur ATHV beïnvloed. 

o Respondent B: Die seun  is nege jaar en tien maande en in graad 3. Hy is alreeds vyf jaar gelede 
met ATHV gediagnoseer en gebruik vier jaar lank medikasie. Sy gedrag is problematies en ATHV 
beïnvloed ook sy skoolprestasie. 

o Respondent C: Hy is 'n negejarige seun in graad 3. Hy is onlangs met ATHV gediagnoseer en 
gebruik nog geen medikasie nie. ATHV beïnvloed sy funksionering kognitief, emosioneel en sosiaal. 

o Respondent D: Hy is 'n negejarige seun in graad 3. Hy is drie jaar gelede met ATHV gediagnoseer 
  en gebruik sedert diagnose medikasie. Sy ouers beleef die situasie as onder beheer, maar hy ervaar 

ernstige sosiale en akademiese probleme by die skool. 
o Respondent E: Sy is 'n negejarige dogter in graad 3. Alhoewel sy met ATHV gediagnoseer is, weier 

haar ouers om die diagnose te aanvaar. Sy ervaar emosionele en akademiese probleme en ontvang 
geen behandeling nie. 

o Respondent F: Sy is tien jaar oud en is in graad 4. Sy is gedurende 2007 met ATHV gediagnoseer 
en ontvang behandeling vir die versteuring. 

o Respondent G: Hy is 'n negejarige seun in graad 3. Hy is alreeds vyf jaar gelede met ATHV 
gediagnoseer en ontvang behandeling sedert diagnose. Die skool het baie klagtes oor sy gedrag en 
sy akademiese prestasie. 
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o Respondent H: Hy is 'n negejarige seun in graad 2. Hy is gedurende 2007 met ATHV gediagnoseer 
nadat hy verwys is vir evaluering omdat hy so swak op skool presteer. Hy ontvang behandeling 
sedert die diagnose van ATHV. 

 
6.2.2.3.1 Voorbereidingsessie 

Die sessie waartydens die assesseringsinstrument toegepas is, is ook as 'n voorbereiding- en 
kennismakingsessie benut. Al die respondente besoek dieselfde skool en hierdie sessie het by die skool in 
skooltyd plaasgevind. Aangesien die onderwysers en die skool so 'n groot rol tydens die ondersoek 
gespeel het, was die skool dan ook die toegang tot die respondente (sien 1.9.1.1) en het die skoolterrein 
ook as die omgewing gedien waarbinne die ondersoek voltooi is.  
 
Doel van voorbereidingsessie: 
Ontmoet respondente en afneem van assesseringstoets 
Doelwitte van voorbereidingsessie: 
o Kennismaking met respondente 
o Verduideliking van navorsingsondersoek waarvan hulle deel is 
o Vul Kinderfunksioneringinventaris (Perspektief, 2005) in. 
 
Tydens die sessie het die respondente die 195 vraag-meetinstrument ingevul. Respondente moes 
deurentyd aangemoedig word om die vraelys in te vul. Hulle kon die vrae beantwoord aangesien dit op 'n 
ouderdomstoepaslike wyse gestel word, maar die lengte van die vraelys en die herhaling van vrae het die 
respondente uitgeput en met tye moedeloos gelaat. Die uitkoms van die ingevulde meetinstrument het die 
resultate van die studie van die waarnemingsisteem (sien 6.2.1) bevestig. 
 
6.2.2.3.2 Resultate van die meetinstrument soos toegepas tydens die voorbereidingsessie 

Die oorsigtelike resultate van die vier funksioneringsaspekte word in figuur 30 grafies weergegee. 
Puntetellings strek vanaf 0 tot 100. Die meetinstrument se instruksies dui 'n evalueringskaal aan 
waarvolgens bepaal word of die respondent  byvoorbeeld verdere aandag nodig het. By Positiewe 
funksioneringsareas toon minder as 60% 'n behoefte vir verbetering aan; tussen 60% en 64% dui 'n 
waarskuwing aan wat aandag nodig het en meer as 64% is in die aanbevole gebied. By Selfpersepsie is die 
ooreenstemmende gegewens meer as 40%, tussen 36% en 40%, en minder as 36%. By Traumadinamika is 
dit meer as 40%, tussen 36% en 40%, en minder as 36%. Vir  
Persoonlike verhoudings is dit onderskeidelik minder as 60%, tussen 60% en 64%, en meer as 64% 
(Perspektief, 2005). 
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Samevattend word die vlak van die respondente soos in figuur 30 geïllustreer in tabel 12 skematies 
voorgestel. 'n Aanduiding word ook gegee watter respondente 'n behoefte aan verbetering het in 'n 
bepaalde area. 
Figuur 30: Punte behaal in funksioneringsareas per respondent  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vanuit tabel 12 is dit duidelik dat selfpersepsie en traumadinamika die twee funksioneringsareas is waar 'n  
behoefte aan verbetering bestaan. Hierdie aspek sluit aan by die inligting soos weerspieël in die 
literatuurstudie 4.4.3.2.3 waar die belangrikheid van 'n positiewe selfpersepsie of selfwaarde beklemtoon 
word en by 4.4.4.1.4 waar die invloed van ATHV op 'n kind se selfwaarde beklemtoon word. Conners 
(2006:12) verwoord die aspek soos volg: “Children dignosed with ADHD during middle childhood often 

begin to experience a pattern of academic and social failure that leads to poor self-esteem and depression 

(e.g., feeling stupid and disliked by other children).” Die assessering bevestig die realiteit dat probleme met 
selfwaarde by die kind met ATHV bestaan.  
 
Tabel 12: Evaluering van behoefte aan dienste by respondente  
 

AREA BEHOEFTE AAN 
VERBETERING  

WAARSKUWING, HET 
AANDAG NODIG 

AANBEVOLE GEBIED 

Positiewe-
funksioneringsareas 

Respondent A Geen respondent nie Respondent B, C, D, E, F, 
G, H 
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Selfpersepsie Alle respondente Geen respondent nie  Geen respondent nie  

Traumadinamika Respondent A, D, E, G Respondent B Respondent C, F, H 

Persoonlike verhoudings Respondent A Geen respondent nie Respondent B, C, D, E, F, 
G, H 

Die vlak van funksionering ten opsigte van verhoudings van die respondente kan misleidend wees. 
Alhoewel die respondente se verhoudings oorhoofs as positief getoets het, moet daarop gelet word dat 
verhoudings in kernaspekte verdeel word en dat sekere kernaspekte behoefte aan verbetering aantoon. 
Die volgende kernaspekte word uitgelig: 
o Verhouding met vriende 
o Verhouding met ma 
o Verhouding met pa 
o Verhouding met stiefma 
o Verhouding met stiefpa 
o Verhouding met gesin 
 
Respondent A, B, E en F se tellings ten opsigte van verhouding met vriende toon 'n behoefte aan 
verbetering. Respondente D en H se tellings is baie hoog en toon 'n moontlike manipulering van die vrae 
aan en die tellings kan nie as betroubaar beskou word nie. Hieruit kan dus afgelei word dat respondente A, 
B, E, F en moontlik D en H se verhoudings met vriende 'n behoefte aan verbetering het. Hierdie aspek sluit 
aan by die voorafgaande waar 'n swak selfwaarde by die kind met ATHV saamhang met swak sosiale 
vaardighede en probleme ten opsigte van verhoudings met die portuurgroep (bespreek in 4.4.3.2.3; 
4.4.4.1.2 en 4.4.4.1.3). (Vergelyk Cooper & Bilton, 2002:48; Green & Chee, 1998:120; Rief, 2005:70.) 
Traumadinamika kom vir die navorser ooreen met die Gestaltbeginsel van onvoltooidhede (vergelyk 5.8.1). 
Onvoltooidhede ontstaan wanneer behoeftes nie bevredig word nie of wanneer gevoelens nie beleef word 
nie of onderdruk word, dit wil sê die vermyding van emosies en ervaring. (Vergelyk Blom, 2006:213; Sills et 

al., 1995:3; Thompson & Rudolph, 2000:166.) Die assessering toon dat meer as die helfte van die 
respondente onverwerkte emosies kan ervaar wat as traumadinamika beskryf kan word. 
 
Indien hierdie voorlopige verkennende studie in ag geneem word met die oog op die ontwikkeling van die 
intervensieplan, is die volgende aspekte van belang: 
o Bemagtigingsprogram ten opsigte van die ouers:  

 Klem op die aard, oorsake, simptome, voorkoms en geskiedenis van ATHV.  
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 'n Teoretiese raamwerk waarbinne ATHV verklaar kan word sodat begrip ontwikkel kan word vir 
die versteuring. 

 Omvattende inligting ten opsigte van die farmakologiese behandeling van ATHV.  
 Toestande geassosieer met ATHV.  
 Ouerskap en ATHV. 
 Begrip vir die behoeftes van die kind. Kennis van die kind se proses. 
 Hanteringswenke vir ouers ten opsigte van die dag-tot-dag-hantering van 'n kind met ATHV.   

Selfkennis en die invloed wat eie proses op die hantering van die kind het. 
 Bemagtiging van ouers om met die skool saam te werk. 

o Bemagtigingsprogram ten opsigte van die onderwysers: 
 Klem op die aard, oorsake, simptome, voorkoms, identifisering en geskiedenis van ATHV.  
 'n Teoretiese raamwerk waarbinne ATHV verklaar kan word sodat begrip geskep kan word vir 

die versteuring. 
 Omvattende inligting van die farmakologiese behandeling van ATHV.  
 Toestande geassosieer met ATHV.  
 Emosionele behoeftes van 'n kind met ATHV. 
 Hanteringstrategieë ten opsigte van 'n kind met ATHV. Kennis ten opsigte van die kind se proses 

en die invloed daarvan as die onderwyser se proses op die hantering van die kind. 
 Bemagtiging van onderwysers om beter begrip vir die omstandighede van 'n ouer met 'n kind 

met ATHV te hê. 
o Bemagtigingsprogram ten opsigte van die kinders 

 Klem op die verbetering van selfwaarde en 
 Emosionelebewuswording. 
By die ontwikkeling van hierdie program is die inligting soos bespreek in 4.4.3.2.3 van belang en dit 
word dus hier herhaal. 
 Oaklander (1988:57) beskou die gesonde ononderbroke sensoriese, liggaamlike, emosionele en 

intellektuele ontwikkeling van die kind as die kern van die kind se selfbeeld. 
 Wanneer 'n kind 'n gesonde selfbeeld het, is die kind in staat tot gesonde kontakfunksies. 
 Wanneer 'n kind swak gedefinieerde grense het, kom samevloeiing voor en kan die kind homself 

moeilik van die omgewing skei (Oaklander, 1994:143). 
 Die kind kan eers emosioneel bewus word wanneer hy 'n sterk selfbewussyn het. 
 Oaklander (1997:298) gebruik die volgende om 'n kind te help met die ontwikkeling van sy self: 

Definiëring van die self, ervaring van mag en beheer, maak van keuses, ervaring van 
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bemeestering, besit neem van projeksies, daarstel van grense en beperkinge, in staat wees om 
te speel en verbeelding te gebruik en om met aggressiewe energie in kontak te kom. 

 Jergen (2005:147) beklemtoon die belangrikheid van die verhoging van 'n kind met ATHV se 
selfpersepsie. Hy verwoord sy standpunt soos volg: "The emotional development of children with 

ADHD is far more important than their academic development. After all, people can always learn 

to read or do math at any time in their lives. Changing their self-concept once in adulthood is 

much harder.” 

Hierdie aspekte is in ag geneem met die ontwikkeling van die program en al die inligting is daarby 
geïnkorporeer. 
 
6.3 ONTWERP VAN INTERVENSIEPLAN 
 
Gestaltterapie is as verwysingsraamwerk vir die ontwikkeling van die intervensieplan benut. ATHV vanuit 'n 
Gestaltterapieperspektief en Gestaltterapiegroepwerk is alreeds in Hoofstukke 5 en 6 volledig bespreek. 
Ter wille van volledigheid word die besondere Gestaltbeginsels wat benut is tydens die opstel van die 
intervensieplan weereens kortliks bespreek. Klem moet daarop gelê word dat die Gestaltterapiefilosofie 
deurgaans benut is en dat die intervensieplan in sy geheel vanuit 'n Gestaltterapeutiese perspektief 
ontwikkel is. 
 
6.3.1 GESTALTTERAPIEBEGINSELS AS UITGANGSPUNT BENUT TYDENS DIE 

ONTWIKKELING VAN DIE INTERVENSIEPLAN 
 
Volgens Corey (2004:299) is Gestaltterapie gebaseer op die uitgangspunt dat die mens die beste verstaan 
word binne die konteks van sy omgewing. Gestaltterapie is 'n mens- en prosesgeoriënteerde terapie wat op 
die integrasie van die persoon as geheel, sintuie, liggaam, emosies en intellek klem lê (Oaklander, 2003: 
143). Hierdie uitgangspunt dien as motivering vir die intervensieplan wat ontwikkel is vir die doeleindes van 
hierdie ondersoek. Die volgende beginsels is van belang: 
 
6.3.1.1 Die veldteorie  
 
Die veld sluit volgens Joyce en Sills (2001:24) die interne wêreld van die kliënt, die eksterne wêreld of die 
omgewing, waarvan ook die terapeut deel is, en die altyd veranderende verhoudings tussen hulle in. Die 
veld beteken dan letterlik enigiets, elke objek, situasie en verhouding binne die heelal. Binne die 
terapeutiese konteks word die veld egter afgebaken na wat volgens die terapeut en die kliënt as van 
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toepassing beskou word (bespreek in 5.5). Binne hierdie ondersoek is die kind se veld as die kind self, 
ATHV, sy ouers, gesin, onderwyser en skool en die terapeut omskryf. 
 
Volledigheidshalwe word die volgende beginsels van die veldteorie genoem wat in ag geneem is tydens die 
proses en toegepas is tydens die benutting daarvan (sien 5.5.3): 

o Die kind kan nie in isolasie gesien word nie, maar binne sy sosio-kulturele en ekonomiese omgewing. 
o Alle aspekte van die veld is belangrik en interverbind.  
o Die kind se gedrag kan nie aan 'n enkele oorsaak toegeskryf word nie, maar word veroorsaak deur 

ineengeskakelde kragte van die veld.  
o Die veld en die kragte binne die veld is voortdurend in beweging. Die kind is voortdurend besig om sy 

perspektief van die veld te verander soos hy die veld herorganiseer en verskillend verstaan van 
oomblik tot oomblik. 

o Die kind is aktief betrokke by die organisering en herorganisering van sy veld deur sy behoeftes en 
belange in ag te neem. 

o Die kind gee individuele betekenis aan ervarings binne die veld  
o Die kind is medebetrokke by die skep van sy veld en is verantwoordelik vir die betekenis wat hy aan 

sy lewe gee. 
o Die kind se gedrag en ervaring vind in die hede plaas en kan alleenlik binne die konteks van die 

huidige veld verklaar word. 
o Omdat alle aspekte van die veld verbind is, kan verandering in enige deel van die veld die hele veld 

beïnvloed. 
 (Vergelyk Mackewn, 1997:49) 
 
Met inagneming van hierdie beginsels is die kind en sy hele veld by die intervensieproses betrek. Die 
beginsel dat verandering in enige deel van die veld die hele veld kan beïnvloed, is vir die navorser veral 
van belang, aangesien sy van mening is dat enige verandering in die kind se veld 'n verandering in sy 
funksionering kan veroorsaak. Deur dus die kind se totale veld te betrek, hoef die veld in sy totaliteit nie te 
verander nie maar kan 'n verandering in een aspek die gewenste uitwerking hê. Tydens die studie het die 
navorser bogenoemde beginsels deurlopend toegepas. Soos bespreek in 1.9.1.1 is die kinderrespondente 
vanaf hulle identifisering binne die konteks van hulle omgewing gesien. Sowel die ouers as die 
onderwysers van die kinders se belewing van die kinders is ondersoek en in ag geneem. Die verhouding 
tussen die verskillende dele van die veld is voortdurend beklemtoon en geëvalueer. Gedurende die sessies 
het die navorser die respondente die geleentheid gegee om dit wat in die hier-en-nou beleef word, te 
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ervaar. Aandag is gegee aan behoeftes wat nou ondervind word en dis deurgewerk. Daar is met ander 
woorde aandag geskenk aan dit wat op die voorgrond is sodat dit aandag kan ontvang.  
 
6.3.1.2 Kontak  
 
Geen ervaring kan plaasvind sonder kontak nie. Kontak vind plaas die oomblik wanneer 'n kind die 
omgewing gebruik om 'n behoefte te bevredig. Gesonde kontak word bepaal deur die kind se benutting van 
sy sintuie, bewustheid van en sinvolle gebruik van sy liggaam, die vermoë om emosies uit te druk en die 
benutting van sy intellek om idees, behoeftes en gedagtes uit te spreek (Blom, 2006:29; Oaklander 
1999:163). Die kind maak ook kontak met sy interne wêreld of interpersoonlike kontak waar hy homself as 
“ek” ervaar en met sy omgewing waar hy kan definieer wie hy is. Hierdeur word sy kontakgrense bepaal en 
behou hy sy eie identiteit (Aronstam,1992:634; Oaklander 1994a:283). Die bemagtigingsprogram gerig op 
die kinders het gefokus op die verhoging van die kind se selfwaarde. Eksperimente tydens die 
groepsessies het onder meer ten doel gehad om die kind se sin vir die self te versterk (bespreek in 
5.10.5.1). 
 
Die terapeut tree toe tot die kind se veld deur kontak met die kind te maak. Binne die terapeutiese situasie 
kan kontak gesien word as die bou van die terapeutiese verhouding waartydens terapeut en kind mekaar 
leer ken en grense en beperkings bepaal word. Die volgende kontakfunksies word geïdentifiseer: 
sensoriese gewaarwording, wie is jy? wat doen sekere aspekte aan jou, waarneming, selfondersteuning, 
emosionele uitdrukking en hantering van die proses. Effektiewe kontakmaking berus daarop dat die kind 
kan bepaal wie hy is, wat hy ervaar en wat sy behoeftes is (Schoeman, 2005:76-78). Kontak is nie alleenlik 
die proses waartydens die kind homself leer ken nie, maar ook die proses waartydens groei plaasvind 
(Corey, 2004:305). Tydens terapie is die kliënt se kontakvaardighede van groot belang en word dit benut 
om groei te laat plaasvind. Volgens Mackewn (1997:27) bestudeer en ondersoek die Gestaltterapeut die 
kliënt by die kontakgrens tussen homself en die omgewing en die verhouding tussen die persoon en die 
situasie aangesien dit hier is waar die terapeut en die kliënt kan agterkom op watter wyse sy behoeftes 
bevredig of nie bevredig word nie. 

 
Met die ontwikkeling van die intervensieplan het die navorser die geleentheid vir die kliente geskep om 
sowel interpersoonlike kontak as kontak met sy omgewing te maak (bespreek in 5.10.5). Deur die 
respondente bewus te maak van hul kontakstyl is nie alleen 'n bewustheid van die self geskep nie maar het 
interaksie met die omgewing ook verbeter. Die navorser het veral daaraan aandag geskenk dat 
respondente weer besit neem van hul eie identiteit. Dit vind plaas wanneer geleer word om ‘Ek’ dialoog te 
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gebruik. Kontak kan slegs plaasvind wanneer 'n persoon sintuiglik betrokke en bewus is. Wanneer 'n kind 
nie sensories intakt is nie kan integrasie nie plaasvind nie en fragmentasie ontstaan. Tydens elke 
terapiesessie is aktiwiteite in gesluit wat sensoriese en liggaamlike bewustheid verhoog het. 
 
6.3.1.3 Verhouding  
 
Die verhouding is die voertuig waardeur terapie geskied (bepreek in 5.10.5.3.1). Oaklander (1988, 1992, 
1994 & 1997) in Blom (2006:54) stel dit dat die bou van 'n verhouding en die kliënt se vermoë om kontak te 
maak voorwaardes is vir terapie. Clarkson (2004:19) stel dit dat die terapeutiese verhouding deur 
eksistensiële ontmoeting tussen die kliënt en terapeut gekenmerk word waartydens albei hulself blootstel 
aan die dialoog van die helende proses. Klem word dus tydens die intervensieproses op die verhouding 
gelê. Die terapeut moet eg en ten volle teenwoordig wees, begrip hê vir die kliënt en in staat wees om hom 
te valideer. Aanvaarding, teenwoordigheid, inklusiwiteit en oop kommunikasie is 'n vereiste vir die  “I-thou”-
verhouding wat die Gestaltterapeutiese verhouding kenmerk (Sills et al, 2001:53). Die navorser is van 
mening dat hierdie komponente uiters belangrik is wanneer met 'n kind met ATHV en sy ouers gewerk 
word. Die kind met ATHV en sy gesin word soveel keer verkeerd verstaan en as gevolg daarvan kan daar 
nie outentieke kontak plaasvind nie. Indien die beginsels van die Gestaltterapeutiese verhouding toegepas 
word, bestaan die moontlikheid nie dat die terapeut met vooropgestelde idees en verwagtings die 
intervensieproses sal begin nie.  
 
Oaklander (1988:287) beskou die groepproses as die waardevolste aspek in groepwerk met kinders. Die 
manier waarop hulle mekaar ervaar en teenoor mekaar reageer, weerspieël hul interpersoonlike 
verhoudings in die algemeen. Deur die skep van 'n atmosfeer van aanvaarding en die strewe na 'n“I-thou”-
verhouding is aan die kinders die geleentheid gebied om vrymoedig deel te neem tydens die sessies en het 
uitreiking na ander begin plaasvind. Aangesien die kind met ATHV dikwels deur sy portuurgroep verstoot 
word, moet geleenthede geskep word dat die kind aan groepsaktiwiteite deelneem. Hierdie kinders moet 
die kans gegun word om sosiale vaardighede in te oefen. Daar is in die intervensieplan besondere aandag 
geskenk aan die belewenis van die kind deur sy portuurgroep. Klem is veral gelê op situasies en aktiwiteite 
wat onderlinge aanvaarding aangemoedig het. 
 
6.3.1.4 Bewustheid  
 
Yontef (1993:124) beskryf die doel van Gestalterapie as die ontdekking van bewustheid of insig (bespreek 



Hoofstuk 6: Die voorondersoek en ontwerp van die intervensieplan 

 332 

 in 5.10.2). Volgens hom word gefokusde bewustheid benut om insig te bewerkstellig. Bewustheid kan 
sowel 'n positiewe as 'n negatiewe betekenis hê. Selfbewustheid dui op 'n ongemak of verleentheid wat 
ervaar word, introspeksie verwys weer na 'n oor-analisering van die self. Binne die konteks van 
Gestaltterapie beteken bewustheid ook nie denke, reflektering of selfmonitering nie. Bewustheid is 'n 
ervaring van in kontak wees met wat is. Met ander woorde 'n persoon is bewus van wat hy doen, hoe hy dit 
doen, watter alternatiewe bestaan en die feit dat hy 'n keuse gemaak het om te wees wie hy is (Joyce & 
Sills, 2001:26). Bewustheid vind in die hier en nou plaas. Perls et al. (1951/1996:75) beskryf bewustheid as 
“ the spontaneous sensing of what arises in you – of what you are doing, feeling, planning.” Bewustheid 
vind op sowel 'n interne as 'n eksterne vlak plaas en 'n persoon raak bewus van wat hy voel, beleef en 
ervaar, maar ook wat hy ten opsigte van die omgewing voel, beleef en ervaar. Volgens Yontef (1993:139) 
is bewustheid die proses waartydens ten volle op 'n sensomotoriese, emosionele, kognitiewe en energieke 
wyse met die interne individuele veld en eksterne omgewing kontak gemaak word. 
 
Gesonde kontak kan dus nie plaasvind sonder dat die kind bewus is nie. Die intervensieplan is dus daarop 
gerig om die geleentheid vir die respondente te skep waartydens sensoriese, emosionele en kognitiewe 
bewustheid kan plaasvind. Tydens die sessies het die navorser gepoog om bewusmaking te bewerkstellig 
deur die benutting van al die beskikbare energie en deur die geleentheid te gee tot uitdrukking van emosies 
en ervaring. Joyce en Sills (2001:28) is van mening dat dit een van die belangrikste take van 'n 
Gestaltterapeut is om die bewustheid van 'n kliënt te verhoog. Die kliënt moet nie alleen bewus wees van 
wat hy dink, voel en hoe hy optree nie, maar ook van wat met sy liggaam gebeur en van sy verhouding met 
sy omgewing en wat sy impak op die omgewing is en omgekeerd. Aandag moet geskenk word aan die 
voorgrondbehoefte of die figuur wat op die moment gevorm word (Blom, 2006:24-25). Volgens Mackewn 
(1997:133) word eksperimente gedurende terapie gebruik waartydens die kliënt meer van homself leer 
deur aktiewe deelname en ondersoek. Tydens die intervensie sal die respondente die geleentheid kry om 
nie alleen bewus te word van hulle innerlike leefwêreld nie, maar ook van ATHV as 'n versteuring en van 
die invloed wat die versteuring op die organisering van die veld het. Bewustheid is aangemoedig deur die 
benutting van: 
o Sensoriese kontakmaking. 
o Fisiese kontakmaking deur middel van die beweging, die pendelmetode en asemhalingsoefeninge. 
o Bewusmaking van die self en eie vermoëns. 
o Bewusmaking van emosies en gevoelens. 
o Bewusmaking van huidige of voorgrondbehoeftes (vergelyk 5.3, 5.8 en 5.8.1). 
 
Mackewn (1997:115) wys daarop dat deur die eksplorering van bewustheid word die geleentheid tot groei 
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en verandering geskep. Yontef (2005:82) wys daarop dat die Gestaltterapeut nie verandering laat 
plaasvind nie, maar wel die omstandighede skep waartydens verandering kan plaasvind. Tydens die 
intervensie 
het die navorser hierdie beginsel gebruik en is op bewuswording gefokus. 
 
6.3.1.5 Die paradoksale teorie van verandering 
 
Die doel van intervensie is verandering. Wanneer verandering vanuit die Gestaltterapie bespreek word, 
word daar na die paradoksale teorie van verandering verwys. Joyce en Sills (2001:37) is van mening dat 
daar eerder na die beginsel van paradoksale verandering verwys word en haal Beisser (1970) aan om dit 
te verwoord: “Change occurs when one becomes what he is, not when he tries to become what he  is not.”  
Die uitgangspunt is dus dat die persoon die vermoë tot groei en verandering het indien hy toegelaat word 
om homself te wees. Bewustheid van die self dien as grondslag vir hierdie beginsel. Yontef (2005:83) wys 
daarop dat fenomenologiese eksperimentering en die daarstelling van omstandighede binne die veld wat 
groei bevorder die geleentheid skep vir die sistematiese eksperimentering met nuwe gedrag. Die 
perspektief waaruit hierdie doelgerigte en beplande verandering geskied moet fenomenologies en dialogies 
wees in lyn met die paradoksale teorie van verandering (bepreek in 5.10.6). Die intervensieplan word 
vanuit hierdie perspektief ontwikkel. Die navorser is van mening dat 'n kind met ATHV voortdurend moet 
weet wie en wat hy nie is nie as gevolg van verwagtings vanuit die omgewing. Die kind is voortdurend 
betrokke in 'n konflik van wat hy wil doen teenoor wat hy moet doen as gevolg van die sekondêre simptome 
van die versteuring. Tydens die intervensieplan is klem daarop gelê dat die respondente die geleentheid 
kry om te ontdek wie hulle is. Deur die maak van keuses, neem van verantwoordelikheid, bewuswording 
van die self, en integrasie van polariteite bied Gestaltterapie die kind asook sy steunstelsels die 
geleentheid om met nuwe gedrag te eksperimenteer. Ten opsigte van die kinders is hulle gehelp om 
eienskappe en vermoëns te ontdek en te ontwikkel wat daartoe sal bydrae dat verandering sal plaasvind. 
Dieselfde beginsel het gegeld ten opsigte van die bemagtigingsprogramme gerig op die ouers en 
onderwysers. 
 
6.3.2 GESTALTTERAPEUTIESE WERKMODELLE BENUT TYDENS DIE INTERVENSIEPLAN 
 
Gestaltspelterapeute benut gewoonlik 'n bepaalde werkmodel tydens terapie. Die twee bekendste modelle 
wat benut word, is die Schoeman- (bespreek in 5.10.1.1) en Oaklander-model (bespreek in 5.10.1.2) 
waarna sy self as 'n terapeutiese proses verwys (Schoeman, 2006:2; Oaklander, 2006:20). Schoeman 
(2006:2) verduidelik dat haar model aan die terapeut 'n verwysingsraamwerk bied waarbinne met die kind 
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gewerk kan word vanuit die Gestaltterapiefilosofie. Oaklander (2006:20) wys daarop dat sy 'n definitiewe 
proses tydens terapie volg. Hierdie modelle is alreeds in 5.10.1 volledig bespreek. In hierdie afdeling word 
die toepassing en benutting daarvan in die intervensieplan bespreek.  
 
Die  navorser  is van  mening dat  hierdie twee modelle mekaar  oorvleuel ten opsigte van wat gedek word,  
maar dat albei binne 'n bepaalde konteks benut kan word. Ten opsigte van die intervensieplan is Oaklander 
se terapeutiese proses oorhoofs benut. Die terapeut het gepoog om tydens die verloop van die 
intervensieproses al die aspekte ten opsigte van Oaklander se model te benut. Die Oaklander-model 
bestaan uit die volgende aspekte (Blom, 2006:239; Mortola, 2006:63): 
o Verhoudingbou. 
o Kontakmaking en versterking van die self – selfondersteuning. 
o Emosionele uitdrukking wat hantering van aggressiewe energie insluit. 
o Selfvertroeteling. 
o Hantering van volgehoue ontoepaslike proses. 
o Terminering. 
Oaklander se terapeutiese proses het as 'n riglyn gedien om die kinderrespondente tydens die 
implementering van die terapeutiese program te assesseer. Die navorser het 'n assesseringsriglyn soos 
ontwikkel deur Blom (2006:68) en gebaseer op 'n riglyn soos opgestel deur Oaklander (1999) aangepas 
om te benut tydens die ondersoek (bespreek in 5.10.5.3.2). Die navorser het tydens elke sessie elke 
respondent ten opsigte van elke bepaalde aspekte geassesseer wat dan dien as 'n wyse om vas te stel 
hoedanig die respondente by die program baatgevind het. 
 

Die Schoeman-model bestaan uit die volgende stappe (Schoeman, 2006:3-43): 
o Verhoudingbou. 
o Sensoriese kontak. 
o Vasstelling van die kind se proses. 
o Maak en besit van 'n projeksie. 
o Oorweging van alternatiewe. 
o Bemagtiging. 
o Evaluering. 
o Selfvertroeteling. 
Die navorser het hierdie werkmodel tydens elke sessie benut. Die verskillende aspekte van die Schoeman 
model word ten opsigte van elke sessie toegepas. In tabel 13 word die benutting van die model skematies 
voorgestel. 
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Tabel 13: Die Schoeman-model soos dit benut is tydens die intervensieplan 
 

ASPEK VAN DIE 
MODEL 

BESPREKING KINDERS OUERS EN 
ONDERWYSERS 

Verhoudingbou  Die verhouding is die begin van die 
terapeutiese toetrede.  
 “Nothing happens without at least a 

thread of a relationship” 
(Oaklander, 2006:20). 

 Die ABC-raamwerk  ten 
opsigte van 
verhoudingbou word as 
riglyn gebruik (vergelyk 
5.10.5.3.1). 

 Die ABC-raamwerk  ten 
opsigte van 
verhoudingbou word as 
riglyn gebruik 
(Schoeman, 2005: 26-
28). 

Sensoriese kontak  Sintuie beïnvloed die wyse waarop 
'n mens sy omgewing beleef 
(Schoeman, 2006:13). 
 Blom (2006:92) wys daarop dat 

sensoriese kontakmaking 'n 
voorvereiste is vir emosionele 
kontakmaking. 
 Emosionele kontakmaking lei tot 

bewuswording. 

 Tydens elke sessie word 
van verskillende 
hulpmiddels gebruik 
gemaak om die kinders 
sensories intak te kry. 
 Sig – kleur 
 Gehoor – musiek 
 Smaak – lekkers 
 Tas – tekstuur 
 Reuk – reukbottels  
(vergelyk 5.10.1.2) 

 Volwassenes kan meer 
skepties wees teenoor 
'n sensoriese ervaring. 
Daarom word van meer 
subtiele hulpmiddels 
gebruik gemaak. 
 Sig – kleur 
 Gehoor – musiek 
 Smaak – rosyntjies 
 Tas – tekstuur 
 Reuk – koffie, tee 

Vasstelling van 'n 
respondent se 
proses 

 'n Persoon se proses is die manier 
waarop die persoon homself aan 
die wêreld bekendstel en sy 
behoeftes bevredig (Blom, 
2006:83). 
 Indien die terapeut die kind se 

proses ken, kan die sessie 
daarvolgens gerig word en sal 
onrealistiese verwagtinge nie gestel 
word nie. 
 Die terapeut moet sy eie proses 

ken sodat hy weet hoe hy in sekere 
situasies sal reageer. 

 Prosesbepaling word 
gedoen deur middel van 
waarneming en 'n 
fantasievlug (vergelyk 
5.5.6.2.1) 

 Prosesbepaling volgens 
die aangepaste Myers-
Briggs skaal (Van 
Rensburg et al., 2003: 
69-79). 

 
  

Maak en besit van 'n 
projeksie 

 Schoeman (2006:31) haal Serok en 
Levi (1993) aan wat Polser aanhaal 
om 'n projeksie te beskryf: 
“contributes to the development of 
artistic and creative qualities; it is at 
the same time , a primitive defense 
mechanism, used when one cannot 
accept his feelings and actions 
because one should not feel or act 
that way.” 
 Projeksiese word gebruik om 

inligting te bekom en oop te breek 
 'n Projeksie is 'n veilige manier 

waarop 'n persoon inligting en 
emosies bekend kan maak.  
 Dit is belangrik dat 'n persoon sy 

 Tydens die sessies word 
verskillende 
projeksiehulpmiddels 
benut: 
* Handpoppe 
* Dierfiguurtjies 
* Klippe 
* Musiekinstrumente 
* Klei 
* Tekeninge  
(vergelyk 5.10.1.1.4) 
  

 

 Tydens die 
bemagtigingsessies 
word van PowerPoint-
aanbiedings gebruik 
gemaak. Die 
respondente kry die 
geleentheid om hierdie 
aanbiedings as 'n 
projeksie te benut. 
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ASPEK VAN DIE 
MODEL 

BESPREKING KINDERS OUERS EN 
ONDERWYSERS 

projeksie moet besit. Hy moet self 
verduidelik wat van die projeksie in 
sy lewe waar is (McMahon, 1992 
:43). 

Oorweging van 
alternatiewe 

 Alternatiewe word oorweeg as 
oplossings. Verlede, hede en 
toekoms word oorweeg tydens die 
oorweging van alternatiewe 
(Schoeman, 2006:40) 

 Die navorser het die 
kinders gelei en 
bemagtig in die 
ontginning van 
moontlike alternatiewe 
(vergelyk 5.10.1.1.5) 

 Die respondente word 
bemagtig om 
alternatiewe ten 
opsigte van die 
hantering van die kind 
te oorweeg 

Bemagtiging  Bemagtiging word veral benut om 
'n persoon se rol in die terapeutiese 
proses te beklemtoon. 

 Die respondente toon 
probleme ten opsigte 
van hul selfpersepsie en 
die navorser 
konsentreer deurgaans 
daarop om bemagtiging 
veral ten opsigte van 
hierdie aspek te fokus 
(vergelyk 5.10.1.1.6) 

 Ouers en onderwysers 
word bemagtig ten 
opsigte van die 
pogings wat 
aangewend word om 
nuwe inligting te 
assimileer en toe te 
pas. 

Evaluering  Evaluering is 'n deurlopende proses 
en word veral benut om vas te stel 
wat bereik word deur die proses 
(Schoeman, 2006:42). 

 Evaluering word veral 
gerig op dit wat die kind 
bereik of ontdek het 
(vergelyk 5.10.1.1.7). 

 Evaluering word benut 
om vas te stel wat 
bereik is, maar ook om 
vas te stel wat die 
respondente se verdere 
behoeftes is. 

Selfvertroeteling  'n Persoon moet homself die 
geleentheid gee om iets te doen 
wat hy geniet .  
 Selfvertroeteling dra by tot 

selfaanvaarding en selferkenning 
(Schoeman, 2006:42). 

 Tydens elke sessie kry 
die respondente die 
geleentheid tot 
selfvertroeteling 
(vergelyk 5.10.1.1.8). 

 Tydens elke sessie kry 
die respondente die 
geleentheid tot 
selfvertroeteling. 

 
Hierdie Gestaltterapeutiese modelle word tydens die intervensieplan as 'n raamwerk vir sowel intervensie 
as assessering benut. Die intervensieproses vind nie as 'n liniêre proses plaas nie, maar is eerder 
spiraalvormig, waartydens sekere aspekte samelopend plaasvind, ander oorgeslaan word en daar soms 
vorentoe en dan terug beweeg word (Geldard & Geldard, 2002:44; Oaklander, 2006:20). 
 

6.3.3 ONTWERP VAN DIE INTERVENSIEPLAN 
 

Om die doel van hierdie studie te bereik, word 'n intervensieplan ontwerp wat die steunstelsels en 
bemagtiging van die kind met ATHV in die middelkinderjare bevorder. Deur die ontwikkeling van drie 
afsonderlike maar ineengeskakelde programme is gepoog om hierdie doel te bereik. Die sessies word 
bespreek volgens doel, doelwitte, hulpmiddels en aktiwiteite. Dit is egter belangrik om daarop te let dat die 
voorgrondbehoeftes van die groep, die groep se proses en die veld in ag geneem moet word tydens die 
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implementering van die programme. Hierdie programme dien dus as riglyn vir die intervensieproses en kan 
aangepas word volgens die behoeftes van die teikengroep. Die intervensieplan dek die behoeftes soos 
deur die voorondersoek geïdentifiseer en bespreek in 6.2.2.3.2. Inligting verkry vanuit die literatuurstudie is 
benut in die ontwikkeling van hierdie intervensieplan. Die intervensieplan bestaan uit die volgende drie 
programme: 
o 'n Bemagtigingsprogram ten opsigte van die kinders in die vorm van ses terapeutiese 

groepwerksessies 
o 'n Bemagtigingsprogram ten opsigte van die onderwysers in die vorm van twee werkwinkels 
o 'n Bemagtigingsprogram ten opsigte van die ouers in die vorm van vier sessies ouerleiding. 
 

As deel van die verfyning van die intervensie, fase 5 van intervensienavorsing (1.9.1.5) het die navorser 
aan elke sessie 'n tema toegeken soos dit tydens die toepassing van die programme na vore gekom het. 
Hierdie temas dien as die naam of doel van die sessies soos dit in hierdie hoofstuk bespreek word. 
6.3.3.1 Bemagtigingsprogram ten opsigte van die kinders 
 

Voor die aanvang van die program word 'n brief ten opsigte van rëelings (bylaag 2) aan die ouers gegee. 
Die ouers vul die volgende in: Ingeligte toestemming ten opsigte van kinders (bylaag 3), Vraelys ten 
opsigte van ATHV (bylaag 7) en Aangepaste Vanderbilt-assesseringskaal (bylaag 12).  
 

Die program is in ses groepwerksessies van ongeveer 'n uur en 'n half verdeel. Die Schoeman-model is as 
'n riglyn tydens elke sessie benut. Dit is noodsaaklik dat die kind se behoeftes deurgaans in ag geneem 
word. Die navorser was daarop bedag dat aandag aan voorgrondbehoeftes en onvoltooidhede gegee word 
(5.3; 5.8 en 5.8.1).  
 

Alhoewel die sessies volgens doel, doelwitte, hulpmiddels en aktiwiteite uiteengesit word, is dit noodsaaklik 
om op die uniekheid van die groep te fokus en op die individuele groeplede se voorgrondbehoeftes en 
elkeen se unieke proses. Die program moet dus slegs as 'n riglyn gesien word en kan aangepas word 
volgens die behoeftes van die groep. Dit mag nodig wees om langer by 'n bepaalde onderwerp of aspek stil 
te staan of om selfs die doel van die sessie te verander. Omdat die sessies by die skool aangebied is, kon 
slegs beperkte hulpmiddels saamgeneem word. Alhoewel die hulpmiddels benut word, word baie aan die 
terapeut se kreatiwiteit oorgelaat en moet die Gestalterapeutiese proses ten volle benut word. 
 

Soos voorheen bespreek, is die Schoeman-model tydens elke sessie benut. Geleenthede is geskep om 
deur onverwerkte emosies en behoeftes te werk (Schoeman, 1996a:37). Aandag is veral geskenk aan die 
bou van 'n verhouding met al die komponente soos bespreek in 5.10.5.3.1 en die groeplede se proses. 
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Elke sessie is met 'n aktiwiteit begin wat gerig is op sensoriese bewuswording. Daarna volg 'n bespreking 
van wat op die kinders se voorgrond is. Besprekings word afgewissel met aktiwiteite wat ook fisiese 
aktiwiteite insluit, soos om 'n draai om die gebou te hardloop. 'n Kind in die middelkinderjare is fisies baie 
aktief en speel vind grootliks deur fisiese aktiwiteite plaas (vergelyk 4.4.1.1; 4.4.1.2.1). Elke sessie word 
afgesluit met iets om te eet wat ook kan dien as selfvertroeteling. Aangesien dieet een van die aspekte is 
wat baie kontroversie veroorsaak, het die navorser die aangeleentheid met omsigtigheid hanteer. Soos in 
2.2.4 en 3.2.2 bespreek, kon daar nog nie onteenseglik deur navorsing bewys word of dieet, en veral 
suiker, wel 'n nadelige invloed op 'n kind met ATHV het nie. Ouers se standpunt ten opsigte van die 
situasie is gerespekteer en die navorser het eers met die ouers uitgeklaar watter eetgoed vir hulle 
aanvaarbaar sou wees. Die volgende aspekte wat veral belangrik is om in ag te neem wanneer met 'n kind 
met ATHV gewerk word, is tydens die sessies benut: 
o Die groepsessies moet deur afwisseling gekenmerk word aangesien nuwe inligting 'n kind met ATHV 
  se aandag behou 
o Omdat die kind met ATHV geneig is om konkreet te dink, moet inligting op 'n konkrete wyse 

aangebied word 
o Gereelde onderbrekings en fisiese aktiwiteite moet deel wees van elke sessie 
o Fisiese omstandighede moet dieselfde bly en voorspelbaar wees 
o Opdragte moet noukeurig verduidelik word sodat die groeplede presies kan weet wat van hulle 

verwag word 
o Aangesien 'n kind met ATHV veral goed presteer met positiewe aandag, word bemagtiging 

deurgaans gegee. 
(Vergelyk Green & Chee, 1998:120; Jergen, 2004:24; Rief, 2005:43.) 
 
Tydens die bespreking van die sessies bespreek die navorser die aktiwiteite wat benut kan word. Dis egter 
nie die enigste aktiwiteite wat plaasgevind het nie aangesien daar voortdurend by die groeplede se 
voorgrond gebly is. 'n Verskeidenheid aktiwiteite word vir elke sessie voorgestel en bespreek, en al die 
aktiwiteite hoef nie plaas te vind nie. Praktykervaring met kinders met ATHV het die navorser daarop 
voorberei om altyd voorsien te maak vir alternatiewe (vergelyk 2.3.3 en 3.5.1.1). Die kinders is 
onvoorspelbaar en raak gou verveeld. Aktiwiteite hoef nie noodwendig in die bepaalde volgorde plaas te 
vind nie, maar terwille van verstaanbaarheid en die struktuur van die hoofstuk word aktiwiteite punt vir punt 
bespreek. Die navorser is van mening dat die mate van struktuur wat in die program ingebou is, struktuur 
en orde aan die kind met ATHV bied wat hy nodig het om sin te maak van sy lewe.  
 
6.3.3.1.1 Goepwerksessie 1: “My naam is....” 



Hoofstuk 6: Die voorondersoek en ontwerp van die intervensieplan 

 339 

Doel: Die doel van die sessie is dat groeplede mekaar binne die terapeutiese situasie ontmoet: die begin 
van 'n terapeutiese verhouding deur middel van spel en sensoriese kontakmaking. 
Doelwitte: 
o Verduidelik groepproses. 
o Groeplede stel hulself voor deur 'n handpop te gebruik 
o Opstel van groepreëls 
o Identifiseer self met 'n speelgoeddiertjie. Verduidelik aan groep watter eienskappe hulle met die dier 

in gemeen het 
o Sensoriese bewusmaking deur ballonaktiwiteit 
o Invul van Rosenberg-selfwaardeskaal as voortoets (Bylaag 11) 
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Hulpmiddels: 
o Twee handpoppe van verskillende kleur, tekstuur en emosie wat ontlok word, byvoorbeeld 'n vrolike 

voël en 'n kwaai dinosourus.  
o Skryfbord en penne 
o Speelgoeddiertjies 
o Ballonne en filtpenne 
o Rosenberg-selfwaardeskaal. 
o Eetgoed  
Voorgestelde aktiwiteite: 
o Die groepproses word verduidelik deur byvoorbeeld die twee handpoppe te benut en 'n gesprek te 

laat voer oor wat beplan word. Biblioterapie word tydens hierdie aktiwiteit benut (Van der Merwe, 
1996a:108). 

o Groeplede word versoek om die Rosenberg-selfwaardeskaal in te vul. Die vrae word verduidelik 
asook die wyse waarop die skaal ingevul moet word. 

o Groeplede kan die handpoppe gebruik om hulself aan die groep voor te stel. Die kind kry die 
geleentheid om 'n keuse te maak en daar word begin met 'n proses van bewuswording van die self 
(Oaklander, 2006:27). Tydens hierdie aktiwiteit begin die navorser met prosesbepaling van elke kind. 

o Rondtes kan benut word met die opstel van groepreëls. Elkeen kan die geleentheid gegee word om 
'n reël wat vir hom belangrik is te formuleer en neer te skryf. Hierdie aktiwiteit skep 'n gevoel van 
veiligheid by die kinders. 

o Met behulp van die speelgoeddiertjies kan 'n rollespel gespeel word. Elke kind kan die geleentheid 
kry om homself in die karakter van die dier in te leef en daarmee te identifiseer. Gedramatiseerde 
spel word benut en die kinders kry die geleentheid om hul sin vir die self (“sense of self”) verder te 
eksploreer (Oaklander, 1988:142; Schoeman, 2005:80). 

o Spel met ballonne word benut as sensoriese kontakmaking, liggaamlike bewustheid en ontspanning 
(Bekker, 2004:267). 

o Sluit af deur elke groeplid 'n eetdingetjie te laat kies. Maak van keuses bring verantwoordelikheid 
mee en gee aan die kind 'n gevoel van beheer. Deur daarmee te eksperimenteer, word die kinders 
verder bemagtig 

 
6.3.3.1.2 Groepwerksessie 2: “Ek is soos ....” 

Doel: Die doel van die sessie is om elke groeplid die geleentheid te gee om sy positiewe eienskappe te 
identifiseer. Die groep kan as 'n spieël dien en elke groeplid valideer. 
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Doelwitte: 
o Sensoriese en liggaamlike bewuswording deur met verskillende balle te speel. 
o Elke groeplid identifiseer sy beste eienskap. 
o Die groep word bemagtig om positiewe terugvoer aan groeplede te gee.  
o Inoefening van sosiale vaardighede – sinvolle kommunikasie. 
o Ontspanningsoefeninge. 
Hulpmiddels: 
o 'n Verskeidenheid balle van verskillende grotes en teksture.  
o Plakkaat met ster en kind se naam; kaartjie met eienskap wat die kind in die vorige sessie 

geïdentifiseer het (Bylaag15). 
o Komberse en kassetspeler/CD-speler met rustige musiek. (Die navorser het die CD Mind Music – 

Breinmusiek: Musiek vir slaaptyd benut.) 
o Gesiggiekoekies (Indien die ouers tevrede is dat die kinders die koekies mag eet. Indien nie, enige 

ander versnapering.) 
Voorgestelde aktiwiteite: 
o Sensoriese bewusmaking deur balspel. Liggaamlike bewuswording word aangemoedig. Oaklander 

(2006:26) wys daarop dat kinders met ATHV baat vind by speletjies waarby liggaamsbeheer 
betrokke is. 

o 'n Bal kan ook vir 'n volgende aktiwiteit benut word deur rondtes te benut en elke kind die 
geleentheid kry om te sê hoe dit met hom gaan en dan die bal na 'n volgende groeplid bons 
(5.10.1.1.4). 

o Die navorser deel aan elke kind die plakkaat met sy naam en 'n geïdentifiseerde eienskap uit. Dit 
word op 'n opvallende plek vasgesit. Die doel van die oefening is bemagtiging maar ook 'n 
versterking van 'n sin vir die self (Oaklander, 2006:27). Die navorser onderneem om tydens elke 
sessie 'n geleentheid te gee waartydens die kinders 'n nuwe eienskap of vermoë van hulleself kan 
identifiseer en dit sal dan die volgende week op 'n kaartjie by die plakkaat gevoeg word. Aangesien 
die kind met ATHV homself gewoonlik negatief beleef en probleme ten opsigte van sy selfpersepsie 
ervaar, is die doel van die aktiwiteit bemagtiging en bou van die sin vir self (Green  & Chee,1998:40). 
Die kind kry ook die geleentheid tot selfvertroeteling (Schoeman, 2006:42). 

o Klippe kan vir die volgende aktiwiteit benut word (Van der Merwe, 2005:76). Elke groep lid gaan 
soek 'n klip binne 'n afgebakende gebied. Elkeen kry die geleentheid om die klip sensories te ervaar, 
die temperatuur daarvan, die tekstuur, die reuk, die massa en die kleur word ondersoek. Groeplede 
kry hierna die geleentheid om die klip te beskryf en eienskappe daaraan toe te ken. Die projeksie 
word geëien wanneer die kind moet identifiseer watter eienskappe op homself van toepassing is 
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(Schoeman, 2006:40). Tydens hierdie aktiwiteit word by die kinders se voorgrondbehoeftes gebly. 
Die ander groeplede kry hierna die geleentheid om die kind te valideer deur uit te brei of aan te vul 
by die eienskappe wat geïdentifiseer word.  

o Die groepsessie word afgesluit met 'n ontspanningsoefening. Die kombers word oopgegooi en die 
groelede lê daarop terwyl rustige musiek gespeel word en die groepleier die proses fasiliteer 
(Oaklander, 1988:124).  

o Elke groeplid kan 'n gesiggiekoekie kies wat hom aan homself laat dink sodat die sin vir self en 
bewustheid van die self beklemtoon word. Weereens dra die maak van keuses by tot die gevoel van 
sekuriteit. 

 
6.3.3.1.3 Groepwerksessie 3: “Ek kan ....” 

Doel: Die doel van die sessie is emosionele en liggaamlike bewuswording en uitdrukking van emosies. 
Doelwitte: 
o Sensoriese bewuswording deur middel van smaak. 
o Emosionele en liggaamlike bewuswording deur die benutting van musiekinstrumente. 
o Belewenis van pret en plesier deur musiek en beweging. 
Hulpmiddels: 
o 'n Pakkie met 'n verskeidenheid eetgoed met verskillende smake, teksture en geure.  
o Musiekinstrumente soos tromme, fluite, simbale, tamboeryne en kastanjette. 
o Kassetspeler/CD-speler rustige musiek. (Die navorser het die CD Mind Music – Breinmusiek: Musiek 

vir slaaptyd, benut.) 
o Sterplakkate (Bylaag 15) 
Voorgestelde aktiwiteite: 
o Sensoriese bewusmaking en kontakmaking deur middel van smaak en geur. Verskillende eetgoed 

word geruik, gevoel en geproe. Die groeplede word uitgevra oor voor- en afkeure. Die geleentheid vir 
assosiasie tussen smaak en emosie word gegee. (Vergelyk Oaklander, 1988:119; Schoeman 
2006:17.) Hierdeur begin die proses van emosionele bewuswording en kan by die kind se 
voorgrondbehoefte uit gekom word. 

o Volgens Schoeman (2005:18) is musiek een van die kragtigste instrumente waardeur 'n kind 
uitdrukking aan emosie kan gee. Tydens hierdie eksperiment word agtergrondmusiek gespeel. Elke 
groeplid kies watter instrument hulle wil bespeel en daar word musiek gemaak. Eksperimenteer met 
verskillende klanke, toonhoogte en volume (Blom, 2006:95). Gee aan die groeplede die geleentheid 
om verskillende instrumente te benut. Bespreek voor- en afkeure. 
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o Bestbier (2005:61) haal Dibben (2001) en Pavlicevic (1997) aan om te beklemtoon dat musiek benut 
kan word ten opsigte van emosionele uitdrukking. Vervolgens kry die groeplede die geleentheid om 
verskillende emosies te identifiseer en hierdie emosies deur middel van musiek uit te druk. 
Groeplede word versoek om die emosie wat in die hier-en-nou beleef word, uit te speel. Dit is 
belangrik om by elke groeplid se proses en behoefte te bly. 

o Sterplakkate word uitgedeel en elke kind kry die geleentheid om 'n eienskap, vaardigheid of emosie 
te identifiseer en met die groep te deel. 

o Die sessie word afgesluit deur te dans en bewegings te maak op die maat van musiek. Die kinders 
kry die geleentheid om op 'n konstruktiewe wyse van energie ontslae te raak en pret en plesier te 
ervaar. 

 
6.3.3.1.4 Groepwerksessie 4: “Ek voel ....” 

Doel: Die doel van die sessie is emosionele bewuswording en uitdrukking en hantering van emosies. 
Doelwitte: 
o Sensoriese bewuswording deur middel van tas. 
o Identifisering van emosies en verhoging van emosionele woordeskat 
o Bepaling van emosies wat in die hier-en-nou ervaar word. 
o Vasstelling van die wyse waarop emosies hanteer word. 
o Sosiale vaardighede word ontwikkel deur speletjies saam te speel. 
Hulpmiddels: 
o 'n Verskeidenheid voorwerpe van verskillende tekstuur byvoorbeeld skuurpapier, watte, 

meelballonne, glasballe, rubber en klewerige speelgoed.  
o Kaarte met emosiegesiggies. Lyntekening van liggaam. 
o Marie-koekies, “Smarties”, versiersuiker, papierborde en plastiese messe. (Indien die ouers tevrede 

is met die eet van soetgoed. Anders kan soutkoekies en kaassmeer met stukkies wortel, kouevleis 
en stukkies kaas benut word.) 

o 'n Verskeidenheid balle wat ook tydens die tweede sessie gebruik is. 
Voorgestelde aktiwiteite: 
o 'n Proses waartydens elke groeplid die verskillende teksture ondersoek en ervaar, word gefasiliteer 

(Schoeman, 2006:15).  
o Tydens die sensoriese ervaring word die geleentheid aan die kinders gegee om die vier basiese  

emosies (gelukkig, hartseer, kwaad en bang) deur middel van die sensoriese ervaring te identifiseer. 
Oaklander (1988:122) wys daarop dat kinders moeite ondervind om emosies te kommunikeer. Die 
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terapeut kan die verband tussen die sensoriese belewing en emosie versterk deur die benutting van 
emosiegesiggies. 

o Met behulp van die emosiegesiggies word die verskillende emosies bespreek. Die terapeut moet by 
die groeplede se voorgrondbehoeftes bly en bedag wees op die bewuswording van onvoltooidhede 
wat dan hanteer kan word. Groeplede kan ook die verband tussen emosie en die liggaamlike 
belewenis van emosie trek deur te identifiseer waar in die liggaam hulle 'n bepaalde emosie ervaar 
(De Klerk & Le Roux, 2003:47). Bespreek alternatiewe maniere om hierdie emosies te hanteer. 

o Met behulp van die koekies maak die groeplede emosiegesiggies soos hulle nou voel. Bespreek die 
emosies. 

o Sterplakkate word uitgedeel en elke kind kry die geleentheid om 'n eienskap, vaardigheid of emosie 
te identifiseer en met die groep te deel. 

o Die sessie word afgesluit deur buite byvoorbeeld balspeletjies te gaan speel. 
 

6.3.3.1.5 Groepwerksessie 5: “Ek is ....” 

Doel: Die doel van die sessie is emosionele bewuswording en uitdrukking van emosies. 
Doelwitte: 
o Sensoriese bewuswording deur middel van reuk. 
o Ervaring van die self deur middel van prosesbepaling 
o Bewuswording van polariteite 
o Skep myself uit klei en beskryf al my eienskappe 
Hulpmiddels: 
o Reukbotteltjies met aangename en onaangename geure 
o Papier en kryt 
o Kassetspeler/CD-speler met rustige musiek. (Die navorser het die CD Mind Music – Breinmusiek: 

Musiek vir speeltyd, benut.) 
o Klei 
o Groeplede se sterplakkate (Bylaag 15) 
o Kamera 
o Eetgoed wat 'n polariteit voorstel, byvoorbeeld soet en suur of sout en soet of hard en sag. 
Voorgestelde aktiwiteite: 
o Benut die reukbotteltjies as sensoriese bewuswording. 'n Speletjie soortgelyk aan “Musical chairs” 

kan gespeel word. Die groeplede kry elkeen 'n reukbotteltjie terwyl die musiek speel en moet dit aan-
stuur wanneer musiek stop. Speel musiek terwyl elke kind die botteltjie wat hy ontvang het, oopmaak 
en ruik, gee elkeen 'n geleentheid om te sê wat hy ervaar, beklemtoon polariteite, byvoorbeeld soet 
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geur teenoor sterk geur (vergelyk 5.5.4). Hanteer die behoeftes en onvoltooidhede soos dit na vore 
kom. Laat die kinders bottels aanstuur wanneer musiek gestaak word. Met die tweede rondte beskryf 
die kind weer dit wat hy ervaar en vergelyk hierdie ervaring met die vorige ervaring. Die speletjie kan 
vir twee of drie rondtes aangaan. 

o Tydens die volgende aktiwiteit word die geleentheid geskep om die groeplede bewus te maak van 
hulle eie prosesse. Tydens 'n fantasiereis word die kinders die geleentheid gegee om te ontspan en 
om na die fantasiereis, emosies wat ervaar is en iets wat besonder getref het, te teken (enige 
fantasie wat by die kinders se voorgrondbehoefte en unieke proses aansluit, kan benut word). 
Hierdie projeksie word benut om die kinders insig in hulle eie proses en optrede te gee. Die aktiwiteit 
dra ook by tot emosionele bewuswording. Die kinders word deurlopend bewus gemaak van 
polariteite en hoe dit hulle proses beïnvloed. Die doel hiervan is om aan moontlike fragmentasie 
aandag te gee en integrasie van die verskillende dele van die self te laat plaasvind (Mackewn, 
1996:120). 

o Ná hierdie aktiwiteit kan die kinders elkeen 'n stuk klei neem en hulself uit die klei maak. Op hierdie 
stadium is dit noodsaaklik dat die terapeut nie slegs by die kind se voorgrond bly nie, maar ook 
bedag sal wees of weerstand voorkom en dit dan hanteer (vergelyk 5.10.5.2.8). Die sterplakkate 
word uitgedeel en die groeplede bespreek dit wat hulle van hulself ontdek het, waarop hulle trots is 
en waaraan hulle moet werk. 

o Neem 'n foto van elke kind. ('n Digitale kamera is 'n goeie hulpmiddel aangesien die kind sy foto 
onmiddellik kan sien en goedkeur.) 

o Die sessie word afgesluit deur aan elke kind 'n eetding te gee. 
 
6.3.3.1.6 Groepwerksessie 6: “Ek is spesiaal omdat ....” 

Doel: Die doel van die sessie is 'n samevatting en evaluering van die terapeutiese proses, versterking van 
vaardighede wat ontwikkel is en terminering van die groepwerkprogram. Hanteer enige onvoltooidhede wat 
nog nie deurgewerk is nie of wat tydens die sessie na vore kom. 
Doelwitte: 
o Asemhalingsoefening en vind van veilige plek. 
o Samevatting en evaluering van die program. 
o Wie is ek nou – opsomming van eie groei en potensiaal, en hoe beleef die groep my nou.  
o Hoe voel ek oor my self. Selftekening. 
o Hantering van emosies ten opsigte van die terminering van die program. 
o Invul van Rosenberg-selfbeeldskaal. 
Hulpmiddels: 
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o Kassetspeler/CD-speler met rustige musiek (Die navorser het die CD Mind Music – Breinmusiek: 

Musiek vir slaaptyd, benut.) 
o Papier, gom en kryt 
o Groeplede se sterplakkate 
o 'n Sertifikaat met 'n foto wat die vorige sessie geneem is vir elke kind waar 'n toekenning aan hom 

gemaak word (Bylaag 16). 
o Die tuinklippe wat die kinders tydens sessie 2 gebruik het om hulself mee te beskryf en 'n gladde 

gepoleerde klippie vir elke kind.  
o 'n Eetgoedpakkie vir elke kind en 'n koekie (soet of sout) wat hyself kan versier. 
Voorgestelde aktiwiteite: 
o Terwyl rustige musiek sag gespeel word, word 'n asemhalings- en ontspanningsoefening gedoen. 

Die groepleier verduidelik die asemhalingsproses asook die doel daarvan (Bacci & Richman, 
2001:32). Die oefening dra by tot bewustheid van die self.  

o Die groepleier lei die kinders deur middel van 'n fantasie om 'n veilige plek te vind (Mortola, 2006:36-
39). Gee die kinders die geleentheid om oor hulle ervaring te gesels en hulle veilige plek te bespreek 
indien hulle wil. Laat hulle toe om situasies te identifiseer wanneer die ervaring benut kan word. 

o Gee die groep die geleentheid om te identifiseer watter emosies ervaar word en laat elkeen 'n 
selftekening maak van hoe hy homself nou ervaar.  

o Bespreek die program en wat tydens elke sessie plaasgevind het. Deel die kinders se sterplakkate 
uit met al die kaartjies waarop eienskappe, vaardighede en emosies geskryf is. Bespreek elke 
kaartjie en laat die groep terugvoer gee oor hoe die kind nou beleef word. Laat die groeplede die 
kaartjies op die sterplakkaat plak. 

o Oorhandig elke kind se sertifikaat en klippe aan hom. Die klippe word as 'n metafoor benut om die 
kind se proses van selfontdekking en bewuswording voor te stel (Van der Merwe, 2005:76). Die 
gladde klip illustreer hoe hy nou is na die program: dieselfde kind as voor die program (die tuinklip) 
maar is nou soos die gepoleerde klip – sy ware skoonheid het na vore gekom omdat hy van sy eie 
potensiaal bewus geword het. 

o Elke kind kies 'n eetgoedpakkie, daarna word die sessie afgesluit met 'n partytjie. 
 
 6.3.3.1.7  Opvolg ná ses maande 

Ses maande na die ondersoek is 'n opvolgonderhoud met die skoolhoof gevoer.  
Doel: Die doel is om vas te stel wat die huidige funksionering van die kinders en hul steunstelsels is en of 
moontlike verandering wat ingetree het, volgehou kan word. 
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Wyse waarop opvolg uitgevoer word: 'n Semi-gestruktureerde onderhoud word met die skoolhoof 
gevoer. Slegs twee aspekte is ondersoek: 
o Verhouding tussen skool en ouers 
o Algemene funksionering van die kind 

 Akademies 
 Sosiaal 
 Emosioneel 

 
6.3.3.2 Bemagtigingsprogramme ten opsigte van die onderwysers en ouers  
 
Volgens Furman en Buhrmester (1992) in Berk (2003:567) beskryf kinders in hulle middelkinderjare hul 
ouers as die invloedrykste persone in hul lewe. Soos bespreek in 4.4.4.1.1 is die rol van die ouer 
gedurende die middelkinderjare dié van versterking van die kind se vermoëns om sy eie gedrag self te 
monitor. Hierdie verhouding word deur monitering, ondersteuning en leiding gekenmerk. Leiding kan as 
rigting gee, adviseer, beïnvloed en ondersteuning beskryf word (Reber & Reber, 2001:310). 'n Tweede 
belangrike verhouding wat 'n besliste invloed op die kind het, is sy verhouding met die skool en spesifiek sy 
verhouding met sy onderwyser (sien 4.4.4.1.3). Die kind het op hierdie stadium 'n behoefte aan 'n 
onderwyser wat versorgend, hulpvaardig en stimulerend is 
 
Die doel van die ondersoek is om die steunstelsels van die kind met ATHV te bemagtig. 'n 
Aanlynwoordeboek, Thefreedictionary (2008) definieer bemagtig as die aankweek van eienskappe of 
vermoëns om 'n bepaalde taak na behore uit te voer of om in staat te wees om 'n taak uit te voer. Die 
navorser het deur die ontwikkeling en implementering van bemagtigingsprogramme gepoog om hierdie 
doel te bereik. Die bemagtigingsprogramme gerig op die ouers en onderwysers is in die vorm van 'n 
ouerleidingprogram en leiding aan onderwysers aangebied. Die proses kan dus met die inagneming van 
die voorafgaande omskryf word as die gee van leiding aan ouers en onderwysers om hulle te bemagtig om 
hulle opvoedings en versorgingstaak na behore uit te voer. Die Nuwe woordeboek vir maatskaplike werk 
(Vaktaalkomitee vir maatskaplike werk, 1995:6) se omskrywing van bemagtiging as 'n proses waardeur 'n 
individu of groepe persoonlike of kollektiewe mag verkry en sodoende in staat gestel word om hulle 
lewensomstandighede deur daadwerklike optrede te verbeter, sluit by bogenoemde aan. 
 
Die navorser het om die doelwit te bereik 'n aantal PowerPoint-aanbiedings saamgestel ten opsigte van 
onderwerpe wat in die volgende paragrawe bespreek sal word. Die materiaal vir die aanbiedings is verkry 
uit die literatuurstudie wat in Hoofstukke 2, 3 en 4 gedoen is. Uit die aand van die aanbieding is van sowel 
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grafiese materiaal as geskrewe inligting gebruik gemaak wat in hierdie hoofstukke opgeneem is. Atkinson 
& Mayer (2004:1) wys daarop dat effektiewe leer plaasvind wanneer die materiaal op sowel 'n verbale as 
visuele wyse aangebied word. PowerPoint-aanbiedings voldoen aan hierdie vereiste. Bartsch en Cobern 
(2003:77) wys daarop dat die effektiwiteit van so 'n aanbieding bepaal word deur die toepaslikheid van die 
materiaal wat benut word. Atkinson en Mayer identifiseer vyf beginsels wat belangrik is by die opstel van 
PowerPoint-aanbiedings (Atkinson & Mayer, 2004:10-14): 
o Leer vind beter plaas wanneer die leermateriaal duidelik afgebaken en van hoofopskrifte voorsien is. 
o Leer vind beter plaas wanneer inligting in kleiner meer verteerbare gedeeltes aangebied word 
o Multimedia-aanbiedings word beter verstaan wanneer inligting in die aanbieding met 'n 

verduideliking gepaard gaan 
o Wanneer geskrewe inligting saam met tekeninge, grafiese voorstellings en tabelle benut word, vind 

leer vinniger plaas as wanneer slegs woorde gebruik word. 
o Leer vind beter plaas wanneer slegs toepaslike inligting in die leermateriaal opgeneem is. 
 Die navorser het van hierdie riglyne gebruik gemaak tydens die samestelling van die aanbiedings.  
 
Die PowerPoint-aanbiedings is op 'n DVD-skyf as 'n aanhangsel deel van die proefskrif. 'n Opsomming van 
elke aanbieding word as 'n bylaag tot die navorsingsverslag gevoeg. 
 
6.3.3.2.1 Bemagtigingsprogram ten opsigte van onderwysers 

Hierdie program is ontwerp in die vorm van twee werkwinkels. Die sessies het ongeveer twee ure elk 
geduur. Tydens die beplanning van die program is vasgestel dat die onderwysers nie kans sien om meer 
as twee sessies aan opleiding te bestee nie. Hierdie beperking is in ag geneem en die program is 
daarvolgens opgestel. Soos in 6.3.3.1 bespreek, het navorser vanuit 'n Gestaltterapie-perspektief gewerk 
en is die voorgrondbehoeftes van die onderwysers in ag geneem. Die sessies met die onderwysers was 
meer gestruktureerd as die sessie met die kinders aangesien dit nie terapeuties van aard was nie. 
Dieselfde uitgangspunt ten opsigte van die program is gehandhaaf soos bespreek in 6.3.3.1. Die 
bespreking word nie weer herhaal nie, maar die volgende word beklemtoon: Alhoewel die werkwinkels 
volgens doel, doelwitte, hulpmiddels en aktiwiteite uiteengesit word, is dit noodsaaklik om op die uniekheid 
van die groep te fokus en op die individuele groeplede se voorgrondbehoeftes en elkeen se unieke proses. 
Die program moet dus slegs as 'n riglyn gesien word en kan aangepas word volgens die behoeftes van die 
groep. 
 
(a) Werkwinkel 1: “Wat is ATHV en hoe beïnvloed dit 'n kind binne die skoolopset?” 
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Doel: Die doel van die werkwinkel is om die onderwysers se kennis ten opsigte van ATHV en die kind met 
ATHV te verbeter. 
Doelwitte: 
o Verduidelik doel van die navorsingsproses. 
o Invul van vraelyste. 
o Skep begrip by die onderwysers van hoe die kind met ATHV sy omgewing beleef. 
o Aanbieding: “Wat is ATHV en hoe beïnvloed dit 'n kind binne die skoolopset?” 
Hulpmiddels:  
o Ingeligte toestemmingsvorm. 
o Onderneming tot vertroulikheid. 
o Vraelyste. 
o Naamkaartjies en penne. 
o Miniatuurdiertjies. 
o Skryfbord en penne. 
o PowerPoint aanbieding en rekenaartoerusting. Skerm. 
o Uitdeelstukke, penne en papier. 
o Tee en koffie. 
Voorgestelde aktiwiteite: 
o Verduidelik die navorsingsproses en wat van die respondente verwag word. Respondente vul 

ingeligte toestemmingsvorm in en onderneming tot vertroulikheid (Bylaag 5 en 6). 
o Respondente word versoek om die Vraelys ten opsigte van ATHV- onderwysers (bylaag 8) in te vul 

en in te gee.  
o Respondente kry die geleentheid om 'n miniatuurdiertjie te kies waarmee hy kan identifiseer. Hierna 

stel hy homself voor deur die diertjie as metafoor te gebruik. Elkeen maak 'n naamkaartjie. 
o 'n Simulasie van ATHV word gebruik om die onderwysers bewus te maak van die kind met ATHV se 

leefwêreld (Misunderstoodminds, 2002). Die onderwyser kry die geleentheid om onder soortgelyke 
omstandighede as 'n kind met ATHV 'n taak uit te voer. Hierna kry hulle die geleentheid om die 
emosies wat hul tydens die aktiwiteit beleef het, te bespreek. 

o PowerPoint-aanbieding: “Wat is ATHV ?”(Bylaag 19) 
o Geleentheid vir vrae en bespreking. Gedurende hierdie bespreking word die voorgrondbehoeftes van 

die onderwysers in ag geneem. 
o Verduidelik dat 'n persoon se persoonlikheid of proses 'n invloed het op hoe 'n kind met ATHV 

hanteer sal word en hoe so 'n kind beleef word. Onderwysers kry die geleentheid om die 
persoonlikheidstylevraelys (bylaag 18) in te vul. 
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o Die werkwinkel word afgesluit met die drink van tee en koffie. 
 

(b) Werkwinkel 2:  “Strategieë vir onderwysers” 
Doel: Die werkwinkel het 'n tweeledige doel, naamlik om die onderwysers bewus te maak van hul eie pro- 
ses en tweedens om aan te toon hoe hulle strategieë ten opsigte van die hantering van 'n kind met ATHV 
in die klaskamersituasie kan benut.  
Doelwitte: 
o Sensoriese bewuswording. 
o Terugvoer ten opsigte van persoonlikheidstyle. 
o Bewusmaking van op watter wyse eie proses die hantering van verskillende kinders beïnvloed. 
o Aanbieding: “Strategieë vir onderwysers”. 
o Evaluering van die werkwinkels. 
Hulpmiddels:  
o Rosyntjies.  
o Verwerkte persoonlikheidstylevraelyste. 
o Skryfbord en penne. 
o Geometriese bal wat van grootte kan verander. 
o  PowerPoint-aanbiedings en rekenaartoerusting. Skerm. 
o Uitdeelstukke, penne en papier 
o Opvolgvraelys ten opsigte van ATHV-onderwysers. 
o Tee, koffie en eetgoed 
Voorgestelde aktiwiteite: 
o Die rosyntjies kan benut word om die onderwysers sensories intak te maak of om hulle bewus te  

maak van die feit dat sensoriese bewuswording belangrik is. Dieselfde oefening kan gebruik word 
om die individuele verskille ten opsigte van elkeen se unieke proses te illustreer. 

o Deel verwerkte persoonlikheidstylevraelyste uit. Bespreek verskillende persoonlikheidstyle en op 
watter wyse 'n persoon se proses hierby aansluit (vergelyk 5.5.6.2). Benut PowerPoint-aanbieding: 
“Persoonlikheidstyle” vir hierdie kort bespreking (bylaag 20). 

o Bewusmaking van op watter wyse eie proses die hantering van verskillende kinders beïnvloed 
(vergelyk 4.4.4.1.3). Gee geleentheid vir bespreking en hanteer voorgrondbehoeftes en 
onvoltooidhede soos dit voorkom. 

o PowerPoint-aanbieding: “Strategieë vir onderwysers” (Bylaag 21). 
o Benut verskeie bewuswordingsoefenige tydens die aanbieding. Klem word gelê op asemhaling 

(vergelyk Bacci & Richman, 2001:32; Bester, 2006:83). 
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o Geleentheid vir vrae en bespreking. 
o Onderwysers vul opvolgvraelys vir onderwysers (bylaag 10) in en gee ook verbaal terugvoer ten 

opsigte van die opleiding. 
o Tee, koffie en eetgoed. 
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6.3.3.2.2 Bemagtigingsprogram ten opsigte van die ouers 

Hierdie program word in vier sessies aangebied. Elke sessie duur ongeveer twee uur. Tydens die 
beplanning van die program was dit duidelik dat die ouers nie bereid was of in staat was om hulself tot 
meer as vier sessies te verbind nie. Twee aspekte wat duidelik na vore gekom het, is die feit dat die ouers 
self nie weet hoe om hulle kinders te hanteer nie, maar dat hul ook van mening is dat die skool nie die 
kinders reg hanteer nie. Van die ouers het aangedui dat die skool die situasie vererger en dat die kinders 
nie onhanteerbaar is nie. Hierdie aspekte kan geïllustreer word deur die ouers se woorde toe hulle 
gekontak is en die navorsingsprojek aan hul verduidelik is. Hier volg van die ouers se respons op die 
verduideliking van die ondersoek en die vraag of hulle by die ondersoek sal inskakel: 
Moeder BB: “Dankie tog. Ek is totaal moedeloos weet nie wat om meer met B te doen nie. Enige hulp sal 
help. Ek voel soos 'n mislukking en 'n slegte ouer. Word die skool ook betrek? Navorser: “Ja, soos ek 
verduidelik het gaan die onderwysers by twee werkwinkels betrek word.” Moeder BB: “Dit sal goed wees, 
want B se onderwyseres verstaan hom glad nie en sy vererger die situasie. B is nie so stout soos sy sê 
nie.” 
Moeder CC: “Ja, ons sal kom sodat ons kan uitvind wat is die skool se probleem met C.” 
Moeder DD: “Ons het nie probleme met D’tjie by die huis nie. Ons het 'n program wat ons volg ... lysies 
met opdragte wat hy moet doen en ons merk af wat hy gedoen het ... ons moet hom net herinner wat om te 
doen. D’tjie is dierbaar en hy is al wat ek het. Sy eie pa het ons sleg behandel en hy is deur 'n slegte tyd. 
By die skool is daar geen dissipline nie en sy onderwyseres verstaan hom glad nie. Sy kla aanmekaar oor 
hom, maar hanteer hom verkeerd. As jy hom presies sê wat om te doen, sal hy dit doen soos by die huis. 
Ons sal graag kom om meer te leer. Partykeer raak ons moedeloos omdat D’tjie nie doen wat ons vra nie.” 
Moeder EE: “Ja ek hoor die skool sê. E is ook ADHD maar hulle kla oor alles. Dis haar boetie wat die 
probleem het. Navorser: “ Is sy al geëvalueer vir ADHD?” Moeder EE: “Ja maar ons stem nie saam nie. 
Haar boetie is moeilik maar as hy reg hanteer word, gaan dit goed. Ek raak moedeloos omdat hulle so 
baklei. Navorser: “ Aangesien u voel E het nie 'n probleem nie, sou u deel van die projek wil wees? Moeder 
EE: “Ag ja wat, solank die skool ook betrokke is sodat ek kan agterkom wat hulle probleem is. E is ook 
maar moeilik – baie “cheeky” en baklei baie met haar maats, en ek weet nie altyd wat om te doen nie.” 
Moeder FF: “Ja, baie dankie. Enigiets sal help. Sy wil nie haar pille drink nie en ek weet niks van ADHD af 
nie. Ek dink die onderwyseres weet ook niks nie – sy kla net.” 
Moeder GG: “Ja dis hoog tyd dat iemand iets doen. Die onderwysers is totaal oningelig, ek het self 
onderwysopleiding en weet dat jy met 'n bietjie moeite elke kind kan akkommodeer. G het al van voorskool 
af probleme en nog nie een onderwyser was bereid om hom te help en te verstaan nie. By die huis is hy 
besig maar glad nie so moeilik soos die skool sê nie. Hulle wil net nie moeite doen nie. Ons het al hoeveel 
keer gaan praat. Ek werk dag en nag om vir my kind se ekstra klasse en terapieë te betaal. Ek kry iemand 
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om hom met sy huiswerk te help. Ek kan nie die hele middag sit en baklei dat hy sy huiswerk moet doen 
nie.”  
Tydens die ontwerp van die program is hierdie opmerkings in ag geneem. Soos in 6.3.3.1 bespreek, het 
navorser vanuit 'n Gestaltterapieperspektief gewerk en is die voorgrondbehoeftes van die ouers deurentyd 
in ag geneem. Die volgende word egter beklemtoon: Alhoewel die sessies volgens doel, doelwitte, 
hulpmiddels en aktiwiteite uiteengesit word, is dit noodsaaklik om op die uniekheid van die groep te fokus 
en op die individuele groeplede se voorgrondbehoeftes en elkeen se unieke proses. Die program moet dus 
slegs as 'n riglyn gesien word en kan aangepas word volgens die behoeftes van die groep. 
 
(a) Sessie 1: “Wat is ATHV? ” 
Doel: Die doel van die sessie is tweeledig, naamlik kennismaking met die ouers en die skep van 'n veilige 
omgewing waarbinne hulle bereid sal wees om hulle belewing van hul kinders en ATHV met die res van die 
groep te deel, en tweedens, 'n bespreking van wat ATHV is.  
Doelwitte: 
o Verduidelik doel van die navorsingsproses. 
o Verduidelik groepproses. 
o Ouers stel hulle self voor en deel hulle ervaring ten opsigte van ATHV. 
o Opstel van groepreëls. 
o Skep begrip by die ouers van hoe die kind met ATHV sy omgewing beleef. 
o Aanbieding “Wat is ATHV en hoe beïnvloed dit 'n kind?” 
o Invul van vraelyste. 
Hulpmiddels:  
o Ingeligte toestemmingsvorm. 
o Onderneming tot vertroulikheid. 
o Vraelyste. 
o Naamkaartjies en penne. 
o Miniatuurdiertjies. 
o Skryfbord en penne. 
o Kort opsomming van elke kind se proses en op watter wyse die kind deur ATHV beïnvloed word. 
o PowerPoint-aanbieding en rekenaartoerusting. Skerm. 
o Uitdeelstukke, penne en papier. 
o Tee, koffie en eetgoed. 
Voorgestelde aktiwiteite: 
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o Verduidelik die navorsingsproses en wat van die respondente verwag word. Respondente vul 
ingeligte toestemmingsvorm in asook onderneming tot vertroulikheid (Bylaag 5 en 6). 

o Respondente kry die geleentheid om 'n miniatuurdiertjie te kies waarmee hy elke gesinslid kan 
identifiseer. Hierna word die gesin voorgestel deur die diertjies as metafoor te gebruik. Elkeen maak 
'n naamkaartjie. 

o 'n Simulasie van ATHV word gebruik om die ouers bewus te maak van die kind met ATHV se 
leefwêreld (Misunderstoodminds, 2002).  

o Die ouers kry die geleentheid om onder soortgelyke omstandighede as 'n kind met ATHV 'n taak uit 
te voer. Hierna kry hulle die geleentheid om die emosies wat hul tydens die aktiwiteit beleef het, te 
bespreek. Hanteer emosies in die hier-en-nou en bly by dit wat op die ouer se voorgrond is. Dit is 
belangrik dat die ouers se tempo ook in ag geneem moet word. 

o Gee aan elke respondent die geleentheid om te verduidelik op watter wyse ATHV homself en sy 
gesin beïnvloed. 

o PowerPoint-aanbieding: “Wat is ATHV?” (Bylaag 19). 
o Geleentheid vir vrae en bespreking. 
o Verduidelik dat 'n persoon se persoonlikheid of proses 'n invloed het op hoe 'n kind met ATHV 

hanteer sal word en hoe so 'n kind beleef word. Gee aan elke ouer die opsomming van sy kind se 
proses en die wyse waarop hy deur ATHV beïnvloed word. 

o Ouers kry die geleentheid om die persoonlikheidstyle (bylaag 18) en die ouerskapstylvraelys (bylaag 
17) in te vul. 

o Die sessie word afgesluit met die drink van tee en koffie. 
 
(b) Sessie 2:  “Ouerskap en ATHV” 
 Doel: Die doel van die sessie is om die ouers bewus te raak van sowel hulle eie proses as hulle kind se 
proses. Ouerskapstyl kan gesien word as 'n deel van 'n persoon se proses. Hierdie aspek sal tydens 
hierdie sessie bespreek word asook die invloed van die ouer op die kind met ATHV. 
Doelwitte: 
o Sensoriese bewuswording 
o Terugvoer ten opsigte van persoonlikheidstylevraelys. 
o Bespreking van verskillende prosesse en op watter wyse 'n ouer se proses sy ouerskapstyl kan 

beïnvloed. 
o Bewuswording van eie kind se proses. 
o Speel uittreksel uit 'n video-opname van 'n groepsessie met die kinders sodat die ouers bewus kan 

word van hul kinders se funksionering binne 'n groep. 
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o Terugvoer ten opsigte van ouerskapstyl. 
o Aanbieding: “Ouerskap en ATHV ” 
Hulpmiddels:  
o Verskeidenheid eetgoedjies 
o Verwerkte vraelyste 
o  PowerPoint-aanbieding en rekenaartoerusting. Skerm 
o Uitdeelstukke, penne en papier 
o Videoband met 'n opname van 'n groepsessie van die kinders 
o Tee, koffie en eetgoed 
Voorgestelde aktiwiteite: 
o Gee elke respondent die geleentheid om terugvoer te gee van sy belewenis van die eerste sessie. 

Bly by die hier-en-nou en wat op die ouer se voorgrond is. Wees bedag op onvoltooidhede. 
o Gebruik die eetgoed as 'n eksperiment, naamlik as sensoriese bewuswordingsoefening 
o Gee die respondente die geleentheid om hulle verskillende ervarings en herinneringe met die 

eetgoed met mekaar te deel. Hierdie verskille kan as metafoor 'n gebruik word om aan die ouers te 
illustreer wat elke persoon se unieke proses beteken. 

o Deel die verwerkte persoonlikheidsstylevraelyste uit. Bespreek verskillende persoonlikheidstyle en 
op watter wyse 'n persoon se proses hierby aansluit (5.5.6.2). Benut PowerPoint-aanbieding: “Per- 
soonlikheidstyle” vir hierdie kort bespreking (bylaag 20). 

o Gee ouers die geleentheid om hul kind se proses te bepaal. 
o Speel die video-uittreksel en bespreek die kinders se proses soos dit tydens die video na vore kom. 
o Deel verwerkte ouerskapvraelyste uit. 
o PowerPoint-aanbieding: “Ouerskap en ATHV ?” (Bylaag 22) 
o Geleentheid vir vrae en bespreking. 
o Reël individuele gesprekke met die ouers na afloop van die volgende sessie. 
o Die sessie word afgesluit met die drink van tee en koffie. 
 
(c) Sessie 3: “Hanteringswenke vir ouers van kinders met ATHV”  
Doel: Die doel van die sessie is om nie alleen hanteringswenke vir die ouers in die algemeen te bespreek 
nie maar om ook aandag te gee aan elke kind se individuele behoeftes.  
Doelwitte: 
o Bewuswording deur middel van asemhaling. 
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o Kry terugvoer van die ouers ten opsigte van hul belewenis van die sessies tot dusver asook die 
invloed daarvan op hul gesin. Bly by die hier-en-nou en wat op die ouer se voorgrond is. Wees 
bedag op onvoltooidhede. 

o PowerPoint-aanbieding “Hanteringswenke vir ouers van kinders met ATHV ”. 
o Individuele gesprekke met die ouers ten opsigte van die hantering van hul kind.  
Hulpmiddels:  
o Skryfbord en penne. 
o  PowerPoint aanbieding en rekenaartoerusting. Skerm. 
o Uitdeelstukke, penne en papier. 
o Tee, koffie en eetgoed. 
Voorgestelde aktiwiteite: 
o Begin die sessie met 'n bewustheidsoefening. Lê klem op asemhaling (Vergelyk Bacci & Richman, 

2001:32; Bester, 2006:83.) 
o Gee aan elke ouer die geleentheid om terugvoer ten opsigte van hul belewenis van die sessies tot 

nou toe te gee. Bespreek die invloed daarvan indien enige op hul gesinne. Bly by die hier-en-nou en 
wat op die ouer se voorgrond is. Wees bedag op onvoltooidhede. 

o  PowerPoint-aanbieding: “Hanteringswenke vir ouers van kinders met ATHV” (Bylaag 23). 
o Geleentheid vir vrae en bespreking. 
o Die sessie word afgesluit met die drink van tee en koffie. 
o Na afloop van die sessie word 'n individuele gesprek met elke ouerpaar gevoer. Hanteer elke ouer 

se unieke situasie en eie proses. 
 
(d) Sessie 4: “Hoe oorleef ek ATHV?” 
Doel: Die doel van die sessie is om die ouers hanteringsmeganismes aan te leer om die uitdagings van 
ATHV te hanteer.  
Doelwitte: 
o PowerPoint-aanbieding “Hoe oorleef ek ATHV?” 
o Inoefening van ontspanningsoefening. 
o Samevatting van die sessies. 
o Evaluering van ouerleidingsessies. 
o Invul van Opvolgvraelyste ATHV-ouers. 
Hulpmiddels:  
o Skryfbord en penne. 
o  PowerPoint aanbieding en rekenaartoerusting. Skerm. 
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o Uitdeelstukke, penne en papier. 
o Vraelyste. 
o Volledige verslag ten opsigte van elke kind. 
o CD-speler en rustige musiek. 
o Tee, koffie en eetgoed. 
Voorgestelde aktiwiteite: 
o Begin die sessie met die benutting van 'n ontspanningsoefening. 
o Samevatting van vorige sessies. 
o Geleentheid vir opmerkings, vrae en bespreking. Bly by die hier-en-nou en wat op die ouer se 

voorgrond is. Wees bedag op onvoltooidhede. 
o  PowerPoint-aanbieding: “Hoe oorleef ek ATHV  ?” (Bylaag 24) 
o Geleentheid vir vrae en bespreking. 
o Ouers vul opvolgvraelys ATHV – ouers (bylaag 9) in en gee ook verbaal terugvoer ten opsigte van 

die opleiding. 
o Gee aan elke ouer 'n volledige verslag ten opsigte van sy kind (Bylaag 25). 
o  'n Oefening: My veilige plek (Mortola, 2006:39). 
o Die sessie word afgesluit met die drink van tee en koffie. 
 
6.4 SAMEVATTING 
 
Om aan die doel van hierdie studie te beantwoord, is 'n intervensieplan ontwerp wat drie programme insluit. 
Hierdie programme is gerig op die bemagtiging van die kind met ATHV, sy onderwysers en ouers wat as sy 
steunstelsels dien. Die programme is in die hoofstuk bespreek. 
 
In hierdie hoofstuk is inligting benut wat tydens die vorige hoofstukke beskryf is. Om die intervensieplan te 
ontwerp, te benut en te implementeer, is kennis ten opsigte van ATHV, die teoretiese begronding van 
intervensie, die invloed van ATHV op die ontwikkelingsfase van die kind in die middelkinderjare en 
Gestaltterapie en Gestaltgroepwerk nodig. 
 
Die voorondersoek het die ontwerp van die intervensieplan vooruitgegaan, en die verkennende 
voorondersoek en die toetsing van die meetinstrumente of waarnemingsisteem ingesluit. Eersgenoemde 
het aanleiding gegee tot die ontwerp van die waarnemingsisteem. Tydens die voorondersoek is 
semigestrutureerde onderhoude gevoer met dieselfde teikengroepe wat in die studie betrek is. Bepaalde 
temas het na vore gekom en by die ouers was die volgende duidelik: Emosies ten opsigte van die 
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diagnose van ATHV, verwarrende kennis ten opsigte van ATHV, beskik nie oor die vermoë om kind met 
ATHV te hanteer nie, gebrek aan kennis en onvermoë om die kind te hanteer gee aanleiding tot 
spesifieke probleme, en 'n behoefte aan ondersteuning en kennis. Die behoeftes van die onderwysers 
het hierby aangesluit, naamlik 'n gebrek aan voldoende kennis ten opsigte van ATHV, frustrasie omdat 
hanteringsmeganismes faal, spesifieke probleme wat ondervind word as gevolg van die feit dat hulle 
nie altyd weet wat gedrag veroorsaak nie en dan nie weet hoe om dit te hanteer nie, en 'n behoefte aan 
opleiding ten opsigte van die versteuring en hanteringsmeganismes. Hierdie behoeftes is vervat in die 
ontwikkeling van die verskillende bemagtigingsprogramme. 
 
Die intervensieplan bestaan uit drie gelyklopende bemagtigingsprogramme. Alhoewel die sessies 
volgens doel, doelwitte, hulpmiddels en aktiwiteite uiteengesit word, is dit noodsaaklik om op die uniekheid 
van die groep te fokus en op die individuele groeplede se voorgrondbehoeftes en elkeen se unieke proses. 
Die program moet dus slegs as 'n riglyn gesien word en kan aangepas word volgens die behoeftes van die 
groep.  
 
Die eerste program is gerig op die kinders en bestaan uit ses groepwerksessies van ongeveer 'n uur en 
'n half elk. Tydens 'n voorbereidingsessie is die Kinderfunksioneringinventaris as assesseringshulpmiddel 
benut en was dit duidelik dat die klem van groepwerksessies op die verbetering van selfwaarde en 
emosionele bewuswording moes lê. Die program ten opsigte van die onderwysers het uit twee werkwinkels 
bestaan met die titels: “Wat is ATHV en hoe beïnvloed dit 'n kind binne die skoolopset?” en “Strategieë vir 
onderwysers.” Vier ouerleidingsessies van ongeveer twee en 'n half uur elk met die temas: “Wat is ATHV?”, 
“Ouerskap en ATHV”, “Hanteringswenke vir ouers van kinders met ATHV”  en “Hoe oorleef ek ATHV?” het 
die derde program gevorm. As voor- en natoets ten opsigte van die kinders is die Rosenberg-selfwaarde-
skaal benut en ten opsigte van die ouers en onderwysers is selfopgestelde vraelyste gebruik om die impak 
van die programme te evalueer. 
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HOOFSTUK 7: EMPIRIESE RESULTATE 
 

7.1  INLEIDING 
 
In hierdie hoofstuk word die resultate weergegee wat uit die empiriese ondersoek verkry is. Tydens hierdie 
ondersoek het die navorser die intervensienavorsingsproses (vergelyk 1.9.1) benut. Hierdie 
navorsingsbenadering is op die praktyk gerig en poog om probleme op te los en die lewenskwaliteit van die 
teikengroep te verbeter (De Vos, 2005d:394; Rothman, 2004:1). Die doel van die ondersoek was dan om 'n 
intervensieplan gerig op die kind met ATHV te ontwikkel met die oog daarop om die kind se maatskaplike 
funksionering te verbeter.   
 
Hoofstuk 1 het as rasionaal (1.2) en oriëntasie vir die ondersoek gedien. Die navorsingsproses wat gevolg 
word, is in 1.9 verduidelik. In hoofstuk 2 is ATHV as 'n versteuring ondersoek en beskryf. Uit die hoofstuk 
was dit duidelik dat ATHV 'n ontwrigtende versteuring is en dat 'n kind se totale funksionering daardeur 
beïnvloed word. Die teoretiese begronding wat as riglyn vir die intervensie dien, is in hoofstuk 3 bespreek. 
Die inligting wat na vore gekom het, het die noodsaaklikheid beklemtoon dat die disfunksionering wat as 
gevolg van die versteuring ontstaan, aandag moet geniet. Die ouers en onderwysers betrokke by 'n kind 
met ATHV moet oor 'n grondige kennis van die versteuring en diverse aspekte daarvan beskik om die kind 
se behoeftes te verstaan. In hoofstuk 4 is die ontwikkeling van 'n kind in die middelkinderjare bespreek en 
aandag is aan die fisiese, kognitiewe, emosionele, sosiale, normatiewe en sedelik-religieuse en konatiewe 
ontwikkeling geskenk. Die invloed van die versteuring op 'n kind se ontwikkeling as geheel het aandag 
geniet. ATHV is in hoofstuk 5 vanuit 'n Gestaltperspektief bespreek en 'n sinvolle konseptuele 
verwysingsraamwerk kon daargestel word. Die verwysingsraamwerk gaan nie alleen oor hoe 'n kind sy 
omgewing organiseer nie, maar ook oor die wyse waarop ATHV die funksionering van 'n kind beïnvloed. 
Inligting verkry vanuit die omvattende literatuurstudie, onderhoude met kenners, werkwinkels en opleiding 
wat bygewoon is, is benut om die intervensieplan te ontwerp en ontwikkel en in hoofstuk 6 te beskryf.  
 
Hoofstuk 7 kom ooreen met die vyfde fase van die intervensienavorsingsproses, naamlik die toepassing en 
evaluering van die intervensie (De Vos, 2005d:404; Fawcett et al.,1994:37-39). Vervolgens word die 
navorsingsproses kortliks bespreek. Daarna word die kwalitatiewe en kwantitatiewe data wat ingesamel is 
weergegee en bespreek. Tydens hierdie ondersoek is die samelopende triangulasiestrategie of -ontwerp 
benut en is 'n gekombineerde kwalitatiewe, kwantitatiewe benadering gebruik (Creswell, 2003:217). Die 
kwantitatiewe en kwalitatiewe  data-insameling het samelopend plaasgevind en  die resultate  word tydens 
dié fase 
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geïntegreer.  
7.2  NAVORSINGSPROSES 
 
Die navorsingsproses is alreeds in hoofstuk 1 volledig bespreek. Die proses word nou kortliks opgesom om 
die empiriese gegewens binne konteks te plaas. Fouche en Delport (2005b:71) haal Babbie en Mouton 
(2001) en Heppner et al.(1992) aan wat daarop wys dat die wetenskap 'n proses is waartydens inligting 
gevind word en antwoorde bekom word. Die navorsingsproses kan gesien word as die wyse waarop 
antwoorde op vrae gevind word. Hierdie proses bestaan uit 'n aantal stappe wat die navorser vervolgens as 
fases of stappe in die navorsingsproses bespreek, naamlik die navorsingsprobleem, die navorsingstelling, 
die kwalitatiewe navorsingsvraag, die kwantitatiewe hipoteses, die doel en doelwitte van die ondersoek, die 
soort navorsing wat gedoen is, die navorsingsontwerp en die navorsingsmetodologie wat benut is. 
 
7.2.1  NAVORSINGSPROBLEEM 
 
Monette, Sullivan en DeJong (1994:9) is van mening dat die formulering van die navorsingsprobleem die 
eerste stap in die navorsingsproses is. Fouché (2005a:116) wys daarop dat die navorsingsprobleem die 
ondersoek duidelik begrens en dat dit die leser moet inlig ten opsigte van wat die ondersoek behels. Vir 
hierdie studie is die volgende navorsingsprobleem geformuleer: 
o Ouers en onderwysers beskik nie oor wetenskaplik gefundeerde kennis ten opsigte van ATHV 

nie en is nie bemagtig om die kind met ATHV te hanteer nie; 
o Die kind met ATHV beleef homself as 'n vreemdeling in sy leefwêreld wat manifesteer in 

ekstrerne gedragsprobleme asook interne emosionele probleme en 'n gebrek aan selfwaarde. 
 
Voortvloeiend uit die probleemstelling is die volgende navorsingstelling as doel van die studie omskryf: 
In hierdie intervensienavorsing is gefokus op die ontwikkeling en implementering van 'n 
Gestaltterapeutiese intervensieplan gerig op die bemagtiging van sowel die kind in die 
middelkinderjare met ATHV as sy ouers en onderwyser wat as sy steunstelsels dien. Die holistiese 
intervensieplan wat die kind se gedefinieerde veld betrek, sal programme insluit wat op die kind, die 
ouers en die onderwyser gerig is, en sal 'n positiewe invloed hê op die kind se selfwaarde en sy 
maatskaplike funksionering binne sy veld. 
 
7.2.2  NAVORSINGVRAAG EN HIPOTESE 
 
Volgens Bless & Higson-Smit (1995:29) lei die navorsingsprobleem die navorser na die navorsingsvraag of  
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hipotese. Royse (2008:20) wys  daarop dat  navorsingsvrae  binne maatskaplike werk gewoonlik voortvloei 
vanuit 'n ware probleem wat opgelos moet word.  Aangesien daar van 'n gekombineerde kwalitatiewe en 
kwantitatiewe navorsingsbenadering gebruik gemaak is, is sowel 'n navorsingsvraag as hipotese 
geformuleer. Die kwalitatiewe navorsingsvraag is soos volg geformuleer: 
Watter aspekte kan vanuit die literatuur, menings van kundiges, voorondersoek en eie waarneming 
benut word om 'n toepaslike intervensieplan vanuit 'n Gestaltterapie verwysingsraamwerk te 
ontwikkel? 
Die volgende kwantitatiewe hipoteses is tydens die ondersoek gestel: 
o Indien 'n kind in sy middelkinderjare met ATHV betrek word by 'n Gestaltterapeutiese inter-

vensieplan waardeur die kind, sy ouers en onderwyser bemagtig word om die versteuring 
beter te verstaan en te hanteer, behoort die kind se maatskaplike funksionering binne sy veld 
te verbeter. 

o Indien 'n kind in sy middelkinderjare met ATHV betrek word by 'n Gestaltterapeutiese inter-
vensieplan waardeur die kind, sy ouers en onderwyser bemagtig word om die versteuring 
beter te verstaan en te hanteer, behoort die kind se selfwaarde/selfpersepsie te verbeter. 

o Indien die ouers en onderwysers van 'n kind met ATHV hierdie bemagtigingsprogram 
deurloop het, behoort hulle kennis ten opsigte van die aard, oorsake, behandeling en 
hantering van ATHV te verbeter.  

o Hierdie kennis behoort daartoe te lei dat hulle die kind met ATHV beter begryp en dat hulle 
hul hantering van die kind sal aanpas. 

 
7.2.3  DOEL EN DOELWITTE 
 
Die doel van die ondersoek is dit wat stap vir stap gedoen is om by die eindresultaat te kom. Die doelwitte 
is dit wat gedoen word om by die breër doel van die ondersoek uit te kom (De Vos, 2005d:298; Fouché & 
De Vos, 2005a:104). Die doel wat vir die navorsing gestel is: 
Die ontwikkeling en implementering van 'n Gestaltterapeutiese intervensieplan wat gerig is op die 
bemagtiging van sowel die kind in die middelkinderjare met ATHV as sy steunstelsels, en om die 
impak daarvan te evalueer. 
 
Die doelwitte om bogenoemde te bereik, is soos volg omskryf: 
o Die insameling van inligting deur middel van 'n volledige literatuurstudie en onderhoude met 

kundiges (naamlik onder andere ouers, onderwysers, medici asook kinders gediagnoseer met 
ATHV) om die volgende te omskryf: 
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 'n Omvattende oorsig ten opsigte van die aard en omvang van ATHV;  
 'n Teoretiese begronding vir intervensie 
 Die fisiese, kognitiewe, emosionele, sosiale, konatiewe en normatiewe en sedelik-

religieuse ontwikkeling van die kind in die middelkinderjare met ATHV en die invloed van 
die versteuring op die kind se ontwikkeling; 

 'n Omvattende oorsig ten opsigte van Gestaltterapie wat sal dien as die teoretiese 
onderbou vir die navorsing. 

o Die vasstelling van die behoeftes van die ouers, onderwysers en kinders deur middel van 'n 
voorondersoek en om hierdie inligting saam met kennis verkry uit die literatuurstudie en 
gesprekke met kundiges te benut ten opsigte van die vroeë ontwikkeling van die 
intervensieplan; 

o Die ontwikkeling van 'n holistiese intervensieplan, gerig op die bemagtiging van sowel die 
kind met ATHV as sy steunstelsels waartydens die inligting wat vanuit die 
literatuurondersoek verkry is en behoeftes van die respondente geïntegreer sal word; 

o Die empiriese implementering van die intervensieplan; 
o Die evaluering van die intervensieplan se impak op die selfwaarde en maatskaplike 

funksionering van die kind in die middelkinderjare met ATHV; en 
o Die stel van gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte van die intervensieprogram aan die 

hand van die literatuur en empiriese data. 
 

7.2.4  SOORT NAVORSING 
 

Tydens die studie het die navorser van verkennende en beskrywende toegepaste navorsing gebruik 
gemaak (vergelyk 1.7). Toegepaste navorsing is ontwerp met die oog op 'n praktiese uitkoms en met die 
spesifieke uitgangspunt dat 'n groep of gemeenskap as geheel baat sal vind by die navorsing (Monette et 

al., 1994:6; Neuman, 2006:25) De Vos (2005d:392) beskryf intervensienavorsing as 'n nuwe persepsie van 
toegepaste navorsing binne maatskaplike werk.  
 

7.2.5  NAVORSINGSONTWERP 
 

Tydens die studie is van die samelopende triangulasiestrategie of -ontwerp gebruik gemaak. Die kwan- 
titatiewe en kwalitatiewe data-insameling het samelopend plaasgevind.  Die resultate word tydens die fase 
geïntegreer. Tydens die kwalitatiewe fase is vanuit die fenomenologiese tradisie gewerk en 'n 
kollektiewe gevallestudie is benut. Die doel hiervan was om die werklikheid te verstaan en te beskryf 
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(Babbie & Mouton, 2006:282; Fouché, 2005b:272 Fouché & Delport, 2005a:74). Tydens hierdie studie is 'n 
Gestaltterapeutiese intervensieplan ontwikkel in die vorm van drie verskillende programme gerig op die 
kind met ATHV, sy ouers en onderwyser. Die respondente se insette, belewenisse, waarnemings en 
verandering is diepgaande bestudeer en geanaliseer.Data verkry tydens die fase word in hierdie hoofstuk 
weergegee en bespreek. 
 

Tydens die kwantitatiewe fase is 'n kwasi-eksperimentele navorsingsontwerp naamlik die een-groep-
voortoets-natoetsontwerp benut. Hierdie ontwerp behels dat die invloed van die onafhanklike veranderlike 
(die invloed van intervensieplan) op die afhanklike veranderlike (die kind se selfwaarde en maatskaplike 
funksionering) gemeet word. Die benuttingswaarde van die intervensieplan is deur middel van 'n 
gestandaardiseerde meetinstrument, die Rosenberg-selfwaardeskaal en selfopgestelde vraelyste gemeet. 
Die ontwerp kan soos volg voorgestel word: O1 X O2.  Die voortoets (O1) is gedoen, daarna is die 
onafhanklike veranderlike (X) toegepas en as 'n natoets is die afhanklike veranderlike (O2) weereens 
getoets. Die resultate van die twee toetse (O1 en O2

 

) is hierna met mekaar vergelyk (Bless & Higson-Smit, 
1995:69; Fouché & De Vos, 2005b:139).  

7.2.6  NAVORSINGSMETODOLOGIE 
 

Tydens hierdie ondersoek is intervensienavorsing soos ontwikkel deur Rothman en Thomas (1994:9-30) 
benut. Die intervensienavorsingsmodel verloop in ses fases en elk van die fases bestaan uit 'n aantal 
stappe. Tydens die ondersoek het dit duidelik geword dat hierdie stappe nie noodwendig in 'n vaste 
patroon rigied op mekaar volg nie. Aktiwiteite van die een fase het voortgegaan terwyl 'n volgende fase 
alreeds begin het (De Vos, 2005d:395).  
 

7.2.6.1 Fase 1: Probleemanalise en projekbeplanning 
 

Die navorser het as maatskaplike werker werksaam in die praktyk die behoefte vir 'n omvattende interven- 
sieplan vir die kind met ATHV geïdentifiseer (volledig bespreek in 1.2). Hierdie behoefte is bevestig na 
gesprekke met betrokkenes wat by kinders met ATHV betrokke is (vergelyk 1.9.1.4.2). 
Die volgende stappe is gevolg: 
o Identifisering en betrekking van kliënte   
As gevolg van die feit dat die intervensieplan onderwysers betrek, het die navorser verskillende skole ge- 
nader om respondente te identifiseer. Soos in 1.10 bespreek, is die volgende kriteria gebruik tydens 
steekproefneming: 
 Universum: Kinders met ATHV in Suid-Afrika 
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 Populasie: Kinders met ATHV in Polokwane 
 Afbakening van die steekproef: Nie-waarskynlike seleksie 
 Steekproefneming: Beskikbare persone (persone het kinders gediagnoseer met ATHV, hul ouers en 
 onderwysers ingesluit) wat tydens die periode van die ondersoek aan die bepaalde kriteria voldoen 
 het.   

 Kinders met ATHV wat deur die skool geïdentifiseer is; 
 Kinders wie se maatskaplike funksionering negatief deur ATHV beïnvloed word; 
 Kinders in die middelkinderjare; 
 Kinders wie se ouderdomme nie meer as drie jaar van mekaar verskil nie; 
 Kinders wat dieselfde moedertaal gebruik; 
 Kinders wat inwoners van Polokwane is, en 
 Die ouers en onderwysers van die kinders wat aan al bogenoemde kriteria voldoen. 

Alhoewel verskillende skole genader is (bylaag 1), het een skool belangstelling getoon en die skoolhoof 
kon die implementering van die intervensieplan binne die skoolprogram akkommodeer. Aanvanklik het die 
skool 15 leerders geïdentifiseer wat aan die kriteria voldoen het. Ná telefoniese gesprekke met die ouers 
waartydens die doel, aard en omvang van die intervensieplan aan hulle verduidelik is, is sewe 
kinderrespondente geselekteer. Die navorser het ook 'n kind betrek wat deel van haar gevallelading is 
(N=8). Seleksie het plaasgevind op grond van die ouers se bereidwilligheid om deel te neem aan die 
studie. Voortvloeiend uit die seleksie is agt ouerpare as respondente (N=8) by die ondersoek betrek. 
Alhoewel al die ouers aanvanklik ingestem het om deel te neem aan die ouerleidinggroepe het twee (N=2) 
ouerpare nie opgedaag vir die sessies nie. Hulle het wel die vraelyste ingevul en saamgewerk ten opsigte 
van die kinders se groepwerksessies. Al vier die onderwysers wat by die kinders betrokke was, het by die 
studie ingeskakel (N=4).  
o Verkrying van toegang tot kliënte 
Toegang is via die geïdentifiseerde skool na die respondente verkry. Nadat respondente geselekteer is, is 
praktiese reëlings ten opsigte van die tyd, plek en duur van die programme getref. Die navorser het aan 
elke ouer- en onderwyserrespondent 'n skrywe gerig waarin alle besonderhede uitgespel is (bylaag 2). 
o Identifisering van die behoeftes van die teikenpopulasie 
As deel van die voorondersoek is 'n verkennende studie in die vorm van semi-gestruktureerde onderhoude 
ten opsigte van die behoeftes van ouers met 'n kind met ATHV gedoen (sien 6.2.2.1).  
Tydens hierdie studie is die behoeftes van die ouers vasgestel. Die navorser kon die volgende temas 
identifiseer:  
 Emosies ten opsigte van die diagnose van ATHV; 
 Verwarrende kennis ten opsigte van ATHV; 
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 Beskik nie oor die vermoë om kind met ATHV te hanteer nie; 
 Gebrek aan kennis en onvermoë om die kind te hanteer gee aanleiding tot spesifieke probleme; 
 Behoefte aan ondersteuning en kennis. 
Die behoeftes van onderwysers wat met kinders met ATHV werk is op dieselfde wyse vasgestel (sien 
6.2.2.2) en in die volgende temas ingedeel. 
 'n Gebrek aan voldoende kennis ten opsigte van ATHV 
 Frustrasie omdat hanteringsmeganismes faal 
 Spesifieke probleme wat ondervind word as gevolg van die feit dat hulle nie altyd weet wat 

gedrag veroorsaak nie en dan nie weet hoe om dit te hanteer nie 
 Behoefte aan opleiding ten opsigte van die versteuring en hanteringsmeganismes 
Tydens 'n voorbereidingsessie met die kinders is die Kinderfunksioneringinventaris (Perspektief, 2005) 
ingevul. Die doel van hiervan was om die maatskaplike funksionering van die kinders te assesseer. 
Aanvanklik was die navorser van plan om hierdie meetinstrument as 'n voor- en natoets te benut. Inligting 
bekom tydens die sessie het egter duidelik aangedui dat die benutting van die instrument nie sinvol sou 
wees nie (vergelyk 6.2.2.3 en 6.2.2.3.1). Die assessering het die volgende beklemtoon: 
 Die respondente het 'n behoefte aan die verbetering van selfwaarde en 
 Emosionele bewuswording 
o Analisering van die geïdentifiseerde probleem 
Die inligting verkry vanuit die vorige stap is bestudeer en in verband met die literatuurstudie (Hoofstukke 2, 
3, 4 en 5) gebring. Nadat die inligting geanaliseer is, het dit as riglyn gedien vir die ontwikkeling van die drie 
programme waaruit die intervensieplan bestaan het. 
o Bepaling van doel en doelwitte 
Die finale stap tydens die fase was om die doel en doelwitte van die ondersoek te bepaal (1.5). 
 
7.2.6.2 Fase 2: Inligtinginsameling en sintese 
 
Die doel van hierdie fase is om bestaande inligtingsbronne te ondersoek en te integreer (De Vos,  
2005d:399; Fawcett et al., 1994:31-33). Die fase bestaan uit drie stappe: 
o Benutting van bestaande inligtingsbronne 
'n Literatuursoektog is gedoen wat 'n elektroniese soektog ingesluit het. Inligting is uit 'n verskeidenheid 
bronne verkry soos wetenskaplike boeke, artikels in professionele publikasies, woordeboeke en 
ensiklopedieë, navorsingsverslae, proefskrifte en verhandelinge, inligting van werkwinkels en konferensies, 
gewilde publikasies, koerante en tydskrifartikels, internetartikels en radio- en televisieprogramme. Sowel 
plaaslike as internasionale bronne en bronne vanuit verwante professies is benut. (Vergelyk 1.9.1.4). 
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o Bestudering van 'n natuurlike voorbeeld 
Voorbeelde vanuit die praktyk, ander dissiplines en literatuur is bestudeer. Onderhoude is gevoer met kun- 
diges en persone wat ervaring van ATHV het, of self ATHV het. 
o Identifisering van funksionele elemente van suksesvolle modelle 
Inligting ten opsigte van bestaande intervensieplanne, programme en aksies is ingesamel en bestudeer. 
 
7.2.6.3 Fase 3: Ontwerp 
 
Tydens hierdie fase word die navorsing ontwerp of beplan. Die fase bestaan uit twee stappe: 
o Die ontwerp 'n waarnemingsisteem 
Tydens hierdie fase het die navorser besluit watter waarnemingsinstumente benut gaan word tydens die 
ondersoek. Die volgende instrumente is benut om data tydens die ondersoek in te samel (sien 1.9.1.3): 
 Ongestruktureerde en semi-gestruktureerde onderhoude. 
 'n Gestandaardiseerde meetinstrument: die Kinderfunksioneringinventaris (Perspektief, 2005).  
 Vraelyste wat deur die navorser ontwerp is. 
 'n Gestandaardiseerde vraelys, die Rosenberg-selfwaardeskaal. 
 Direkte waarneming van die kinders, ouers en onderwysers. 
o Spesifiseer die prosedure en elemente van navorsing 
'n Intervensieplan is ontwikkel met behulp van inligting wat tydens die literatuurstudie ingewin is, 
praktykervaring, onderhoude met deskundiges en inligting uit die vraelyste. 'n Gedetailleerde, volledige 
beskrywing van prosedures en metodes wat tydens die intervensieplan benut is, is in hoofstuk 6 bespreek. 
Die intervensieplan bestaan uit die volgende elemente: 
 'n Bemagtigingsprogram wat op die kind met ATHV gerig is. Die program bestaan uit ses sessies 

waaraan die volgende temas toegeken is: 
 Sessie 1: “My naam is ....” 
 Sessie 2: “Ek is soos ....” 
 Sessie 3: “Ek kan ....” 
 Sessie 4: “Ek voel ....” 
 Sessie 5: “Ek is ....” 
 Sessie 6: “Ek is spesiaal omdat ....” 
 Opvolg na ses maande. 

 'n Inligtings- en bemagtigingsprogram wat op die onderwyser gerig is wat uit twee werkwinkels 
bestaan het: 
 Eerste werkwinkel: “Wat is ATHV en hoe beïnvloed dit 'n kind binne die skoolopset?” 
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 Tweede werkwinkel: Strategieë vir onderwysers. 
 'n Ouerleidingprogram wat in groepverband aangebied is waartydens die ouers van die kind met 
  ATHV betrek is. Vier programsessies het bestaan uit: 

 Sessie 1: Wat is ATHV? 
 Sessie 2: ATHV en ouerskap.  
 Sessie 3: Hanteringswenke vir ouers van kinders met ATHV. 
 Sessie 4: Hoe oorleef ek ATHV? 

 
7.2.6.4 Fase 4: Vroeë ontwikkeling en voorondersoek  
 
Tydens dié fase word die ontwerpte intervensie getoets en verfyn. Die fase bestaan uit drie stappe: 
o Ontwikkeling van 'n prototipe of voorlopige intervensie 
Vrae vir semi-gestruktureerde onderhoude is geformuleer. Die doel van hierdie onderhoude was om 
inligting van ouers en onderwysers te verkry ten opsigte van hulle kennis en belewing van ATHV. Met die 
inligting wat vanuit die onderhoude verkry is, het die vraelyste ontwikkel met die oog op die verkryging van 
inligting van die respondentouers en -onderwysers ten opsigte van hulle belewing van die kind met ATHV. 
Die doel van hierdie vraelyste was om die behoeftes van die kind se steunstelsels vas te stel. Tydens die 
hoofondersoek waartydens die intervensieplan geïmplementeer is, is die inligting verder uitgebou deur 
inligting wat deur middel van die gesprekke met die respondente verkry is. Hierdie inligting het saam met 
inligting wat vanuit die literatuurstudie verkry is as verwysingsraamwerk vir die ontwikkeling van die 
intervensieplan gedien. Die ontwikkeling van die intervensieplan was nie 'n statiese proses nie en is 
voortdurend aangepas soos nuwe behoeftes na vore gekom het. 
o Voorondersoek 
Aangesien daar tydens die ondersoek van gekombineerde kwalitatiewe en kwantitatiewe 
navorsingsbenaderings gebruik gemaak is, is die voorondersoek bepaal deur die benadering wat benut is.  
 Die kwantitatiewe benadering is met die ontwikkeling en benutting van vraelyste gebruik. Die 

verstaanbaarheid van die vraelyste en vrae is getoets tydens die voorondersoek (vergelyk 6.2) om 
enige probleme uit te skakel.  

 Aangesien dit onmoontlik sal wees om die presiese omstandighede van die respondente vir 'n 
voorondersoek te dupliseer en die program dus nie op 'n  vergelykende wyse herhaal sal kan word 
nie, is die intervensieplan nie tydens die voorondersoek getoets nie. Die kwalitatiewe benadering is 
in die voorondersoek benut tydens die literatuurstudie, gesprekke met kundiges, onderhoude met 
ouers en onderwysers, bepaling van die haalbaarheid van die studie en die toetsing van die 
meetinstrument (vergelyk 6.2). 
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o Toepassing van ontwerpskriteria op die voorlopige intervensiekonsep 
Tydens hierdie  stap is ondersoek ingestel  na die  effektiwiteit van die intervensie, die  bruikbaarheid daar- 
van, hoe prakties die intervensie is, die aanpasbaarheid van die navorsing en die wyse waarop waardes en 
norme in ag geneem is. 
 

7.2.6.5 Fase 5: Evaluasie en gevorderde ontwikkeling 
 

Tydens dié fase word die intervensie geïmplementeer en geëvalueer en bestaan uit drie stappe. 
o Selektering van 'n eksperimenteringsontwerp 
Die navorsingsontwerp is reeds in 7.2.5 bespreek, maar word weer genoem ter wille van volledigheid. 
Tydens die studie is van die samelopende triangulasiestrategie of -ontwerp gebruik gemaak. Die 
fenomenologiese tradisie en 'n kollektiewe gevallestudie is gedurende die kwalitatiewe fase benut. Tydens 
die kwantitatiewe fase is 'n kwasi-eksperimentele navorsingsontwerp gebruik, naamlik die een-groep-
voortoets-natoets-ontwerp. 
o Insameling en analisering van data 
Alhoewel hierdie die laaste fase van die intervensienavorsingsmodel is, is die navorser van mening dat die 
insameling van data nie eers tydens die fase begin nie. Soos dit in 7.6.2 gestel is, was dit vir die navorser 
duidelik dat die fases en stappe tydens die model nie noodwendig op mekaar volg nie. 
Die proses wat tydens hierdie ondersoek gevolg is, word in tabel 14 uiteengesit. 
 

Tabel 14: Die navorsingsproses 
 

Skrywe aan skole – Versoek identifisering van respondente (Bylaag 1) 
Kontak geïdentifiseerde kinders se ouers en verduidelik program versoek deelname verkry agtergrond inligting. 
Identifiseer respondente: kinders, ouers en onderwysers.   
Praktiese rëelings ten opsigte van plek en tyd.  Stel program vir intervensieplan op en versprei aan alle 
respondente (Bylaag 2) 
 Ondertekening van ingeligte toestemming (Bylaag 3 & 4) 
 Onderneming tot vertroulikheid (Bylaag 5) 
 Voltooiing van vraelyste deur ouers en onderwysers (Bylaag 7 & 8) 
Implementering van program: 

ONDERWYSERS KINDERS OUERS 
 Voorbereiding sessie (6.2.2.3): 

 Kennis maak met kinders  
 Bekendstelling van program.  
 Voltooiing van 

Kinderfunksioneringsvraelys 
(Perspektief, 2005) 

 

Verwerk van inligting verkry uit in 
gevulde vraelyste 

Verwerking van inligting verkry uit 
Kinderfunksioneringsvraelyste 

Verwerking van inligting verkry uit 
in gevulde vraelyste 
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(6.2.2.3) 
ONDERWYSERS KINDERS OUERS 

Groepsessie: 
Kinders se agtergrond en 
aanpassing in die skool  

  

 Sessie 1: “My naam is ....” 
(6.3.3.1.1) 
 Kenmekaar 
 Groep reëls 
 Verhoudingbou 
 Wie is ek 
 Voltooiing van Rosenberg 

selfwaardeskaal  
(Bylaag 11) 

 

 Sessie 2: “Ek is soos ....” 
(6.3.3.1.2) 
 Hoe ek myself beleef 
 Hoe die groep my ervaar 
 Ons speel saam 

 

Eerste werkwinkel:  
Wat is ATHV? (PowerPoint 
aanbieding 1; Bylaag 17) 
Voltooiing van 
persoonlikheidsanalise vraelys 
(Bylaag 16) 

Sessie 3: “Ek kan ....”  
(6.3.3.1.3) 
 Sensoriese bewusmaking – 

smaak 
 Emosionele uitdrukking – 

musiekinstrumente as medium 
 Beweging 

Sessie 1: 
Wat is ATHV? (PowerPoint 
aanbieding 1; Bylaag 17) 
Voltooiing van vraelyste: 
 Ouerskapstyl (Bylaag 15) 
 Persoonlikheidsanalise (Bylaag 

16) 
Tweede werkwinkel: 
Strategieë vir onderwysers (Power 
Point aanbieding 2 & 3; Bylaag 17 
& 18).  
 
Evaluering van program: 
Voltooiing van opvolgvraelys 
(Bylaag 10) 

Sessie 4: “Ek voel ....”  
(6.3.3.1.4) 
 Sensoriese bewusmaking – tas 

en reuk 
 Identifiseer my emosies 
 Gesiggie van hoe ek nou voel 

Sessie 2:  
ATHV en ouerskap. (PowerPoint 
aanbieding 4; Bylaag 18 & 20) 
 

Beplanning sessie saam met 
skoolhoof ten opsigte van die 
hantering van die kinders  
 

Sessie 5: “Ek is ....” (6.3.3.1.5) 
 Sensoriese bewusmaking – 

reuk.  
 Polariteite 
 Fantasiereis – prosesbepaling 
 Hoe kan ek myself beskryf – 

wat voel ek 
 Klei – maak myself 

Sessie 3:  
Hanteringswenke vir ouers van 
kinders met ATHV (PowerPoint 
aanbieding 5; Bylaag 21) 
 

 Opstel van 'n profiel van elke 
kind ten opsigte van (Bylaag 23): 
 Hoe hy homself beleef 
 Hoe sy ouer hom beleef 
 Hoe sy onderwyser hom beleef 

Individuele onderhoude met die 
ouers: 
Terugvoer ten opsigte van kind se 
funksionering (Bylaag 23) 
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 Hoe die terapeut hom beleef 
ONDERWYSERS KINDERS OUERS 

Terugvoer aan onderwysers:  
 Funksionering van die kinders.   
 Waaraan kan die onderwyser 

aandag skenk ten opsigte van 
sy hantering van elke kind. 

(Bylaag 23) 

Sessie 6: “Ek is spesiaal omdat 
....”    
(6.3.3.1.6) 
 Sensoriese bewusmaking – 

asemhaling 
 Samevatting van program 
 Wie is ek ....my spesiale 

eienskappe 
 Hoe beleef die groep my nou 
 Hoe voel ek oor myself – 

selftekening 
 Versier koekie 
 Voltooiing van Rosenberg 

selfwaardeskaal (Bylaag 11) 

Sessie 4:  
Hoe oorleef ek ATHV? (PowerPoint 
aanbieding 6; Bylaag 22) 
 
Evaluering van program: 
Voltooiing van opvolgvraelys  
(Bylaag 9) 

Opvolg na ses maande:(6.3.3.1.7) 
Onderhoud met skoolhoof ten 
opsigte van die huidige 
funksionering van die kinders ten 
opsigte van : 
o Verhouding tussen skool en 

ouers 
o Algemene funksionering van die 

kind 

  

 
o Verfyning van die intervensie 
Nadat die voorondersoek afgehandel is en data geanaliseer is, is veranderings aangebring en die 
intervensieplan aangepas volgens die leemtes wat geïdentifiseer is. 
 
7.3  EMPIRIESE GEGEWENS 
 
Soos voorheen bespreek (7.2.6), het die fases van die intervensienavorsingsmodel nie rigied stap vir stap 
op mekaar gevolg nie. Empiriese gegewens gaan dus nie volgens die stappe wat gevolg is weergegee 
word nie, maar eerder volgens die data wat van elke respondentgroep (kinders, ouers en onderwysers) 
verkry is.  
 
Die wyse waarop data weergee word, word bepaal deur die navorsingsbenadering wat tydens die 
ondersoek benut word. Neuman (2006:343) stel dit soos volg: “When you collect your own quantitative 

data, you will have to use similar techniques to help you to see what is inside the data.” Die vraag ontstaan 
dus op watter wyse die navorser te werk gaan wanneer 'n gekombineerde benadering benut word. De Vos 
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(2005c:358) verwys na die werk van Smith en Heshusius (1986) wat tot die slotsom gekom het dat dit 
totaal onmoontlik is om kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingsbenaderings te kombineer aangesien 
hulle totaal onverenigbaar is. Dieselfde skrywer (De Vos, 2005c:359) verwys na Creswell (1994) wat meen 
dat alhoewel navorsers een benadering moet kies hulle in praktyk wel dikwels van albei benaderings 
gebruik moet maak. Die benutting van beide benaderings lei tot triangulasie (vergelyk 1.6.1 en 1.8). Deur 
triangulasie te benut, is die navorser in staat om 'n verskynsel op meer as een manier te meet en kan 
verskillende aspekte daarvan waargeneem word (De Vos, 2005c:362). Harrison (1994) soos aangehaal 
deur De Vos (2005c:364) kom tot die gevolgtrekking dat tegnies gesproke die twee benaderings 
onlosmaaklik verweef is. Volgens hom is hier sprake twee verskillende perspektiewe, maar dat elke 
perspektief kunsmatig bestaan. Brenner et al.(1978) argumenteer dat kwantitatiewe metodes nie kan 
bestaan sonder kwalitatiewe kennis nie en dat dit onmoontlik is om kwalitatiewe inligting uit te druk sonder 
om ten minste gedeeltelik van kwantitatiewe analise gebruik te maak (De Vos, 2005c:364). Trochim 
(2006:1) is van mening dat daar baie min verskil tussen kwalitatiewe en kwantitatiewe data bestaan. 
Hierdie skrywer redeneer dat enige kwalitatiewe inligting deur middel van numeriese waardes weergegee 
kan word. As voorbeeld gebruik hy die kategorisering van temas waartydens die temas ook kwalitatief 
gekodifiseer kan word om te bepaal wat die frekwensie van temas is (Trochim, 2006:2-3). Hy gaan verder 
deur daarop te wys dat alle kwantitatiewe data op 'n kwalitatiewe oordeel gebaseer is. Getalle kan nie 
geïnterpreteer word sonder om die onderliggende uitgangspunte te begryp nie (Trochim, 2006:4). Die 
navorser stem saam met hierdie argument en het dit benut tydens die fase van die ondersoek. Tydens die 
weergee van empiriese gegewens word ook 'n gekombineerde benadering benut. Kwalitatiewe data sal 
soms op 'n kwantitatiewe wyse weergegee word terwyl kwalitatiewe data soms bespreek gaan word.  
 
7.3.1 VERTROUENSWAARDIGHEID VAN KWALITATIEWE DATA  
 
Dit is belangrik dat die vertrouenswaardigheid van navorsing aan die hand van bepaalde kriteria gemeet 
word om die geldigheid daarvan te evalueer. Lincoln en Guba (1985) volgens De Vos (2005b:346) verwys 
na hierdie aspek as die bepaling van die vertrouenswaardigheid van die kwalitatiewe studie – veral die 
toepasbaarheid, reëlmatigheid en neutraliteit daarvan. Die konsepte wat as maatstaf benut word, word 
vergelyk met die konsepte om die geldigheid en betroubaarheid van kwantitatiewe data te bepaal (vergelyk 
7.3.3.3). 
 
Die volgende konstrukte word deur Lincoln en Guba (1985) in De Vos (2005b:346) voorgestel wanneer 
vanuit die kwalitatiewe paradigma gewerk word: 
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o Geloofwaardigheid dui daarop dat die ondersoek op so 'n wyse uitgevoer moet word dat die 
onderwerp akkuraat geïdentifiseer en beskryf word. 'n Diepgaande en omvattende beskrywing van 
die kompleksiteit en interaksie van veranderlikes dui op geloofwaardigheid. Die navorser is verder 
verantwoordelik vir die begrensing van die ondersoek. In hoofstuk 6 en 7 van hierdie 
navorsingsverslag word aan hierdie vereistes voldoen. Soos in 1.7 bespreek, word van diep en ryke 
beskrywing gebruik gemaak. 

o Oordraagbaarheid dui op die veralgemening en die feit dat bevindinge oorgedra kan word na ander 
groepe of situasies. Die oordraagbaarheid van bevindinge van 'n kwalitatiewe studie mag moeilik 
wees. Volgens Lincoln en Guba (1985) in De Vos (2005b:346) kan die situasie vergemaklik word 
deur die terugverwysing na 'n teoretiese verwysingsraamwerk en die wyse waarop data-insameling 
en analisering deur bepaalde konsepte en modelle gerugsteun word. Soos dit uit hierdie hoofstuk 
sal blyk, het die navorser hierdie riglyn voortdurend gevolg en is die empiriese gegewens binne die 
bepaalde teoretiese verwysingsraamwerk gegrond.  
Volgens die skrywers dra triangulasie by tot die oordraagbaarheid van die studie. Tydens hierdie 
ondersoek is van die samelopende triangulasiestrategie of -ontwerp gebruik gemaak (vergelyk 1.8). 

o Betroubaarheid of konsekwentheid dui op die wyse waarop 'n navorser verantwoording doen van 
die veranderlike omstandighede van die fenomeen wat ondersoek word asook die aanpassings en 
veranderinge wat aan die navorsingsontwerp gedoen word om die situasie beter te begryp. Soos in 
1.9.1.4.1, 1.9.1.5 en 6.3.3 bespreek, het die navorser voortdurend tydens die ondersoek die proses 
verfyn en aangepas soos behoeftes verander het. 

o Bevestiging of objektiwiteit dui daarop dat die verskillende bevindinge van die studie mekaar sal 
ondersteun. Sodoende word die evaluering van objektiwiteit nie deur die navorser gedoen nie, maar 
wel bevestig deur die bevindinge verkry uit die data. In hierdie hoofstuk sal daar telkens beskryf word 
dat data verkry uit verskillende bronne bevindinge bevestig (Lincoln & Guba (1985) in De Vos 
2005b:347).  

 
Empiriese gegewens word, soos voorheen gestel, volgens respondentgroep bespreek. Die navorser 
beskou die kinderrespondente as die beslissende komponent van die ondersoek en inligting van die ander 
respondentgroepe (ouers en onderwysers) word dikwels in terme van die kinders weergegee. 
 
7.3.2  KINDERS 
 
Tydens die bemagtigingsprogram ten opsigte van die kinders is die kwalitatiewe benadering hoofsaaklik 
benut. Babbie en Mouton (2005:53) verduidelik dat kwalitatiewe navorsers altyd poog om menslike gedrag 
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vanuit betrokkenes se oogpunt te beskryf. Die impak van die intervensie is bepaal deur 'n vergelyking 
tussen 'n voor- en natoets waartydens die Rosenberg-selfwaardeskaal benut gaan word.  
 
Agt kinders (N=8) wat voldoen aan die kriteria ten opsigte van die steekproef, is geïdentifiseer en by die 
ondersoek betrek (vergelyk 1.9.1.1, 6.2.2.3 en 7.2.6.1). Die populasie wat betrek is by hierdie ondersoek, is 
kinders wat gedurende Oktober 2007 deur die betrokke skool volgens die bepaalde kriteria geïdentifiseer 
is. Geen ander aspekte as die bepaalde kriteria is in ag geneem nie. Aanvanklik het die skool 15 leerders 
geïdentifiseer. Die navorser het elke kind se ouers telefonies gekontak en die  aard en omvang van die on- 
dersoek aan hulle verduidelik. Die feit dat die ouers ook by 'n ouerleidinggroep betrek sou word en dus ook 
deel van die studie was, was die bepalende faktor ten opsigte van insluiting van 'n kind in die studie.  
 
Agt ouers (N=8) het ingestem dat sowel hulle as hul kinders aan die ondersoek sal deelneem. Die 
geselekteerde respondente het aan die gestelde kriteria voldoen. Tydens 'n groepsessie met die 
onderwysers betrokke by die ondersoek asook die skoolhoof, is agtergrondinligting en inligting ten opsigte 
van skoolvordering van die kinders verkry. Saam met die inligting soos verkry van die ouers kon 'n beeld 
van die respondente gevorm word. Die inligting wat verkry is, word in tabel 15 weergegee. Soos in 6.2.2.1 
en 6.2.2.2 na vore gekom het, is die verhouding wat tussen die ouers en skool bestaan, gewoonlik 
negatief. Hierdie aspek is ook ondersoek en die inligting word by die tabel ingesluit. 
 
Tabel 15:  Algemene funksionering van die kinderrespondente voor die implementering van die 

intervensieplan 
 

KI
ND

 

HUIDIGE SITUASIE 
VERHOUDING 

TUSSEN SKOOL EN 
OUERS 

FUNKSIONERING 

AKADEMIES SOSIAAL EMOSIONEEL 

A Graad 3. Algemene 
funksionering swak Wisselvallig Goed  

Swak: word deur 
haar groep uit 
gestoot 

Ekstreme emosies 
en uitbarstings 

B 
Graad 3. Baie veel-
eisend en 
ontwrigtend 

Swak tot Wisselvallig Redelik tot 
goed  Gedragsprobleme 

Totaal 
onvoorspelbaar. 
Woedeuitbarstings 

C Graad 3. 
Onvoorspelbaar Goed Swak Wisselvallig Onseker van self 

D Graad 3. 
Onhanteerbaar Swak tot konflik Swak Swak Geweldig 

emosioneel 

E Graad 3. Sukkel om 
aan te pas 

Swak: voortdurende 
konflik Redelik Swak Uitbarstings  

F Graad 4. Goed Goed tot Problematies Aggressie 
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Funksioneer redelik uitstekend 

G Graad 3. Algemene 
funksionering swak Swak tot konflik Swak Swak Totaal 

onvoorspelbaar. 

H Graad 3. Verdwyn in 
die groep Goed Redelik Redelik Geïsoleer  

Uit tabel 15 is dit duidelik dat die respondente aan die gestelde kriteria voldoen het. Opvallend is die feit dat 
die verhouding tussen slegs drie ouerpare (37,5%) en die skool as goed beskryf kan word. Die program ten 
opsigte van die kinders het eerste in aanvang geneem. Die doel hiervan was dat die navorser die kinders 
eers wou leer ken, sodat sy op 'n sinvolle wyse terugvoer ten opsigte van die kinders aan hul ouers en 
onderwysers kon gee. Die hanteringstrategieë en wenke wat tydens die steunstelsels programme deur 
gegee is, moes doelmatig wees en gerig wees op elke ouer en onderwyser se behoefte. Daar kon slegs 
aan die vereiste voldoen word indien die navorser van die kinders se prosesse en algehele funksionering, 
bewus was. Twee ouerpare (N=2) het ten spyte van hul onderneming nie die ouerleidinggroepe by gewoon 
nie. Omdat die kinders op daardie stadium alreeds by die derde groepsessie betrek was, is besluit om die 
twee kinders as deel van die program te behou. Die ouers het egter al die vraelyste in gevul en ook 
besprekings ten opsigte van hul kinders bygewoon. 
 
Die bemagtigingsprogram ten opsigte van die kinders het die vorm aangeneem van ses groepwerksessies 
wat ongeveer een en 'n half uur geduur het (vergelyk 6.3.3). Voor die aanvang van die groepwerksessies is 
die aard en omvang van die program met die ouers bespreek en met 'n skrywe opgevolg (Bylaag 2) waarin 
die praktiese rëelings deurgegee is. Ingeligte toestemmingsvorms (Bylaag 3) is onderteken en etiese 
aspekte is in ag geneem (sien 1.11). Die groepwerksessies is direk ná skoolure in 'n lokaal by die skool 
gehou. 
 
7.3.2.1  Sosio-demografiese besonderhede ten opsigte van die kinder- en ouerrespondente 
 
Inligting ten opsigte van die kinders en hulle gesinne is tydens ongestruktureerde onderhoude met ouers 
en onderwysers bekom, asook vanuit die vraelyste wat deur die ouers ingevul is (Bylaag 7). Agtergrond-
inligting ten opsigte van die kinders is ook in 6.2.2.3 bespreek. Sosio-demografiese inligting ten opsigte van 
die respondente is verkry vanuit die vraelyste wat deur die ouers ingevul is. Die besonderhede van die res-
pondente omvat inligting ten opsigte van: Kinders, geslag, ouderdom en graad; by Ouers word onderskeid 
gemaak ten opsigte van moeder, vader en stiefvader, inligting ten opsigte van ouderdom, ATHV en 
opleiding; Die tipe gesin en laastens Sibbe, inligting ten opsigte van geslag, ouderdom en ATHV. 
 
Tabel 16 is 'n uiteensetting van die sosio-demografiese inligting van die kind- en ouerrespondente. 
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Tabel 16: Sosio-demografiese inligting ten opsigte van kinder- en ouerrespondente 
 

KINDERS 
OUERS 

GESIN SIBBE 
 MOEDER VADER STIEFVADER 

 
Geslag 

Ouder-
dom 

Graad Ouers 
Ouder-

dom 
ATHV 

Oplei- 
ding 

Ouder-
dom 

ATHV 
Oplei-
ding 

Ouder-
dom 

ATHV 
Oplei-
ding 

Tipe 
gesin 

Geslag 
Ouder-

dom 
ATHV 

A V 8 1 AA 38 Nee Tersiêr 40 Nee Tersiêr - - - 
Bio-

logiese 
ouers 

M 14 Nee 

B M 9 3 BB 30 Dink so Matriek - Moontlik - - - - 
Enkel 
ouer 

- - - 

C M 9 3 CC 33 Dink so Diploma 37 Ja 
Ma-
triek 

- - - 
Bio-

logiese 
ouers 

M 10 Nee 

D M 9 3 DD 30 Nee Matriek - Miskien  38 Nee 
Ma-
triek 

Stief-
vader 

- - - 

E V 9 3 EE 33 Nee Tersiêr 35 Nee 
Ma-
triek 

- - - 
Bio-

logiese 
ouers 

M 11 Ja 

V 9 Nee 

F V 10 4 FF 35 Dink so Diploma 36 
Dink 
so 

Diplo-
ma 

 
- 

- - 
Bio-

logiese 
ouers 

M 12 Ja 

G M 10 3 GG 38 
Ver-

moed 
Diploma 39 Ja 

Ma-
triek 

- - - 
Bio-

logiese 
ouers 

M 8 Ja 

H M 9 2 HH 36 Nee Diploma 38 Nee Tersiêr - - - 
Bio-

logiese 
ouers 

V 16 Nee 

V 12 Ja 
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Vroulik
38%

Manlik
62%

Manlik

Vroulik

7.3.2.1.1  Geslagverspreiding van kinderrespondente 

Figuur 31 is 'n grafiese voorstelling van die geslagverspreiding van die kinderrespondente. Literatuur dui 
aan dat ongeveer drie keer meer seuns as dogters met ATHV gediagnoseer word. Die syfer varieer egter 
tussen 2:1 tot soveel as 10:1 afhangende van die diagnostiese kriteria (Barkley, 2006b:108). In die 
ondersoek was 62% (5) van die respondente manlik terwyl 38% (3) vroulik was. Die verspreiding kom dus 
ooreen met soortgelyke navorsing deurdat die geslagverspreiding ongeveer 2:1 was. 
 
Figuur 31: Geslagverspreiding van kinderrespondente 
 
N=8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.2.1.2  Voorkoms van ATHV onder ouerrespondente en sibbe van kinderrespondente 

Figuur 32 is 'n grafiese voorstelling van die voorkoms van ATHV onder die ouers. Inligting ten opsigte van 
die biologiese ouers is in ag geneem. Uit die totaal van 16 ouers het nege aangedui dat ATHV by hulle 
gediagnoseer is of dat hulle moontlik ATHV het. Vier en vyftig persent van die ouers bevestig dus dat hulle 
ook ATHV het. Hierdie inligting stem ooreen met statistiek wat skrywers soos Barkley en Edwards 
(2006:356) aanhaal wanneer hulle daarop wys dat daar 'n ongeveer 50%-kans bestaan dat een van die 
ouers van 'n kind met ATHV simptome van die versteuring kan hê of dat ATHV by hulle gediagnoseer is. 
Die persentasieverspreiding word op 15 – 20% van moeders en 25 – 30% van vaders gestel. Tydens 
hierdie ondersoek het 25% (2) vaders aangedui dat ATHV by hulle gediagnoseer is met terwyl 38% (3) 
vermoed dat hulle wel die versteuring het. Soveel soos 50% (4) van die moeders het aangedui dat hulle 
vermoed dat hulle ATHV het. Volgens figuur 33 is dit duidelik dat van die 16 sibbe wat aan die respondente 
verwant is, by 50% (8) ATHV gediagnoseer is. Green en Chee (1998:19) wys daarop dat tussen 30 – 40% 
sibbe van 'n kind met ATHV ook die versteuring het. (Vergelyk 2.3.5.1.) 
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Figuur 32: Voorkoms van ATHV by ouers 
 
N=16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indien meer as 50% van die ouers van die respondente ook ATHV het, kan die afleiding gemaak word dat 
dit vir die ouers moeilik sal wees om die kind te hanteer (vergelyk 4.4.4.1.1). 
 
Figuur 33: Voorkoms van ATHV by sibbe van respondente 
 
N=8 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aangesien daar in 50% van die gesinne meer as een ATHV-gediagnoseerde kind is, kan aangeneem 
word dat die ouers spanning, druk, stres en swakker of erge dissiplineprobleme ervaar en dat hulle 
ouerskap baie moeiliker hanteer as ander ouers (Barkley, 2006d:195; Wells, 2005:48).  
 
7.3.2.1.3   Bespreking van kinderrespondente 

Data word ten opsigte van elke individuele respondent bespreek. Inligting wat verkry is vanuit die 
Kinderfunksioneringinventaris (Perspektief, 2005) is in 6.3.3.3.2 volledig bespreek. Die bespreking word 
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ingelei deur 'n kort samevatting ten opsigte van die agtergrondinligting. Hierna word inligting ten opsigte 
van ATHV-simptome weergegee en dan data wat tydens die bemagtigingsprogram bekom is. 
 
Inligting ten opsigte van die ATHV-simptome is verkry vanuit die Aangepaste Vanderbilt-assesseringskaal: 
Ouers en onderwysers (Bylaag 12 en 13). Die vraelys word kortliks verduidelik: Die skaal is gebaseer op 
die DSM-IV-TR-diagnose van ATHV (vergelyk 2.3). Simptome 1 tot 9 dui aandagtekort aan terwyl 
simptome 10 tot 18 simptome ten opsigte van hiperaktiwiteit aandui. 'n Positiewe respons is 'n 2 of 3 en 
volgens die riglyn moet daar minstens ses positiewe simptome ten opsigte van enige een van die twee 
kategorieë wees. (Verwerking van die skale word in Bylaag 14 verduidelik.) Vanuit die assesseringskale is 
dit duidelik dat die ouers en onderwysers die kind se simptome verskillend beleef. Hierdie observasie stem 
ooreen met Barkley en Edwards (2006:341 & 352) se mening dat beide groepe bevooroordeeld en 
subjektief kan wees wanneer die kind beoordeel word. Die persoon betrokke se persepsie van die kind en 
die versteuring beïnvloed ook objektiwiteit. Die inligting is egter noodsaaklik en die beste aanduiding van 
die kind se simptome en funksionering. 
 
Ten opsigte van die bemagtigingsprogram het die navorser tydens elke sessie elke respondent 
geassesseer met behulp van die Oaklander-assesseringsriglyn (Blom, 2006:68-70). Yontef (1993:149) stel 
dit dat daar tydens die Gestaltterapieproses voortdurend klem op “wat” die kliënt doen en “hoe” hy dit doen 
gelê word. Clarkson (2004:4) sluit hierby aan wanneer sy daarop wys dat die terapeut vanuit die 
fenomenologie eerder 'n konsep of situasie sal beskryf as interpreteer. Babbie en Mouton (2005:53) stel die 
doel van kwalitatiewe navorsing as die beskryf en verstaan eerder as die verduideliking en voorspelling van 
gedrag.  Die navorser het besluit om tydens hierdie studie nie die verloop van elke groepwerksessie te 
beskryf nie, maar om eerder met behulp van 'n Gestaltassesseringsriglyn te verduidelik wat tydens elke 
sessie plaasgevind het. Die riglyn dek die belangrikste Gestaltkonsepte en met behulp hiervan kan die 
kinders se proses van bewuswording, neem van verantwoordelikheid en integrasie geïllustreer word. 
Vervolgens word elke respondent individueel bespreek en daarna word die respondente se reaksie ten 
opsigte van die bemagtigingsprogram bespreek. Laastens word die saamgestelde data ten opsigte van 
respondente volgens Oaklander se assesseringsriglyn tydens elke groepsessie weergegee. 
 
(a)  Respondent A 
Dis 'n agtjarige dogter in graad 2. Alhoewel ATHV alreeds by haar gediagnoseer is, wil haar ouers nie die 
diagnose aanvaar nie en ontvang sy tans geen behandeling nie. Haar gedrag en veral haar sosiale 
funksionering word deur ATHV beïnvloed. Respondent A word as gevolg van haar vreemde sosiale 
optrede nie deur haar portuurgroep aanvaar nie, sy het nie maats nie en beskryf haarself as ongewild en 
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o Ek hou nie amper elke dag van myself nie. 
o Soms dink ek ek is nie goed genoeg nie.   
o Dink soms ek het nie 'n hele klomp goeie 

eienskappe nie. 
o Ek kan take nie so goed soos ander leerders 

doen nie . 
 

o Ek het soms nie iets om op trots te wees nie.          
o Ek is nie so oulik soos ander leerders nie. 
o Ek voel elke dag ek doen nie goed genoeg nie.  
o Ek dink nie ek is oulik nie. 
o Ek is vir niks goed nie. 
 

onaanvaarbaar. Sy het 'n baie lae selfwaarde en is geneig tot ontoepaslike emosionele uitbarstings. Sy 
meet haarself aan haar prestasies en is nie altyd seker dat sy goed presteer nie. Verder word wat sy van 
haarself dink deur haar verhoudings met ander bepaal. Figuur 34 is 'n grafiese voorstelling van die 
voorkoms van ATHV by respondent A. Uit die inligting is dit duidelik dat sy hoofsaaklik simptome van 
aandagafleibaarheid open- 
baar, alhoewel haar onderwyser haar soms as hiperaktief beleef. Sy kan as ATHV-(A) beskryf word. 

 
Figuur 34: Simptome van ATHV by respondent A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inligting van uit die Rosenberg-selfwaardeskaal dui op 'n negatiewe selfwaarde van 19 uit 20. Die volgende 
probleemareas bestaan: 
 
 
 

   
    

 
 
Bespreking van reaksie ten opsigte van bemagtigingsprogram by respondent A: 
Tydens die groepsessies was dit duidelik dat respondent A tot bewuswording van sowel haar proses as 
haar emosies gekom het. Sy het ook begin om haar eie vermoëns te ontdek. Haar gedrag en optrede word 
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hoofsaaklik bepaal deur introjekte en dit wat sy moet doen en wees. Dit het tot gevolg dat sy voortdurend 
gesonde kontak verbreek deur projeksie, defleksie en retrofleksie. Haar kontakvaardighede het verbeter 
gedurende die program. Die respondent het aanvanklik hoë vlakke van weerstand getoon wat later 
afgeneem het. Weerstand is veral geopenbaar deur aandagafleibare en hiperaktiewe gedrag. Die 
respondent was deurentyd baie selfkrities – 'n aspek wat verminder het, maar nie verdwyn het nie. 
Aanvanklik het sy ook haar medegroeplede gekritiseer veral as reaksie op die groep se verwerping van 
haar. Haar sosiale vaardighede het tydens die program verbeter en sy is deur die groep aanvaar. Sy was in 
staat om 'n verskeidenheid emosies te ervaar en te eien. Die respondent is nie in staat om totaal 
selfondersteunend te funksioneer nie en is voortdurend afhanklik van erkenning van ander wat daarop dui 
dat haar sin vir die self nog nie goed gevestig is nie. 
 
(b) Respondent B 
Die seun is nege jaar en tien maande en in graad 3. Hy is alreeds vyf jaar gelede met ATHV gediagnoseer 
en gebruik vier jaar lank medikasie. Sy gedrag is problematies en ATHV beïnvloed ook sy skoolprestasie. 
Die respondent is die enigste kind van 'n enkelmoeder wat ook ATHV het. Sy ervaar erge probleme om 
hom te hanteer as gevolg van sy aggressiewe en opponerende gedrag. Hy is gewild onder sy maats en is 
'n natuurlike leier, maar sy aggressiewe en onbeheerbare gedrag veroorsaak baie probleme by die skool. 
Die respondent is negatief teenoor homself en beleef homself as 'n mislukking. Hy meet homself aan sy 
prestasies en weet hy moet beter presteer as wat hy doen. Figuur 35 is 'n grafiese voorstelling van die 
voorkoms van ATHV by respondent B. Uit die inligting is dit duidelik dat hy simptome van 
aandagafleibaarheid en hiperaktiwiteit openbaar en as ATHV-(K) beskryf kan word. 
 
Figuur 35: Simptome van ATHV by respondent B 
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o Ek hou nie amper elke dag van myself nie 
o Soms dink ek ek is nie goed genoeg nie  
o Ek het nie 'n hele klomp goeie eienskappe nie 
o Ek kan take soms so goed soos ander leerders 

doen   

o Ek het soms nie iets om op trots te wees nie.          
o Ek is soms so oulik soos ander leerders. 
o Ek wens ek het meer van myself gehou. 
o Ek voel elke dag ek doen nie goed genoeg nie  

o Ek het nie 'n hele klomp goeie eienskappe nie. 
o Ek het soms nie baie om op trots te wees nie.   

o Ek is nie so oulik soos ander leerders nie. 
o Ek voel amper elke dag ek doen nie goed   

genoeg nie . 

 
Inligting van uit die Rosenberg-selfwaardeskaal dui op 'n positiewe selfwaarde van 26 uit 40. Die volgende 
probleemareas bestaan wel: 

 
Bespreking van reaksie ten opsigte van bemagtigingsprogram by respondent B: 
Die respondent was in staat om deurgaans sy kontakvaardighede te benut. Hy gebruik egter voortdurend 
verdedigingsmeganismes wat aanleiding gee tot kontakversteurings. Die feit dat hy nie sinvol kan kontak 
maak met sy omgewing nie, gee aanleiding tot weerstand en het veroorsaak dat hy lank in die impasse 
verkeer het. Sy gedrag en emosies word voortdurend deur aggressie gekenmerk wat tydens sessie 4 tot 
uitbarsting gekom het. Hy het homself begin klap wat as retrofleksie beskryf kan word. Die respondent was 
in staat om bewus te word van sy proses wat baie weerstand veroorsaak het. Emosionele bewuswording 
en eiening van emosies het wel voorgekom. Sosiale vaardighede het verbeter en 'n groot mate van 
selfondersteuning begin voorkom. As gevolg van sy gedrag ontvang die respondent heelwat introjekte en 
negatiewe kritiek wat veroorsaak dat hy homself negatief beleef. Hy was wel in staat om sy eie vermoë te 
ontdek en integrasie begin plaasvind. Sy sin vir die self het verbeter en kontakversteurings kom minder 
voor. Sy gedrag het gedurende die groepsessies verbeter en aggressie het afgeneem nadat hy dit geëien 
en uitgespeel het. 
 
(c) Respondent C 
Hy is 'n negejarige seun in graad 3. Hy is onlangs met ATHV gediagnoseer en gebruik nog geen medikasie 
nie. Sy kognitiewe, emosionele en sosiale funksionering word deur ATHV beïnvloed. ATHV is by sy vader 
as volwassene gediagnoseer en sy moeder is seker dat sy ook ATHV het. Hy openbaar nie ernstige 
probleemgedrag nie, maar sy ouers is nie in staat om hom te hanteer nie. Hy is 'n aangename vrolike en 
positiewe kind, maar meet homself aan sy prestasies en beleef hom as nie goed genoeg nie.  
 
Inligting vanuit die Rosenberg-selfwaardeskaal dui op 'n negatiewe selfwaarde van 19 uit 20. Die volgende 
probleemareas bestaan:  
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Figuur 36 is 'n grafiese voorstelling van die voorkoms van ATHV by respondent C. Dit is duidelik dat hy 
hoofsaaklik simptome van aandagafleibaarheid toon. Sy ouers beleef hom as hiperaktief. Hy kan as ATHV-
(K) beskryf word. 
 
Figuur 36: Simptome van ATHV by respondent C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bespreking van reaksie ten opsigte van bemagtigingsprogram by respondent C: 
Respondent C beskik oor goeie kontakvaardighede. As gevolg van sy onbeplande en impulsiewe gedrag 
ervaar hy voortdurend konflik tussen wat hy moet en wat hy wil doen. Die feit dat hy nie altyd bewus is van 
grense nie, het veral samevloeiende gedrag veroorsaak en het hy veral net soos sy maats sonder nadenke 
opgetree. Tydens die groepsessies was hy in staat om sy gedrag aan te pas deur middel van 
bewuswording van sy eie emosies en proses. Hy openbaar toepaslike weerstand wat veral in 
aandagafleibaarheid en hiperaktiwiteit gemanifesteer. Beperkte aggressie kom voor en hy is geneig om 
homself te onttrek indien hy nie 'n situasie kan hanteer nie. Hy was aanvanklik baie onseker van homself 
en sy eie vermoëns. Alhoewel hy sosiaal soms onseker is en nie altyd sosiale tekens kan lees nie, is hy 
deur die groep aanvaar. Sy selfwaarde en selfondersteuning het verhoog as gevolg van ontdekking en 
aanvaarding van eie vermoëns. 'n Sterk sin vir die self is gevestig. 
 
(d) Respondent D 
Hy is 'n negejarige seun in graad 3. ATHV is drie jaar gelede by hom gediagnoseer en hy gebruik sedert 
die diagnose medikasie. Sy biologiese ouers is ná 'n traumatiese huwelik geskei. Sy moeder is weer 
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o Ek hou soms nie amper elke dag van  
myself nie 

o Ek dink ek is nie goed genoeg nie  

o Ek het nie  iets  om op trots te wees nie..          
o Ek is soms so oulik soos ander leerders. 
o Ek wens ek het meer van myself gehou. 

getroud en daar bestaan 'n goeie verhouding tussen hom en sy stiefvader. Sy moeder oorbeskerm hom en 
hy tree baie keer onseker op. Hy het voortdurend versekering en aanmoediging nodig en kan nie altyd 
onafhanklik optree nie. Alhoewel sy ouers beweer dat hulle geen probleme met hom ervaar nie, kla hulle 
oor alles wat hy doen. Figuur 37 is 'n grafiese voorstelling van die voorkoms van ATHV by respondent D. 
Uit die inligting is dit duidelik dat hy simptome van aandagafleibaarheid en hiperaktiwiteit openbaar en as 
 ATHV-(K) beskryf kan word.  
 
Figuur 37: Simptome van ATHV by respondent D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inligting van uit die Rosenberg-selfwaardeskaal dui op 'n positiewe selfwaarde van 27 uit 40. Die volgende 
probleemareas bestaan wel: 

 
  
 
 

Bespreking van reaksie ten opsigte van bemagtigingsprogram by respondent D: 
Respondent D is 'n volger en is geneig om in samevloeiing met die omgewing te gaan. Deur sensoriese en 
emosionele bewuswording is hy in staat om sy sin vir self te versterk. As gevolg van sy swak sin vir die self 
kon hy nie sinvol kontak maak met die omgewing nie en kontakversteurings soos samevloeiing, defleksie, 
introjekte en desensitasie het voorgekom. Onvoltooidhede het ongemak veroorsaak wat 'n lae energievlak 
tot gevolg gehad het. Bewuswording van emosies het hom die geleentheid gegee om deur onverwerkte 
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gevoelens te werk. As gevolg van sy gedrag ervaar hy voortdurend 'n konflik tussen wat hy wil en wat hy 
moet. Deur 'n proses van assimilasie kon hy tot die gevolgtrekking kom dat hy reëls wil volg. Alhoewel sy 
sosiale vaardighede beperk is, word hy deur die groep aanvaar. Dit het hom gemotiveer om eie vermoëns 
te ontdek en te waardeer. 'n Groot mate van selfondersteuning kom voor en hy begin verantwoordelikheid 
vir homself neem. 
 

(e)  Respondent E 
Sy is 'n negejarige dogter in graad 3. Alhoewel ATHV by haar gediagnoseer is, weier haar ouers om die 
diagnose te aanvaar. Sy is een van 'n tweeling. 'n Lewensbedreigende siekte is by haar suster 
gediagnoseer. Alreeds twee jaar gelede is ATHV by haar  broer gediagnoseer, maar hy ontvang geen 
behandeling nie. Sy ervaar emosionele en akademiese probleme. Sy kom as onseker oor haar vermoëns 
voor en sal maklik sê dat sy nie iets kan doen of regkry nie. Sy is baie bekommerd oor haar skoolvordering. 
Figuur 38 is 'n grafiese voorstelling van die voorkoms van ATHV by respondent E. Sy kan as ATHV-(A) 
beskryf word. 
 

Inligting vanuit die Rosenberg-selfwaardeskaal dui op 'n positiewe selfwaarde van 29 uit 40. Die volgende 
probleemareas bestaan wel: 
 
 
 
 
 
 

Figuur 38: Simptome van ATHV by respondent E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Voel dat sy nie goed genoeg is nie. 
o Voel soms sy het nie baie om op trots te 

wees nie. 
o Hou nie altyd van haarself nie. 
 
 
 

o Dink nie sy is oulik nie en hou nie altyd van haarself 
nie. 

o Kan nie opdragte so goed soos ander kinders doen 
nie. 

o Voel nutteloos.  
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Bespreking van reaksie ten opsigte van bemagtigingsprogram by respondent E: 
Die respondent het haarself van haar omgewing begin isoleer wat veroorsaak dat sy nie haar 
kontakvaardighede ten volle benut nie. Sy maak van kontakverbrekings soos samevloeiing, projeksie, 
defleksie, retrofleksie, desensitasie en egotisme gebruik. Deur die benutting van haar sensoriese 
modaliteite is sy in staat om bewus van haarself en haar omgewing te raak en het kontak met die 
omgewing verbeter. Alhoewel sy in staat is om haar emosies uit te druk en te bespreek, is daar as gevolg 
van egosentrisme nie werklike emosionele bewuswording nie. Haar gesinsomstandighede veroorsaak dat 
sy heelwat introjekte ontvang wat gedrag en emosionele belewing rigied maak. As gevolg van haar 
onvermoë om deur onvoltooidhede te werk, het sy lank in die impasse gebly. Bewuswording van die self en 
eie vermoëns het wel teen die einde van die groepwerksessies plaasgevind en sy het meer in balans 
gekom en 'n mate van selfondersteuning het voorgekom. 
 

(f)  Respondent F 
Sy is tien jaar oud en is in graad 4. ATHV is gedurende 2007 by en haar broer gediagnoseer en hulle 
ontvang behandeling vir die versteuring. Hulle het albei akademies onderpresteer en is deur die skool vir 
die evaluering van ATHV verwys. Haar moeder is van mening dat sy self ook ATHV het. Die respondent is 
baie intens en sensitief. Sy openbaar gemoedskommelinge en is onvoorspelbaar. Sy ervaar nie 
akademiese probleme nie, maar wel sosiale probleme en word nie altyd deur haar portuurgroep aanvaar 
nie. Sy kom as onseker van haarself voor en is geneig om haarself te onderskat. Figuur 39 is 'n grafiese 
voorstelling van die voorkoms van ATHV by respondent F. Sy kan as ATHV-(A) beskryf word. Tans 
openbaar sy simptome van aandagafleibaarheid, maar ontvang medikasie en die versteuring is onder 
beheer. 
 

Figuur 39: Simptome van ATHV by respondent F 
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o Hou nie altyd van haarself nie.  
o Is soms nie goed genoeg nie. 
o Het nie altyd iets om op trots te wees nie. 

o Voel soms nutteloos. 
o Voel wat sy doen, is nie goed genoeg nie.  

 
 
 
Inligting vanuit die Rosenberg selfwaardeskaal dui op 'n positiewe selfwaarde van 26 uit 40. Die volgende 
probleemareas bestaan wel: 

 
 
Bespreking van reaksie ten opsigte van bemagtigingsprogram by respondent F: 
Die respondent is in staat om op 'n sinvolle wyse kontak te maak met die omgewing. Sy benut haar 
sensoriese modeliteite en 'n redelike mate van liggaamlike bewustheid bestaan. 'n Beperkte bewustheid 
van haar proses bestaan en sy is dus nie altyd bewus van hoe sy met ander omgaan nie. Hierdie 
fragmentasie van die self veroorsaak dat haar sosiale vaardighede swak is. Sy is veral nie bewus van haar 
emosies en tot watter gedrag dit aanleiding gee nie. Deur middel van sensoriese en liggaamlike 
bewuswording het emosionele bewuswording plaasgevind. Die respondent kon veral deur haar emosies 
van kwaad en onsekerheid werk en sodoende tot integrasie van haar self kom. Deur die bewuswording van 
eie vermoëns en proses is haar sin vir self gevestig en kon sy haarself sosiaal beter handhaaf. 'n Groot 
mate van selfondersteuning kom voor en sy is minder afhanklik van ander om in haar emosionele 
behoeftes te voorsien. 
 
(g)  Respondent G 
Hy is 'n negejarige seun in graad 3. ATHV is alreeds vyf jaar gelede gediagnoseer en hy ontvang 
behandeling sedert diagnose. Sy ouers is daarvan oortuig dat hulle albei ATHV het. ATHV is ook by 
enigste broer gediagnoseer. Die skool het baie klagtes oor sy gedrag en sy akademiese prestasie. Die 
gesin skep die indruk van chaos. Beide ouers is baie besig as gevolg van hulle beroepe en die kinders 
word dikwels aan hul eie lot oorgelaat. Figuur 40 is 'n grafiese voorstelling van die voorkoms van ATHV by 
respondent G. Uit die inligting is dit duidelik dat hy simptome van aandagafleibaarheid en hiperaktiwiteit 
openbaar en as ATHV-(K) beskryf kan word. Alhoewel hy medikasie ontvang, is die versteuring nie onder 
beheer nie. 
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o Hou nie van homself nie. 
o Het nie goeie eienskappe nie. 
o Nie so oulik soos ander kinders nie. 
o Dink nie hy is oulik nie en is ontevrede met 

homself. 

o Voel soms hy het nie baie om op trots te wees 
nie. 

o Voel dat hy nie goed genoeg is nie. 
o Kan nie opdragte so goed soos ander kinders 

doen nie. 

Inligting vanuit die Rosenberg-selfwaardeskaal dui op 'n negatiewe selfwaarde van 16 uit 40. Die volgende 
probleemareas bestaan: 

Figuur 40: Simptome van ATHV by 
respondent G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bespreking van reaksie ten opsigte van bemagtigingsprogram by respondent G: 
Hierdie respondent het swak kontakvaardighede en sin vir die self. Hy is in samevloeiing met die omgewing 
en is nie in staat om onafhanklik te funksioneer nie. As gevolg van sy ekstreme optrede is hy voortdurend 
in 'n konflik tussen wat hy wil doen en dit wat hy moet doen. Sy gedrag veroorsaak dat hy blootgestel word 
aan baie introjekte en negatiewe kritiek vanuit die omgewing. Alhoewel sy sosiale vaardighede beperk is, 
bied hy homself as 'n hanswors aan die omgewing en het die groeplede sy optrede geniet en dus aanvaar. 
Die aanvaarding wat hy deur die groep ervaar, het daartoe bygedra dat hy nie soveel moes soek vir 
aanvaarding nie en op ander aspekte in homself kon fokus. Sensoriese bewuswording en 'n mate van 
emosionele bewuswording vind plaas. Hy was in staat om eie vermoëns te ontdek, wat veroorsaak dat 'n 
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sterker sin van die self gevestig word. Ten spyte daarvan dat volle integrasie nie plaasvind nie, het 'n mate 
van selfondersteuning ingetree en het gedrag begin verander. 
 
(h)  Respondent H 
Hy is 'n negejarige seun in graad 2. ATHV is gedurende 2007 by hom gediagnoseer nadat hy verwys is vir 
evaluering omdat hy so swak op skool presteer. Hy ontvang behandeling sedert die diagnose van ATHV. 
Die respondent was by die navorser ingeskakel vir individuele terapie. As gevolg van sy swak sosiale 
vaardighede is hy by die groep ingeskakel. Hy is die jongste van drie kinders van wie die een erge 
psigiatriese probleme ervaar. As gevolg van die huislike omstandighede is hy gewoond om sy emosies en 
behoeftes te onderdruk. Figuur 41 is 'n grafiese voorstelling van die voorkoms van ATHV by respondent H. 
Dit is duidelik dat hy hoofsaaklik simptome van aandagafleibaarheid openbaar. Hy kan as ATHV-(A) 
beskryf word. 
 
Figuur 41: Simptome van ATHV by respondent H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inligting van uit die Rosenberg-selfwaardeskaal dui op 'n positiewe selfwaarde van 37 uit 40. Die volgende 
probleemareas bestaan wel: 
o Voel soms nutteloos. 
o Nie so oulik soos ander kinders nie.   
o Hou nie altyd van homself nie. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0

1

2

3

4

V
oo

rk
om

s 
va

n 
si

m
pt

om
e 

-H

ATHV simptome

Ouers

Onderwyser

ATHV-simptome 



Hoofstuk 7: Empiriese resultate 
 

 390 

Bespreking van reaksie ten opsigte van bemagtigingsprogram by respondent H: 
Respondent is in homself gekeer en beskik oor beperkte sosiale vaardighede. Hy is huiwerig om 'n taak 
aan te pak, maar word wel deur die groep gemotiveer. Hy wil deel wees van die groep, maar wil nie wat hy 
doen en dink met die groep deel nie. (Hy beskik moontlik nie oor die verbale en uitdrukkingsvermoë nie.)  
Hy kom soms as emosioneel afgestomp voor en is geneig om negatiewe emosies te ignoreer. Sy 
kontakvaardighede is beperk en hy maak veral van desensitasie as kontakverbreking gebruik. Deur die 
proses van sensoriese, liggaamlike en emosionele bewuswording het sy sin vir self al meer gevestig 
geraak. As gevolg van die aanvaarding van die groep is hy al hoe meer bereid om te waag en het hy begin 
om emosies te eien en daardeur te werk. Hy het begin om deur onvoltooidhede te werk en 'n mate van 
integrasie kon plaasvind. Sy sosiale vaardighede het begin verbeter as gevolg van die feit dat hy beter 
kontak met die omgewing maak. Omdat hy homself isoleer, is daar nie sprake van omgewingsteun nie, 
maar wel magteloosheid wat wel verminder het as gevolg van die aanvaarding wat hy beleef. Eie 
vermoëns is ontdek en begin benut. 
 
7.3.2.1.4 Verloop van groepwerksessies 

Tydens die implementering van die bemagtigingsprogram ten opsigte van die kinders het die navorser 
tydens elke sessie die Oaklander-assesseringsriglyn benut (5.10.5.3.2) en elke groeplid ten opsigte van die 
gegewe Gestaltkonsepte geassesseer. Hierdeur is nie slegs om vordering en groei bepaal nie, maar ook 
vasgestel of die doel van Gestaltterapie bereik is. Die navorser kon deur die benutting van die riglyn by 
elke respondent se proses en voorgrondbehoeftes bly en funksionering tydens die groepwerksessies 
vasstel. Die riglyn bied ook 'n sinvolle wyse om die groepwerkproses op 'n visuele wyse voor te stel.  
 
Die volgende hoofaspekte met elkeen se subkomponente is in die assessering ingesluit: 
 
o Terapeutiese verhouding.  
o Kontak en kontakvaardighede. 
o Belangstelling.  
o Liggaamshouding.  
o Humor. 
o Weerstand.  
o Emosionele uitdrukking.  
o Kognitiewe aspekte.  
o Kreatiwiteit. 
o Sin vir die self. 
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o Sosiale vaardighede.  
o Proses.  
 
In tabel 17 word 'n samevatting van die inligting van die assesseringsriglyne ten opsigte van die agt 
kinderrespondente gemaak. Tydens sessies 1, 2, 4 en 6 was al die respondente teenwoordig. Tydens 
sessie 3 was twee respondente afwesig en tydens sessie 5 was een respondent afwesig. Uit die tabel is dit 
duidelik dat die groep tydens sessies 3 tot 5 (vergelyk 6.3 in tabel 17) deur die impasse laag (5.10.5.2.9) 
beweeg het, wat die afwesigheid kan verduidelik. Tydens die drie sessies het die groep ook deur 
onvoltooidhede (vergelyk 2.5 in tabel 17) gewerk wat ongemak kon veroorsaak het. 
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Tabel 17: Groepwerksessiedata volgens Oaklander se assesseringsriglyn, ten opsigte van respondente  
  HOOFASPEKTE   SUBKOMPONENTE   SESSIE 1 SESSIE 2 

SESSIE 3 
2 Afwesig SESSIE 4 

SESSIE  
1 Afwesig SESSIE 6 

1. Terapeutiese 1.1 Wat is die kinders se vlak van vertroue? Beperk   5 3 0 0 0 0 
  verhouding    Goed 3 5 6 8 7 8 
   1.2 Begin die terapeutiese verhouding vorm aanneem?   Ja 1 4 4 7 7 8 
        Nee 7 4 2 1 0 0 

2. Kontak en kontakver-  2.1 Maak die kinders goeie kontak met die omgewing? Ja 1 1 3 7 6 8 
  steurings    Nee 7 7 5 1 1 0 
   2.2 Kan hulle kontak instandhou? Ja 1 1 1 3 3 4 
      Nee 6 6 1 1 0 0 
      Met tye 1 1 4 4 4 4 
   2.3 Onttrek die kinders toepaslik by tye? Ja 1 1 2 3 7 8 
      Nee 7 7 4 5 0 0 
   2.4 Hoe benut die kinders hul kontakvaardighede? Sensories 7 7 6 8 7 8 
      Liggaamlik 2 4 6 7 6 7 
      Spraak 0 4 3 5 6 7 
   2.5 Verdedigingsmeganismes: Onvoltooidhede 5 6 3 4 2 4 
      Gefragmentasie 6 6 4 5 3 1 
      ‘Topdog/ underdog’  6 6 6 6 5 2 
      Polariteite 3 3 3 2 0 0 
    Geen 0 0 0 1 5 3 
   2.6 Kontakversteurings: Samevloeiing 5 5 5 6 4 4 
      Projeksie 3 4 1 1 0 1 
      Defleksie 6 6 6 6 6 4 
      Retrofleksie 4 3 1 2 1 0 
      Introjeksie  6 6 6 5 3 2 
      Desensitasie 5 5 2 3 0 0 
      Egotisme 3 2 1 1 0 0 
   2.7 Is die kinders bewus van hul grense? Ja 2 3 1 3 4 4 
      Nee 5 4 3 2 0 0 
      Soms 1 2 2 3 3 4 
3. Belangstelling 3.1 Toon die kind betrokkenheid, belangstelling en opge- Ja 7 6 5 5 5 6 
     wondenheid? Nee 1 1 0 0 0 0 
      Wisselvallig 0 1 1 3 2 2 
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  HOOFASPEKTE   SUBKOMPONENTE   SESSIE 1 SESSIE 2 SESSIE 3 SESSIE 4 SESSIE 5 SESSIE 6 

   3.2 Is die stem ekspressief of emosieloos Ekspressief 6 5 3 6 5 6 
     Emosieloos 2 3 3 2 2 2 
  3.3 Wat is die kinders se energievlak? Hoog 5 6 4 4 4 4 
      Laag 2 1 2 1 1 1 
      Matig 1 1 0 3 2 5 
   3.4 Word energie toepaslik aangewend? Ja 2 3 1 4 4 4 
      Nee 4 3 1 2 0 0 
     Met tye 2 2 4 2 5 4 
4. Liggaamshouding 4.1 Hoe loop, sit en staan die kinders? Lewendig 8 7 5 8 7 8 
  en liggaamsbe-wust-    Moeg 0 1 1 0 0 0 
 heid 4.2 Is die kinders bewus van hul liggame? Ja 1 5 5 7 7 8 
     Nee 7 3 1 1 0 0 
5. Humor 5.1 Respondeer die kinders toepaslik ten opsigte van humor? Ja 3 2 2 4 7 8 
       Nee 5 6 4 4 1 0 
    5.2 Op watter wyse hanteer die kinders humor of Deel in humor 4 3 2 4 7 8 
      grappies van groeplede? Aggressie 3 2 1 3 0 0 
       Afwerend 0 2 0 0 0 0 
      Onttrek / kerm 1 1 3 1 0 0 
6. Weerstand 6.1 Wat is die kinders se vlak van weerstand? Hoog 2 3 3 3 2 0 
       Laag 3 4 1 0 0 1 
       Toepaslik 3 1 2 5 5 7 
  6.2 Hoe manifesteer weerstand by die kinders? "Ek weet nie"/Nie praat 4 2 2 2 2 2 
     Onbetrokke 1 3 2 3 2 2 
     Aandagafleibaar 7 7 5 6 4 3 
     Hiperaktief 6 6 5 5 4 4 
     Rig op selfkritiek 4 3 4 3 2 1 
     Maak self seer (fisies) 0 0 0 2 0 0 
     Rig op ander kritiek 3 3 4 2 2 1 
    Maak ander seer (fisies) 1 0 0 0 0 0 
  6.3 In watter vlak van neurose beweeg die kinders? Skynlaag  8 3 0 0 0 0 
    Fobiese laag 1 6 1 1 0 0 
    Impasselaag 0 0 5 4 4 0 
    Implosiewe laag 0 0 0 3 5 4 
    Eksplosiewe laag 0 0 0 0 1 6 
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  HOOFASPEKTE   SUBKOMPONENTE   SESSIE 1 SESSIE 2 SESSIE 3 SESSIE 4 SESSIE 5 SESSIE 6 

7. Emosionele uit  7.1 Is die kinders bewus van die emosies wat hul ervaar? Ja 0 0 1 2 5 7 
  drukking en be-    Nee 5 4 2 3 0 0 
  wustheid    Met tye 3 4 3 3 2 1 
  7.2 Is die kinders se emosionele uitdrukking toepaslik? Ja 0 0 1 3 5 5 
       Nee 7 6 2 2 0 0 
       Soms 1 2 3 3 2 3 
  7.3 Is die kinders in staat om emosies uit te druk? Ja 2 3 2 5 5 5 
     Nee 3 3 1 0 0 0 
     Met aanmoediging 3 2 3 3 2 3 
  7.4 Hoe hanteer die kinders hul woede-emosies? Woede-uitbarstings 0 1 1 1 0 0 
     Aggressie 4 3 2 2 0 0 
       Onttrekking 3 5 1 4 3 0 
     Tevrede/geen woede 2 1 1 1 4 2 
    Gedrag ry wipplank  0 0 0 1 1 5 
  7.5 Watter emosies het die kinders tydens die sessie ervaar? Geluk 2 1 3 4 4 1 
      Hartseer 1 2 0 0 1 0 
      Kwaad 2 4 2 2 1 6 
     Vrees 0 0 0 0 0 3 
     Onsekerheid 6 3 2 3 2 0 
    Frustrasie 0 0 1 2 0 0 
    Opgewonde 7 6 4 4 4 2 

    

Ander: spesifiseer Isolasie Aanvaarding Afgehaal Aanvaarding  
Tevrede 
Angstig 
Skuldig 
Woede 

Aanvaar-
ding  X 2 
Gespanne 
Tevrede x2 
Gespanne 

Tevrede x3  

  76 Is die kinders in staat om redes vir  hul emosies  te Ja 1 0 1 2 3 5 
   identifiseer? Nee 5 4 3 3 0 0 
    Soms 2 4 2 3 4 3 
  7.7 Het die kinders ou, onuitgespreekte en onafgehandelde Ja 7 7 5 5 3 2 
    emosies van hartseer of woede? Nee 1 1 1 3 4 6 
8. Kognitiewe aspek- 8.1 Kan die kind sy gevoelens en denke uitspreek? Ja 4 4 4 3 7 8 
   te    Nee 4 4 2 5 0 0 
    8.2 Kan die kind dit wat vir hom belangrik is op 'n Ja 4 4 4 5 7 8 
      verstaanbare wyse verbaliseer? Nee 4 4 2 3 0 0 
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  HOOFASPEKTE   SUBKOMPONENTE   SESSIE 1 SESSIE 2 SESSIE 3 SESSIE 4 SESSIE 5 SESSIE 6 

    8.3 Kan die kinders aanwysings volg? Ja 2 2 2 6 5 7 
      Nee 2 1 1 1 0 0 
    Met moeite 4 5 3 1 2 1 
   8.4 Het die kinders idees en opinies van hul eie? Ja 3 4 3 5 4 7 
      Nee 5 4 3 3 2 1 
9. Kreatiwiteit 9.1 Neem die kinders deel aan aktiwiteite? Ja 7 8 4 6 5 8 
       Nee 0 0 0 1 0 0 
       Wisselvallig 1 0 2 1 2 0 
  9.2 Hoe word nuwe ervarings hanteer? Rigied 3 2 2 2 1 1 
     Uitdagend 5 4 4 5 6 7 
    Weier om deel  te  neem Met tye  x 1 0 0 1 0 0 
10. Sin vir die self 10.1 Beskik die kinders oor 'n mate van selfbewussyn en Ja 0 3 2 5 7 8 
     introspeksie? Nee 8 5 4 3 0 0 
   10.2 Is die kinders afbrekend teenoor hulself? Ja 6 7 4 2 2 0 
      Nee 2 1 2 6 5 8 
  10.3 Is die kinders selfkrities? Ja 7 7 6 3 4 2 
     Nee 1 1 0 5 3 6 
  10.4 Is die kinders onseker van hulself ? Ja 6 5 3 3 2 3 
     Nee 2 3 3 5 5 5 
  10.5 Is die kinders soekend na aanvaarding? Ja 8 7 6 7 6 7 
     Nee 0 1 0 1 1 1 
   10.6 Kan die kinders self stellings maak? Ja 1 3 2 4 5 6 
    Nee 3 0 0 0 0 0 
      Met aanmoediging 4 5 4 4 2 2 
   10.7 Kan die kinders keuses maak? Ja 4 4 3 5 6 6 
      Nee 4 4 2 1 0 0 
      Soms 0 2 1 2 1 2 
   10.8 Kom die kinders selfhandhawend of geïnhibeerd voor? Selfhandhawend 2 2 3 4 6 7 
      Geïnhibeerd 6 6 3 4 1 1 
   10.9  Openbaar die kinders samevloeiende gedrag? Ja 6 7 6 6 4 5 
     Nee 2 1 0 2 3 3 
   10.10  Veg die kinders vir mag? Ja 4 4 4 3 4 2 
    Nee 4 4 2 4 3 6 
    Soms 0 0 0 1 0 0 
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 HOOFASPEKTE   SUBKOMPONENTE   SESSIE 1 SESSIE 2 SESSIE 3 SESSIE 4 SESSIE 5 SESSIE 6 

  10.11 Het die kinders 'n ouderdomstoepaslike  sin van bemees- Ja 0 0 0 2 4 5 
    tering? Nee 8 3 2 3 0 0 
    Met tye 0 5 4 4 3 3 
  10.12 Het die kinders gedurende die sessies tot bewustheid ge-  Sensories 8 6 5 7 7 8 
    kom? Liggaamlik 5 6 6 5 7 8 
     Emosioneel 0 1 2 4 5 7 
11. Sosiale vaardig- 11.1 Hoe reageer die kinders tydens interaksie met groep- Toepaslik 0 1 1 5 4 6 
   hede   lede? Oorreageer 5 6 3 2 3 2 
       Onttrek 2 1 0 1 0 0 
    Totaal ontoepaslik 1 0 2 0 0 0 
  11.2 Word die kinders deur die groep aanvaar? Ja 7 6 5 6 6 8 
     Nee 1 2 0 0 0 0 
     Sommige groeplede 0 0 1 2 1 0 
  11.3 Toon die kinders tekens van onafhanklike denke en Ja 2 2 2 2 3 4 
    aksies? Nee 3 2 2 1 1 1 
    Met tye 3 4 2 5 3 3 
  11.4 Hoe bevredig die kinders hul sosiale behoeftes binne die Samevloeiing 5 5 3 2 2 3 
    groep? Onttrekking 3 2 2 3 0 0 
     Weerstand 1 1 1 1 1 0 
    Samewerking 0 0 1 4 4 6 
  11.5 Is die kinders in staat om sosiale tekens te lees? Ja  1 0 1 1 0 1 
     Nee 7 7 5 4 2 1 
     Soms 0 1 1 4 5 6 
  11.6  Hoe is die kinders se verhouding met die mede- Goed 4 4 2 5 5 7 
   groeplede? Gemiddeld 2 3 4 2 2 1 
    Swak 2 1 0 1 0 0 
  11.7 Is die kinders in staat om in die groep saam te werk? Ja 2 2 1 3 2 4 
    Nee 2 1 0 4 0 2 
    Tot 'n mate 4 6 5 1 5 4 
12. Proses 12.1 Op watter  wyses poog die kinders om hul behoeftes te  Self 1 1 1 3 5 5 
    bevredig en om 'n sin vir self te bekom? Afhanklik van ander 2 5 4 4 1 1 
     Afhanklik van erkenning 7 4 5 7 5 5 
     Vind dit moeilik om        
     te doen 5 6 4 3 0 0 
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 HOOFASPEKTE   SUBKOMPONENTE   SESSIE 1 SESSIE 2 SESSIE 3 SESSIE 4 SESSIE 5 SESSIE 6 

  12.2 Hoe bied die kinders hulself vir die wêreld aan? Stil 4 5 1 3 3 3 
       Raserig            4           2 3 4 3 3 
       Aggressief 2 2 2 1 1 0 
       Passief 1 2 2 1 0 0 
       Innemend / Liefdevol 3 1 1 5 5 7 
      Leier 2 2 2 1 2 2 
      Volger 3 5 3 5 4 5 
      Kermend en klaend 2 1 3 1 0 1 
      "Die hanswors" 1 1 2 0 1 1 
  12.3 Raak die kinders bewus van aspekte van hul proses? Ja  0 3 3 4 5 6 
    Nee 7 0 0 1 0 0 
     Tot 'n mate 1 5 3 3 2 2 

  

12.4 Watter eienskappe kan die kinders van hulself 
identifiseer? 

Spesifiseer -Kla  nie 
-Organiseer 
-Hardwerkend 
-Vriendelik 
-Bedagsaam 
-Tevrede 
-Druk deur 
-Kan nuwe si- 

tuasie 
hanteer 

 
 

-Ander het     
 haar lief 
-Gee ander 

erkenning  
-Sterk 
-Hou van mooi 

goed 
-Bedagsaam 
-Kan 

verduidelik 
-Probeer altyd 
-Goed uiteen 

sit 

-Gaaf 
-Musikaal 
-Vrolik 
-Werk hard 
-Aangenaam 
-Hou van speel 
 

-Kan planne  
maak 

-Deel kennis -
Eerlik 

-Sin vir humor 
-Verduidelik 

goed 
-Kan 

onsekerheid 
hanteer 

-Deel graag  
-Beleef 
 

-Kan mooi 
teken 

-Leierskap 
-Kreatief 
-Hou vrede 
-Probeer hard 
-Kan mooi 

teken 
-Lewendig 

-Oulik in groep 
-Kan homself 

besig hou 
-Onafhanklik 
-Praat oor wat 

hom pla 
-Netjies 
-Doen moeite 
-Hulpvaardig 
-Trots op self 

  

12.5 Eienskappe wat deur die res van die groep geïdentifiseer 
word: 

Spesifiseer -Bedagsaam 
-Vinnig 
- Wil graag 

dinge reg 
doen 

-Doen wat 
van hom 
verwag 
word 

-Kan mense 
vermaak 

-Vergewe 
maklik 

-Vriendelik 
-Stil 

-Kan met 
ander speel 

-Goed met 
wiskunde 

-Terg niemand 
nie 

-Lekker maat 
-Lief vir diere 
-Goeie maat 
-Vinnig 
-Oulik 

-Uitbundig 
-Sê wat hy 

voel 
-Nie 'n boelie 

nie 
-Goeie 

maniere 
-Hou van pret 
-Snaaks 

-Maak foute 
reg 

-Deel inligting 
-Help ander 
-Wil reëls volg 
-Vrolik 
-Maak foute 

reg 
-Onselfsugtig 
-Sag 

-Kreatief 
-Mededingend 
-Kry oplossing 

vir probleme 
-Praat graag 
-Kreatief 
-Oorspronklik 
-Lekker maat 

-Liefdevol 
-Gee graag 
-Onselfsugtig 
-Vriendelik 
- 

Mededeelsaa
m 

-Oorkom 
probleme 

-Liefdevol 
- Gaaf 
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7.3.2.2 Evaluering van bemagtigingsprogram ten opsigte van kinders 
 
Die doel van Gestaltterapie kan kortliks beskryf word as die ontwikkeling van bewustheid by die kind om 
sodoende verantwoordelikheid te neem vir eie optrede en wegbeweeg van omgewingsteun na 
selfondersteuning. (Vergelyk Bowman, 2005:5; Clarkson, 2004:1; Thompson & Rudolph, 2000:167; 
Yontef, 1993:131.) Tydens terapie word gepoog dat die kind sy eie unieke waarde ontdek en as 
geïntegreerde persoon funksioneer en sodoende sy volle potensiaal bereik (vergelyk 5.2). In hoofstuk 5 is 
die verskillende aspekte bespreek wat die funksionering van 'n kind met ATHV beïnvloed. Hierdie aspekte 
is in ag geneem tydens die ontwikkeling van die bemagtigingsprogram. Tydens die proses is daar swaar 
gesteun op die hipotese van Root (1996:22) dat daar 'n verband tussen die kontaksiklus en simptome van 
ATHV bestaan (5.10.1). Die simptome van ATHV veroorsaak dat dit moeilik vir die kind is om tot 
sensoriese, liggaamlike en emosionele bewustheid te kom. Oaklander (2006:190) brei hierop uit en is 
van mening dat ATHV 'n kontak-kontakgrens-versteuring is. Nie alleen vind die kind dit moeilik om kontak 
met die omgewing te behou nie, maar hy het ook 'n swak sin van die self. 
 
7.3.2.2.1 Impak van die bemagtigingsprogram 

In 7.3.1.1.3 is 'n volledige holistiese uiteensetting gegee van die respondente se deelname aan die 
groepwerkproses. In die vorige paragraaf het die navorser het die doel van Gestalterapie kortliks bespreek. 
Om die waarde van die intervensie te bepaal, is dit nodig om die program te meet aan die doel van 
Gestaltterapie. Die navorser het bepaalde konsepte in die paragraaf beklemtoon aangesien sy van mening 
is dat dit die konsepte is wat tot 'n groot mate bepaal of daar enige groei of ontwikkeling plaasgevind het 
tydens die groepwerkproses. In tabel 18 word hierdie aspekte ten opsigte van elke respondent saamgevat 
om te bepaal of die bemagtigingsprogram in die vorm van ses groepwerksessie enige impak op die kinders 
individueel gehad het. Die volgende aspekte word bespreek soos dit aan die begin van die program 
waargeneem is (vóór) en weer soos dit aan die einde van die program waargeneem is (ná): 
o Bewustheid 
o Selfondersteuning 
o Kontakvaardighede 
o Verantwoordelikheid 
o Sin vir die self 
o Integrasie 
o Eie vermoë 
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Tabel 18: Samevatting van impak van bemagtigingsprogram ten opsigte van kinders  

 
 

ASPEK A B C D E F G H 

Vóór Ná Vóór Ná Vóór Ná Vóór Ná Vóór Ná Vóór Ná Vóór Ná Vóór Ná 

Bewustheid 
 

Beperk Tot  
baie  
groot 
mate  

Redelik Tot  
baie  
groot 
mate 

Beperk Tot 
baie 
groot 
mate 

Beperk Tot  
baie  
groot 
mate 

Beperk Tot  
baie  
groot 
mate 

Redelik Tot  
baie  
groot 
mate 

Afgeslui
t van 

self en 
veld 

Beperk Beperk Tot  
baie  
groot 
mate 

Selfondersteuning  
 

Totale 
omge- 

wingsteu
n 

Mate  
van 

Beperk Mate 
van 

Omgewi
ngsteun 

Groot 
mate 

Min Groot 
mate 

Omge- 
wing 
steun 

Mate 
 van 

Afhank- 
lik van  
ander 

Groot 
mate 

Beperk  Mate  
van 

Isoleer 
Magte- 

loos 

Mate 
 van 

Kontakvaardig- 
hede 

 

Swak Ver- 
beter 

Wissel- 
vallig 

Ver- 
beter 

Goed Ver- 
beter 

Swak Verbeter Isoleer Beter Goed Sinvol Swak Beperk Beperk Beter 

Verantwoordelik- 
heid 

 

Projek-
teer 

Begin 
neem 

Neem 
nie 

Begin 
neem 

Onttrek Begin 
neem 

Geen Begin 
neem 

Projek-
teer 

Begin 
neem 

Neem  
nie 

Begin 
neem 

Beperk Neem 
min 

Neem 
min 

Begin 
neem 

Sin vir die self 
 

Beperk Ver- 
beter 

Swak Ver-
beter 

Same- 
vloeiing 

Sterk Same- 
vloeiing 

Ver- 
sterk 

Same- 
vloeiing 

Ver- 
sterk 

Ego-
sentrism

e 

Verbeter Swak Ver- 
beter  

Swak Meer 
geves- 

tig 

Integrasie 
 

Gefrag-
men-
teerd 

Begin Gefrag-
men-
teerd 

Begin 
 

Swak Ver- 
beter 

Swak Verbeter Swak Verbe-
ter 

Onseker 
van self 

Integrasie Same- 
vloei- 
ing 

Nie be- 
wus nie 

Gefrag-
men-
teerd 

In 'n  
mate 

Eie vermoë  
 

Self- 
kritiek 

Ontdek Introjekte Eien 
Bewus 

van 

On- 
seker 

Aan- 
vaar 

Onbe- 
wus 

Ontdek 
waar- 
deer 

Onbe- 
wus 

Bewus 
van 
Eien 

Tot 'n  
mate 

Bewus 
van 

Nie 
bewus 

nie 

Ontdek Onbe- 
wus 

Ont- 
dek 
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Dis duidelik dat daar ten opsigte van die geïdentifiseerde konsepte groei en ontwikkeling by al die 
respondente plaasgevind het. 
 
7.3.2.2.2 Rosenberg-selfwaardeskaal 

Oaklander (1988:287) beskou die groepproses as die waardevolste aspek in groepwerk met kinders. Die 
manier waarop hulle mekaar ervaar en teenoor mekaar reageer, weerspieël hulle interpersoonlike 
verhoudings in die algemeen. Die groepproses is noodsaaklik vir die proses van interaksie en die groei en 
ontwikkeling van die individuele lede en groep as 'n geheel. Om die ontwikkeling en groei te bepaal wat by 
die respondente plaasgevind het, is die een-groep-voortoets-natoetsontwerp benut (7.2.5). Die 
benuttingswaarde van die intervensieplan ten opsigte van die kinders is gemeet deur middel van 'n 
gestandaardiseerde meetinstrument, die Rosenberg-selfwaardeskaal (Bylaag 11). Die skaal is 'n 
gestandaardiseerde skaal en is op die internet by www.atkinson.yorku.ca/~psyctest/

Die respondente word gevra om op die volgende tien stellings te reageer: 

  (Rosenberg, 2006) 
beskikbaar. 

o Ek hou amper elke dag van myself. 
o Soms dink ek, ek is nie goed genoeg nie. 
o Ek het 'n hele klomp goeie eienskappe. 
o Ek kan opdragte net so goed soos ander kinders doen. 
o Ek voel ek het nie baie om op trots te wees nie. 
o Ek voel soms nutteloos. 
o Ek is net so oulik soos ander kinders. 
o Ek wens ek het meer van myself gehou. 
o Ek voel amper elke dag ek doen nie goed genoeg nie.  
o Ek dink ek is oulik en is tevrede met myself. 
 
Elke respondent moet op elke stelling antwoord deur een van die volgende aan te dui: 
o 1= Altyd (Die hele dag)    
o 2 = Partykeer (Helfte van die dag)           
o 3 = Min kere (Kwart van die dag)              
o 4 = Nooit    
 
'n Puntetelling van minder as 20 uit 40 dui op 'n negatiewe selfwaarde terwyl 'n puntetelling van meer as 20 
uit 40 'n positiewe selfwaarde aandui. 
 

http://www.atkinson.yorku.ca/~psyctest/�
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Tabel 19 gee 'n voorstelling van die resultate van die voor- en natoets van die Rosenberg-selfwaardeskaal. 
Tabel 19: Resultate van die voor- en natoets van die Rosenberg-selfwaardeskaal 
N=8 
ASPEK A B C D E F G H 
Voortoets  19 26 19 27 29 26 16 37 

Natoets 24 36 30 33 37 32 27 37 

Punte 
verbeter 

5 10 11 6 8 6 11 0 

%-Verbete-
ring 

12.5% 25% 27.5% 15% 20% 15% 27.5% 0 

 
Tabel 19 word skematies in figuur 42 voorgestel 
 

Figuur 42: Skematiese voorstelling van resultate van die voor- en natoets van die Rosenberg-
selfwaardeskaal 
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Uit tabel 19 en figuur 42 blyk dit dat daar 'n noemenswaardige verbetering in die kinders se selfwaarde 
toegetree het. Volgens die voortoetspuntetellings blyk dit dat slegs drie van die respondente 'n lae 
selfwaarde het. Hierdie beeld stem nie ooreen met die beeld wat tydens die voobereidingsessie (6.2.2.3.1) 
ten opsigte van hul selfpersepsie verkry is nie. Resultate van die Kinderfunksioneringinventaris 
(Perspektief, 2005) dui daarop dat al agt respondente se selfpersepsie 'n behoefte aan verbetering toon. 
Die navorser is van mening dat die aard van die meetinstrument die resultate beïnvloed. Die Rosenberg-
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selfwaardeskaal bestaan uit 10 vrae en het nie kontrolevrae wat die aanvaarbarheid van  antwoorde toets 
nie. Die Kinderfunksione- 
ringinventaris  daarenteen  bestaan uit 195  vrae met  kontrolevrae  wat meebring dat die resultate moontlik  
meer spesifiek kan wees.  
 
'n Faset waarop gelet moet word, is die feit dat kinders met ATHV nie altyd realisties is ten opsigte van 
hulle eie waarde en vermoëns nie (Barkley, 2006c:149; Gerdes et al., 2003:364-365). Die kinders is geneig 
om hulself te oorskat of hoër te evalueer as wat hulle werklik is (vergelyk 2.3.4.2.1). Hierdie optrede kan 'n 
beskermingsmeganisme wees. Indien hierdie optrede wel die geval was tydens die afneem van die toetse 
het dit geen invloed op die eindresultaat nie. Die kinders sou tydens beide die voor- en natoets hulself op 
dieselfde wyse beoordeel. Die resultate dui op 'n verhoging in selfwaarde wat van 0 tot 27.5% wissel. 
 
7.3.2.2.3  Opvolg ná ses maande 

Ses maande ná die ondersoek op 17 Junie 2008 het die navorser 'n opvolgonderhoud met die skoolhoof 
gevoer. Die doel was om vas te stel wat die huidige funksionering van die kinders is (vergelyk 6.3.3.1.7).  
Die skoolhoof is gekontak en 'n afspraak is gemaak. Tydens die afspraak is 'n semigeskeduleerde 
onderhoud gevoer. Die huidige situasie van elke respondent is vasgestel. Ten opsigte van die invloed van 
die intervensieplan is slegs twee aspekte ondersoek: 
o Verhouding tussen skool en ouers 
o Algemene funksionering van die kind 

 Akademies 
 Sosiaal 
 Emosioneel 

Daar is besluit om hierdie aspekte te ondersoek omdat die eerste punt lig werp op die funksionering van 
die kind se steunstelsels. Indien daar sprake is van gesonde ondersteuning en toepassing van opleiding 
behoort daar 'n samewerkende verhouding tussen die ouers en onderwysers te bestaan. Die tweede aspek 
is 'n ondersoek na die kinders se maatskaplike funksionering. Hierdie is slegs 'n indruk van die kinders se 
huidige funksionering, maar sal as 'n aanduiding dien ten opsigte van volgehoue gedragsverandering. 
Tabel 20 is 'n voorstelling van die resultate wat uit die onderhoud verkry is. 
 
Alhoewel ander veranderlikes sedert die ondersoek 'n invloed op die kinders se funksionering kon hê, kom 
dit tog voor asof die impak van die intervensieplan 'n moontlike langtermyninvloed kan hê. Indien tabel 20 
met tabel 15 vergelyk word, kan die verandering van voor die implementering die intervensieplan opgemerk 
word. Opvallend is die verbetering in die verhouding tussen die ouers en onderwysers. In vyf gevalle 
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(62,5%) kan die verhouding as goed of uitstekend beskryf word. Dit is feitlik 'n verdubbeling van voor die 
intervensie. Die emosionele funksionering van vyf kinders (62.5%) word as aangepas beskryf. Sosiale en 
akademiese funksionering toon ook 'n volgehoue verbetering. Twee respondente se ouers het hulle uit die 
skool gehaal en met tuisonderrig begin. Een van hierdie ouerpare het nie ingeskakel by die 
ouerleidinggroepe nie. Die ander respondent wie se ouers nie ingeskakel het by die ouerleidinggroep nie, 
was in 'n ongeluk betrokke wat haar funksionering negatief beïnvloed. Voor die ongeluk was haar 
funksionering redelik. Die vyf respondente wat steeds in die skool is se verbeterde funksionering is 
volgehou en wissel van redelik tot uitstekend. 
 
Tabel 20: Die resultate verkry uit die opvolg ná ses maande 
N=8 
KIND HUIDIGE SITUASIE VERHOUDING 

TUSSEN SKOOL EN 
OUERS 

VORDERING 

AKADEMIES SOSIAAL EMOSIONEEL 

A Graad 3. Was in 
ongeluk en gaan tans 
nie skool nie 

Wisselvallig Voor ongeluk 
redelik 

Voor ongeluk: nie 
altyd deur groep 
aanvaar nie. 

Voor ongeluk: 
onseker van self 

B Graad 4. Het skool 
verlaat. Tans in 
tuisonderriggroep 

Wisselvallig Goed tot 
redelik 

Redelik Wisselvallig 

C Graad 4 Goed Wisselvallig Goed Aangepas 
D Graad 4 Goed Aanvanklik 

wisselvallig 
Uitstekend Aangepas 

E Het die skool verlaat. 
Ontvang tans 
tuisonderrig 

Swak Onbekend  Onbekend Onbekend 

F Graad 5 Uitstekend Uitstekend Uitstekend Aangepas 
G Graad 4 Goed Met die hulp 

van 'n 
fasiliteerder 
goed 

Goed Aangepas 

H Graad 3 Uitstekend Goed Goed Aangepas 
 
7.3.3  OUERS EN ONDERWYSERS 
 
In die volgende bespreking word resultate van data ten opsigte van beide die ouers en onderwysers 
bespreek. Aangesien daar 'n groot mate van ooreenstemming tussen die twee prosesse was en van 
dieselfde metodologie gebruik gemaak is, gaan resultate sover moontlik saam bespreek word en 
terselfdertyd vergelyk word. Tydens die twee programme wat benut is en waartydens die ouers en 
onderwysers betrek is, is 'n kwasi-eksperimentele ontwerp, die een-groep-voortoets-natoetsontwerp, benut. 
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Die invloed van die intervensieplan, in die vorm van 'n ouerleidingprogram en werkwinkels, is bepaal deur 
die kwantitatiewe data verkry uit selfontwerpte vraelyste te analiseer. Data is ingewin ten opsigte van die 
ouers en onderwysers se kennis van ATHV, belewenis van die kind, hantering en behandeling van ATHV 
en spesifieke probleme wat hulle ervaar. Vervolgens word die respondente en navorsingsproses ten 
opsigte van die twee groepe bespreek. 
 
7.3.3.1  Ouerrespondente 
 
Die geïdentifiseerde populasie vir hierdie kwantitatiewe studie was die ouers van die kinders wat aan die 
gestelde kriteria voldoen het (vergelyk 7.2.6.1 en 7.2.1.1). Die sosio-demografiese inligting ten opsigte van 
die ouers is alreeds in 7.3.1.1. weergegee. 'n Totaal van agt kinders is by die ondersoek betrek asook hulle 
ouers. Dit het 15 persone behels aangesien een respondent  uit 'n enkelouergesin gekom het. Voor die 
aanvang van die groepwerksessies is die aard en omvang van die program met die ouers bespreek en met 
'n skrywe opgevolg (Bylaag 2) waarin die praktiese rëelings deurgegee is. Die ouers is nie as individue 
betrek nie, maar as ouerpare, dus N=8. Ten spyte daarvan dat al die ouerpare ingestem het om die 
ouerleidinggroepe by te woon, het twee ouerpare (25%) nie hulle weg oopgesien om daarmee voort te 
gaan nie (7.3.1.1). Die ouers was bereid om vraelyste in te vul en aan besprekings ten opsigte van die 
kinders deel te neem. Die ander ouerpare het al die sessies bygewoon. Al die ouerpare het die ingeligte 
toestemmingsvorm (Bylaag 4) onderteken. Slegs die ouers (N=6) wat die ouerleidingsessies bygewoon 
het, het die onderneming tot vertroulikheid onderteken. Nadat die aard en omvang van die studie aan die 
ouers verduidelik is en agtergrondinligting verkry is, het elke ouerpaar (N=8) 'n selfontwerpte vraelys 
(Bylaag 7) in gevul. Data is ingesamel ten opsigte van demografiese inligting, kennis ten opsigte van ATHV 
en behandeling daarvan, wat hulle beskou as die oorsaak van ATHV, redes vir evaluering van die kind, 
watter professionele persone gekontak is ten opsigte van hantering van ATHV, medikasie wat die kind 
gebruik, behandelingsmeganismes en probleme wat die ouers ervaar ten opsigte van die hantering van hul 
kinders. Die ouers is by vier ouerleidingsessies betrek. (Vergelyk 6.3.3.2.1 en Bylaag 17, 18, 20, 21 en 22 
en PowerPoint-aanbieding 1, 2, 4, 5 en 6.) Ná die derde sessie is 'n individuele onderhoud met elke 
ouerpaar (N=6) gevoer waartydens elke kind se funksionering bespreek is. Wenke is gegee ten opsigte van 
die hantering van die kind. Elke ouerpaar het 'n volledige verslag ten opsigte van hul kind ontvang (Bylaag 
23). Na afloop van die ouerleidingsessies het elke ouerpaar 'n tweede selfontwerpte vraelys (Bylaag 9) 
ingevul. Data wat met behulp van die vraglyste ingewin is, is vergelyk met data wat verkry is uit die invul 
van die eerste vraelys (Bylaag 7). Op hierdie wyse kon die impak van die intervensieprogram bepaal word. 
Die impak van die intervensie is ten opsigte van elke respondent (ouerpaar) is individueel gemeet, met 
ander woorde elke ouerpaar se vraelys (voortoets) is met sy eie vraelys (natoets) vergelyk. 
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7.3.3.2  Onderwyserrespondente 
 
Die geïdentifiseerde populasie ten opsigte van die onderwyser respondente was die onderwysers van die 
kinderrespondente soos geïdentifiseer in 7.2.6.1 en 7.2.1.1. Die sosio-demografiese inligting ten opsigte 
van die onderwysers word in tabel 21 weergegee: 
 
Tabel 21: Sosio-demografiese inligting ten opsigte van onderwysers 
N=5 
ONDERWYSER GESLAG OUDERDOM HOOGSTE 

KWALIFIKASIE 
JARE 

ONDERWYSERVARING 
GRAAD 

WAARVOOR 
KLAS GEE TEN 

TYE VAN 
NAVORSING 

I V 40 jaar B Ed 15 jaar Graad 4-7 

J V 62 jaar BA (Jnr Prim) 
VOO 

Remediëring 

40 jaar Graad 3 

K V 22 jaar B Ed -VOO 8 maande Graad 2 

L V 48 jaar BA HOD 27 jaar Graad 3 

M V 51 jaar J.P.O.P. 30 jaar Graad 2 

 
Vyf onderwysers (N=5) is by die studie betrek. Almal was vroulik met ouderdomme tussen 22 en 62 jaar. 
Die onderwyser met die minste ervaring het pas begin skoolhou terwyl die mees ervare onderwyser 40 jaar 
ervaring het. Vier respondente het dus meer as 15 jaar ervaring.  
 
Al vyf respondente het al twee die opleidingswerkwinkels bygewoon. Voor die aanvang van die 
werkwinkels is die aard en omvang van die program met die onderwysers bespreek en met 'n skrywe 
opgevolg (Bylaag 2) waarin die praktiese rëelings deurgegee is. Die onderwysers het die ingeligte 
toestemmingsvorm (Bylaag 4) onderteken en die selfopgestelde vraelys (Bylaag 8) ingevul. Data is 
ingesamel ten opsigte van demografiese inligting, kennis ten opsigte van ATHV en behandeling daarvan, 
wat hulle beskou as die oorsaak van ATHV, redes vir evaluering van die kind, medikasie, en probleme wat 
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die onderwysers ervaar ten opsigte van die hantering van die kinders. Die onderwysers is by 'n 
groepsessie betrek waartydens die kinders se agtergrond en aanpassing in die skool bespreek is (7.3.1). 
Hierna is die onderwysers by twee werkwinkels betrek. (Vergelyk 6.3.3.2.2 en Bylaag 17, 18, en 19 en 
PowerPoint-aanbieding 1, 2, en 3.) Na afloop van die werkwinkels het elke onderwyser 'n tweede 
selfontwerpte vraelys (Bylaag 10) ingevul. Data wat met behulp van die vraglyste ingewin is, is vergelyk 
met data wat verkry is uit die invul van die eerste vraelys (Bylaag 8). Op hierdie wyse kon die impak van die 
intervensieprogram bepaal word. Die impak van die intervensie is ten opsigte van elke respondent 
(onderwyser) individueel gemeet, met ander woorde elke onderwyser se vraelys (voortoets) is met sy eie 
vraelys (natoets) vergelyk. 
 
Ná die werkwinkels het die skoolhoof die navorser genader en gevra om leiding te gee ten opsigte van die 
hantering van die kinders. 'n Beplanningsessie is met skoolhoof gehou ten opsigte van die hantering van 
die kinders. Dis opgevolg is deur terugvoer aan onderwysers ten opsigte van funksionering van die kinders 
en waaraan die onderwyser aandag kan skenk ten opsigte van sy hantering van elke kind (Bylaag 23). 
 
7.3.3.3  Betroubaarheid en geldigheid van die kwantitatiewe data 
 
Betroubaarheid en geldigheid van data dui op die waarheidsgebondenheid, kredietwaardigheid of 
geloofwaardigheid daarvan. Betroubaarheid dui op die vertroubaarheid en konsekwentheid (Neuman, 
2006:188). Delport (2005:162) wys daarop dat betroubaarheid dui op die stabiliteit en herhaalbaarheid van 
die meetinstrument. Met ander woorde daar word verwag dat die meetinstrument ooreenstemmende 
resultate sal verkry indien dit herhaaldelik tydens dieselfde omstandighede toegepas word. Betroubaarheid 
gaan dus oor hoe gemeet word nie wat gemeet word nie. Verskeie skrywers wys egter daarop dat 
aangesien elke situasie nie presies dieselfde kan wees nie, resultate 'n geringe mate van verskil mag toon. 
Daar moet egter altyd na die hoogste mate van betroubaarheid gestreef word (Delport, 2005:163; Neuman, 
2006:190). Tydens hierdie ondersoek is selfopgestelde vraelyste benut. Soos bespreek in 6.2.1 is die 
vraelyste vooraf getoets en aangepas soos nodig. Die respondente is behoorlik ingelig ten opsigte van wat 
van hulle verwag word en absolute eerlikheid is beklemtoon.  
 
Geldigheid dui op die mate waarin die meetinstrument meet wat dit veronderstel is om te meet (Delport, 
2005:160; Neuman, 2006:192). Vier vorme van geldigheid kan onderskei word: 
o Inhoudsgeldigheid: Dui op die verteenwoordigendheid van die meetinstrument met ander woorde 

meet die meetinstrument die totale verskeidenheid van aspekte van die veranderlike (Babbie & 
Mouton, 2005:121; Delport, 2005:161). Die selfontwerpte vraelys is gebaseer op die behoeftes van 
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die teikengroep soos vasgestel tydens die voorondersoek (6.2.2.1 en 6.2.2.2). Die vrae in die vraelys 
is ook verteenwoordigend van aspekte wat tydens die ouerleidingsessies en werkwinkels vir 
onderwysers bespreek is. 

o Gesigsgeldigheid: Verwys na die feit dat dit moet lyk asof die meetinstrument meet wat dit 
veronderstel is om te meet (Babbie & Mouton, 2005:120; Delport, 2005:161). Tydens die studie was 
dit duidelik dat die selfopgestelde vraelys kennis van ATHV, behandeling en medikasie en hantering 
van die kind wou meet. Hierdie vorm van geldigheid verseker dat respondente betroubare inligting 
verskaf  omdat hulle  tevrede is dat  die meetinstrument  meet wat hulle  glo dit  moet meet (Delport,  

 2005:161). 
o Kriteriageldigheid: Dui op die voorspelbaarheid van geldigheid en word verkry deur 'n vergelyking 

van resultate met 'n eksterne bron (Babbie & Mouton, 2005:123; Delport, 2005:161). Tydens die 
studie is resultate van die vraelys vergelyk met inligting verkry uit die literatuur. Resultate vanuit die 
vraelyste ingevul deur twee groepe respondente (die ouers en die onderwysers) is met mekaar 
vergelyk. 

o Konstrukgeldigheid: Hierdie vorm van geldigheid word as die moeilikste beskou en dui op die mate 
waarin die meetinstrument daarin slaag om teoretiese konstrukte te meet (Babbie & Mouton, 
2005:123; Delport, 2005:162).Dit veronderstel nie alleen die geldigheid van die meetinstrument nie 
maar ook die onderliggende teorie. Wat van belang is, is dus wat gemeet word en hoe en waarom 
die meetinstrument saamgestel is soos dit is (Delport, 2005:163).Die meetinstrument is saamgestel 
op grond van die behoeftes van die teikengroep en gebaseer op teoretiese fundering soos verkry uit 
die literatuurstudie. 

 
7.3.3.4  Empiriese gegewens 
 
Die resultate wat uit die voor-en natoets verkry is, word in die afdeling bespreek. Tydens die bespreking 
word resultate vergelyk soos verkry uit voor-en natoets. ŉ Selfopgestelde, gestruktureerde vraelys is benut 
(vergelyk Bylaag 7 en 9). Kwalitatiewe sowel as kwantitatiewe inligting is hierdeur verkry. Geslote vrae is 
afgewissel met oop vrae. Dit is gedoen sodat belangrike inligting nie verlore gaan nie (vergelyk Delport, 
2005:174). Geslote vrae is op verskillende wyses geformuleer. Tweedelige vrae, dit wil sê “ja”- en “nee”-
vrae, is afgewissel met meerkeusevrae en met meerkeusevrae met ŉ skaalaanduiding asook deur 
opvolgvrae waar fyner detail en dieper inligting gevra word (vergelyk Delport, 2005:174-183). Volgens 
Delport (2005:174) is die gebruik van oop vrae veral van toepassing wanneer die veranderlike onbekend is 
en nie nagevors is nie. Hierdie vrae gee aan die navorser die geleentheid om ŉ breë spektrum van 
response te verkry. Neuman (2006:288) wys daarop oop vrae benut word indien die navorser meer wil leer 
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van wat die respondent dink, wat werklik belangrik is vir hom en om 'n antwoord op 'n vraag met meer as 
een antwoord te kry.  
 
Vervolgens word die empiriese gegewens bespreek. Omdat resultate ten opsigte van die ouers en 
onderwysers se programme vergelyk gaan word, is grafieke in verskillende kleure benut. Ten opsigte van 
die ouers is skakerings van groen en oranje gebruik en ten opsigte van die onderwyses is skakerings van 
blou en pers gebruik. Alhoewel die ouers die vraelyste as 'n ouerpaar ingevul het, gaan gerieflikheidshalwe 
na 'n ouerpaar as 'n respondent verwys word. 
 
7.3.3.4.1  Kennis ten opsigte van ATHV 

Respondente moes 'n skaalaanduiding gee van wat hul kennis ten opsigte van ATHV is. Figuur 43 is 'n 
voorstelling van die ouers se kennis ten opsigte van ATHV voor die ouerleidingprogram en ná die program. 
 
Figuur 43: Ouers se kennis ten opsigte van ATHV  
N=8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultate uit die voortoets dui aan dat een respondent (12,5%) meen dat hul slegs oor 'n mate van kennis 
ten opsigte van ATHV beskik. Drie respondente (37.5%) is van mening dat hulle oor 'n redelike kennis ten 
opsigte van ATHV beskik. Een respondent (12,5%) het aangedui dat hulle oor voldoende kennis beskik 
terwyl twee respondente elk aangedui het dat hulle oor 'n uitgebreide kennis (12,55) en oor 'n gemiddeld 
tussen voldoende en uitgebreide kennis (12,5%) ten opsigte van ATHV beskik. Respondente AA en EE 
(25%) het nie die ouerleidingsessies bygewoon nie en daar was dus geen verandering ten opsigte van hul 
kennis ten opsigte van ATHV nie. Van die ander ses respondente (75%) het drie (50%) aangedui dat hul 
nou oor 'n uitgebreide kennis ten opsigte van ATHV beskik. Die ander drie (50%) respondente is van 
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mening dat hulle nou oor voldoende kennis ten opsigte van ATHV beskik. 'n Gemiddelde verbetering van 
kennis van 38.5% het voorgekom. In vraag 3 van die opvolgvraelys (Bylaag 9) word die volgende gevra: 
Het u kennis ten opsigte van ATHV verbeter? Dit was 'n “ja”-“nee”-antwoord. Die ouers het nie toegang tot 
die voortoets (Bylaag 7) gehad het nie en kon dus nie hul antwoorde ten opsigte van kennis voor die 
program en ná die program vergelyk nie. Die doel van die vraag was om vas te stel wat die ouers se 
mening is ten opsigte van die verbetering van kennis ten opsigte van ATHV al dan nie. Die volgende is 
geantwoord: Ja - respondente BB, CC, DD, FF, GG en HH (75%). Respondente AA en EE (25%) het nie 
die ouerleidingsessies bygewoon nie en het nie die vraag beantwoord nie. Uit die resultate is dit dus 
duidelik dat daar 'n verbetering ten opsigte van kennis ten opsigte van ATHV plaasgevind het nadat die 
ouers by die intervensieprogram ingeskakel is. 
 
Figuur 44 is 'n voorstelling van die onderwysers se kennis ten opsigte van ATHV voor die werkwinkels en 
daarna. 
 
Figuur 44: Onderwysers se kennis ten opsigte van ATHV  
N=5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tydens die voortoets het een respondent (20%) aangedui dat sy oor baie beperkte kennis ten opsigte van 
ATHV beskik. Drie respondente (60%) is van mening dat hulle wel oor 'n mate van kennis ten opsigte van 
ATHV beskik. Een respondent (20%) het oor 'n redelike kennis beskik. Die beeld wat hier geskep word, 
stem ooreen met inligting in 3.1.4.2 waar dit duidelik is dat onderwysers nie altyd oor voldoende kennis ten 
opsigte van ATHV beskik nie. Respondente J, K en L (60%) het aangedui dat hul ná die werkwinkels oor 
voldoende kennis ten opsigte van die versteuring beskik. Een respondent (20%) meen haar kennis ten 
opsigte van ATHV is redelik na die opleiding en nog een respondent (20%) evalueer haar kennis tussen 
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redelik en voldoende. 'n Gemiddelde verbetering van kennis van 50% het voorgekom. Soos in die geval 
van die ouers is in vraag 3 van die opvolgvraelys (Bylaag 10) word die volgende gevra: Het u kennis ten 
opsigte van ATHV verbeter? Al die respondente (100%) het “Ja “ geantwoord. 
 
Uit die resultate is dit dus duidelik dat daar 'n verbetering ten opsigte van kennis ten opsigte van ATHV 
plaasgevind het nadat die onderwysers by die intervensieprogram ingeskakel is. Indien die kennis van 
ouers ten opsigte van ATHV vergelyk word met die kennis van onderwysers, wil dit voorkom asof die ouers 
oor 'n beter kennis as die onderwysers beskik. Johnson et al. (2005:670) kom tot die gevolgtrekking dat 
ouers van kinders met ATHV gewoonlik oor 'n redelike kennis ten opsigte van die versteuring beskik. Die 
navorsing het verder getoon dat indien die ouers se kennis ten opsigte van ATHV korrek is, hulle empiries 
gesteunde intervensies ten opsigte van die versteuring sal benut. 
 

7.3.3.4.2  Kennis ten opsigte van die behandeling van ATHV  

Figuur 45 is 'n voorstelling van die ouers se kennis ten opsigte van die behandeling van ATHV voor die 
ouerleidingprogram en ná die program 
 
Figuur 45: Ouers se kennis ten opsigte van die behandeling van ATHV  
N=8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vier respondente (50%) dui tydens die voortoets aan dat hul kennis ten opsigte van die behandeling van 
ATHV as redelik beskou kan word. Een respondent (12,5%) is van mening dat hulle oor 'n mate van kennis 
beskik terwyl een respondent (12,5%) aandui dat hul kennis tussen redelik en voldoende wissel.  Slegs een 
respondent (12,5%) is van mening dat hul oor 'n uitgebreide kennis ten opsigte van die behandeling van 
ATHV beskik. Respondente AA en EE (25%) het nie die ouerleidingsessies bygewoon nie en daar was dus 
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geen verandering ten opsigte van hul kennis ten opsigte die behandeling van ATHV nie. Van die ander ses 
respondente (75%) het een (16.6%) aangedui dat hul nou oor 'n uitgebreide kennis ten opsigte van die 
behandeling ATHV beskik. Een respondent (16.6%) is van mening dat hul kennis nou meer as uitgebrei is. 
Vier respondente (66.6%) beskryf hul kennis ná die opleiding as voldoende. 'n Gemiddelde verbetering van 
kennis van 30% het voorgekom. 
 
In vraag 4 van die opvolgvraelys (Bylaag 9) word die volgende gevra: Het u kennis ten opsigte van die 
behandeling ATHV verbeter? Hierdie was 'n “ja”-“nee”-antwoord. Die ouers het nie toegang tot die 
voortoets (Bylaag 7) gehad het nie en kon dus nie hul antwoorde ten opsigte van kennis vóór die program 
en ná die program vergelyk nie. Die doel van die vraag was om vas te stel wat die ouers se mening is ten 
opsigte van die verbetering van kennis ten opsigte van ATHV al dan nie. Die volgende is geantwoord: Ja - 
respondente BB, CC, DD, FF, GG en HH (75%).  Respondente AA en EE  (25%) het nie die 
ouerleidingsessies bygewoon nie en het nie die vraag geantwoord nie. 
 
As toepassing van die kennis ten opsigte van die behandeling van ATHV is vraag 5 soos volg geformuleer: 
“Is u nou in staat om 'n ingeligte keuse ten opsigte van behandeling te maak?” Hierdie was 'n “ja”-“nee”-
antwoord. Die ses respondente (80%) wat die ouerleidingsessies bygewoon het, het almal “Ja” 
geantwoord. Respondente AA en EE (20%) wat nie die ouerleidingsessies bygewoon het nie, het ook “Ja” 
geantwoord.  Uit die resultate is dit dus duidelik dat daar nie alleen noemenswaardige 'n verbetering ten 
opsigte van kennis van die behandeling van ATHV plaasgevind het nadat die ouers by intervensieprogram 
in geskakel is, maar dat hulle ook in staat sal wees om die kennis toe te pas.  
 
Figuur 46 is 'n voorstelling van die onderwysers se kennis ten opsigte van die behandeling ATHV vóór die 
ouerleidingprogram en ná die program. 
 
Figuur 46: Onderwysers se kennis ten opsigte van die behandeling van ATHV  
N=5 
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Die meerderheid (80% f=4) van die respondente is van mening dat hulle oor 'n mate van kennis ten opsigte 
van die behandeling van ATHV beskik. Een respondent (20%) dui aan dat sy slegs oor 'n baie beperkte 
kennis beskik. 'n Gemiddelde verhoging van 51% ten opsigte van die behandeling van ATHV het na die 
opleiding voorgekom. Drie respondente (60%) beskik nou oor voldoende kennis. Een respondent (20%) se 
kennis is redelik en nog 'n respondent (20%) se kennis wissel tussen redelik en voldoende. Op die “Ja”-
“Nee”-vraag wat ooreenstem met vraag 3  in die ouers se vraelys, het al die respondente (100%) “Ja” 
geantwoord – hulle kennis ten opsigte van die behandeling van ATHV het verbeter. 
 
Vraag 5 in die opvolgvraelys vir onderwysers sluit by die vorige vrae aan en lui: “Is u nou in staat om 
medikasie en behandeling met die ouers te bespreek en te help met die monitering daarvan indien nodig?” 
Hierdie was 'n “ja”-“nee”-antwoord. Al vyf respondente het “Ja” geantwoord. Een respondent het bygevoeg 
dat medikasie slegs in uiterste gevalle gebruik moet word. Omdat die kind bedags sewe ure in die 
onderwyser se teenwoordigheid is, is hierdie die ideale situasie om die invloed van medikasie op die kind 
se gedrag te monitor. Indien die onderwyser dus oor die kennis ten opsigte van verskillende medikasie, die 
newe-effekte asook die invloed daarvan beskik, kan daar saam met die ouers beplan word ten opsigte van 
die hantering van die kind. 
 
Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat die opleiding wel 'n wesenlike verbetering ten opsigte van die 
onderwysers se kennis ten opsigte van ATHV-behandeling teweeggebring het. 
 
'n Interessante korrelasie wat na vore gekom het, is die verband tussen kennis van die versteuring en ken-
nis ten opsigte van die behandeling. Hierdie korrelasie kom ooreen met die gevolgtrekking waartoe 
Johnson et al. (2005:670) kom wanneer hulle van mening is dat daar 'n verband bestaan tussen die kennis 
ten opsigte van die versteuring waaroor beskik word en die behandeling wat oorweeg sal word (vergelyk 
3.4). Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat dit moontlik is dat 'n ouer se keuse ten opsigte van die 
behandeling en die hantering van die versteuring beïnvloed sal word deur sy kennis ten opsigte van ATHV. 
Dieselfde korrelasie het ten opsigte van die onderwysers voorgekom en die navorser is van mening dat 
daar tot dieselfde gevolgtrekking gekom kan word. Met ander woorde: indien die onderwyser se kennis ten 
opsigte van die versteuring verbeter, sal hy 'n beter keuse ten opsigte van die hantering van die kind kan 
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maak. Tabel 22 en 23 gee 'n voorstelling ten opsigte van die korrelasie tussen kennis ten opsigte van die 
versteuring en kennis ten opsigte van behandeling soos dit na vore gekom het tydens die voortoets. 
 
Uit tabel 22 is dit duidelik dat daar feitlik 'n presiese korrelasie tussen die kennis ten opsigte van ATHV en  
die kennis ten opsigte van behandeling by die ouers bestaan het tydens die voortoets. 
 
 
Tabel 22: Korrelasie tussen kennis van ATHV en kennis ten opsigte van behandeling van ATHV by 

ouers  
N=8 

 
 
 
 

Die resultate in tabel 23 dui op 'n soortgelyke korrelasie as wat by die onderwysers voorkom. 
 
Tabel 23:  Korrelasie tussen kennis van ATHV en kennis ten opsigte van behandeling van ATHV by 

onderwysers  
N=5 
 I J K L M 
Kennis van ATHV  1 2 3 2 2 

Kennis  van behandeling 2 1 2 2 2 

 
7.3.3.4.3  Oorsake van ATHV  

Hierdie was 'n meerkeusevraag en die respondente moes met 'n kruisie aandui watter van 13 moontlike 
opsies hulle as oorsake van ATHV beskou. 'n Veertiende moontlikheid naamlik Ander is moontlik. Die 
ouers het met die invul van hierdie vraag moontlikhede soos Moontlik, Invloed, en Nie bewys nie by die 
aanvanklike antwoord van Ja gevoeg.  
 
Vanuit die literatuurstudie was dit duidelik dat daar heelwat onsekerheid onder die algemene publiek ten 
opsigte van die oorsake van ATHV bestaan. Daar bestaan egter genoeg navorsing en wetenskaplike 
bewyse dat die oorsake van ATHV in drie groot kategorieë gedeel kan word, naamlik genetiese faktore, 
omgewingsfaktore en biologiese faktore (vergelyk 3.2.1, 3.2.2 en 3.3.3). 
 

 AA BB CC DD EE FF GG HH 
Kennis van ATHV  3 4 3 3 5 2 4.5 3 

Kennis van behandeling 3 4 3 3 5 2 3.5 3 
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Figuur 47 is 'n voorstelling van wat die ouers as oorsake van ATHV beskou. 
 
Uit die resultate is dit duidelik dat die ouers van mening is dat feitelik al die moontlike opsies die oorsaak 
van ATHV kan wees. 
 
 
 
Figuur 47: Oorsake van ATHV – Ouers 
N=8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkeerde dieet /allergieë word deur  7.1% (f=2) van respondente aangedui as 'n oorsaak van ATHV 
terwyl 3.5%  (f=1) van mening is dat dit 'n invloed het  
Suiker word deur  7.1% (f=2)  van respondente aangedui as 'n oorsaak van ATHV terwyl 3.5% (f=1)  van 
mening is dat dit 'n invloed het  
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Omgewingsfaktore slegs 3.5% (f=1)  van respondente het dit aangedui as 'n oorsaak van ATHV terwyl 
3.5%  (f=1) van mening is dat dit 'n invloed het  
Ouerskapstyl word deur  3.5% (f=1) van respondente aangedui as 'n oorsaak van ATHV 
Oorerwing /Geneties word deur  10.7% (f=3) van respondente aangedui as 'n oorsaak van ATHV terwyl 
7.1% (f=2) van mening is dat dit nog nie bewys is as oorsaak nie 
Lae geboortegewig  3.5 % (f=1) van respondente is van mening dat dit nog nie bewys is as oorsaak nie 
Toksines soos lood 3.5 %(f=1)  van respondente is van mening dat dit nog nie bewys is as oorsaak nie 
Rook en alkohol tydens swangerskap word deur  3.5% (f=1) van respondente aangedui as 'n oorsaak 
van ATHV terwyl 3.5% (f=1) van mening is dat dit nog nie bewys is as oorsaak nie 
Breinbeserings word deur 3.5% (f=1) van respondente aangedui as 'n oorsaak van ATHV 
Biologiese oorsake soos neurologiese funksionering word deur  18.4% (f=5)  van respondente 
aangedui as 'n oorsaak van ATHV 
Verkeerde hantering van die kind word deur 7.1% (f=2) van respondente aangedui as 'n oorsaak van 
ATHV 
ATHV bestaan nie – dit is die kind se persoonlikheid: 3.5% (f=1) van respondente huldig hierdie 
mening. 
Ander: Egskeiding word deur  3.5% (f=1) van respondente aangedui as 'n oorsaak van ATHV. 
 
Indien hierdie resultate vergelyk word met wat in die literatuur as die oorsake van ATHV beskou word, kom 
dit voor asof die ouers onseker is van wat ATHV veroorsaak. Skrywers soos Green en Chee (1998:19-28) 
en Nigg (2006:309-310) identifiseer die volgende oorsake van ATHV (vergelyk 2.3.7 en 3.2): 
Genetiese oorsake wat biologies probleme soos neurologiese funksionering insluit – 65% 
Lae geboortegewig – 12% 
Fetale-alkoholsindroom – 4% 
Rook – 4% 
Blootstelling aan hoë loodvlakke – 3% 
Ander – 12% (sluit aspekte soos blootstelling aan gifstowwe, lae vlakke van lood en beserings voor 
geboorte in wat as omgewingsfaktore beskryf kan word). 
Die belangrikste oorsaak van ATHV naamlik genetiese oorsake wat biologiese probleme soos neurologiese 
funksionering insluit word wel as oorsaak deur 29% van respondente erken. 
 
Figuur 48 is 'n voorstelling van wat die onderwysers as oorsake van ATHV beskou. 
 



Hoofstuk 7: Empiriese resultate 
 

 416 

Uit Figuur 48 blyk dit dat 18% (f=5) van die respondente verkeerde dieet/allergieë, 6.8% (f=2) suiker, 
13.7% (f=4)  omgewingsfaktore, 6.8% (f=2) ouerskapstyl,10.3% (f=3) oorerwing/geneties, 6.8 % (f=2) 
lae geboortegewig, 6.8 %(f=2) toksines soos lood,  10.3% (f=3) rook en alkohol tydens swangerskap, 
3.4% (f=1) breinbeserings,  10.3% (f=3) biologiese oorsake soos neurologiese funksionering, 6.8% 
(f=2) verkeerde hantering van die kind aangedui het as 'n oorsaak van ATHV, terwyl geen respondent 
die opsies ATHV bestaan nie – dit is die kind se persoonlikheid en Ander aangedui het nie. 
 
 
Figuur 48: Oorsake van ATHV – Onderwysers 
N=5 
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Alhoewel verkeerde dieet/allergieë en suiker deur 24.4% response van onderwysers en 21.2% response 
van ouers aangedui word as oorsaak van ATHV, het navorsing nog nie die geldigheid van hierdie oorsaak 
bevestig nie. Volgens Goldstein (1997:55-56) kon hierdie hipoteses nie bewys of herhaal word nie. Fraser 
(1996:64) haal Kriegler (1990) aan wat tot die volgende gevolgtrekking kom: 

o Die meeste hiperaktiewe kinders reageer nie op die uitskakeling van die "skadelike 
voedingstowwe" nie. 

o Onder diegene wat wel reageer, is die gunstige effek dikwels toe te skryf aan suggestie en 
veranderde gesinsdinamiek. 
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    Ander: 

   As peuter was hy meer besig as kinders van sy ouderdom 

   Egskeiding 

o 'n Groepie kinders reageer wel positief maar dat hulle uitkenning nog onbekend is. 
 
7.3.3.4.4 Redes vir die evaluering van ATHV  

Hierdie vraag was 'n meerkeusevraag en respondente kon meer as een keuse aandui. Ouers het die feit 
dat hul kind akademiese probleme ervaar het as die belangrikste rede vir evaluering vir ATHV aangedui – 
87.5% (f=7). In 4.4.4.1.3 is die feit dat skoolvordering 'n belangrike rol in die lewe van 'n kind in die 
middeljare speel. Daar is ook op gewys dat 'n kind met ATHV se skoolvordering inkonsekwent is en dat dit 
baie spanning in 'n gesin kan veroorsaak. Aansluitend by hierdie motivering is die feit dat in 68.5% (f=5) 
gevalle die skool daarop aangedring het dat die kind gevalueer moet word vir ATHV. Gedragsprobleme het 
in 75% (f=6) gevalle aanleiding gegee tot evaluering. Ongeveer 65% van kinders met ATHV openbaar 
sekondêre gedragsprobleme. (Vergelyk Barkley, 2006d:206-208; Cooper & Bilton, 2002:16; Green & Chee, 
1998:53-60; Rief, 2005:12.) In 25% (f=2) het individuele oorwegings aanleiding gegee tot die evaluering. 
Een respondent het aangedui dat sy alreeds toe haar kind 'n peuter was, vermoed het dat hy ATHV kan hê. 
Goldstein (1997:42) wys daarop dat moeilike babas en peuters dikwels as ATHV gediagnoseer word 
(2.3.4.3). 
Figuur 49 is 'n voorstelling van ouers se redes waarom hulle hul kind laat evalueer het vir ATHV. 
 
Figuur 49: Redes vir evaluering van kind – Ouers 
N=8 
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In figuur 50 word 'n voorstelling gedoen van onderwysers se redes waarom hulle hul kind laat evalueer het 
vir ATHV.  
In die geval van onderwysers (vergelyk Figuur 50) het 100% (f=5) van die respondente aangedui dat 
gedragsprobleme die hoofoorsaak is vir verwysing van 'n kind vir evaluering van ATHV. Gedragsprobleme 
kom by 65% van kinders met ATHV voor (vergelyk 2.3.3 en 2.3.4). Soos in 4.4.4.1.3 bespreek, is hierdie 
kinders werklik 'n uitdaging vir 'n onderwyser aangesien hulle nie presteer volgens vermoë nie en ook nie-
aanvaarbare gedrag openbaar. Dit is dus vanselfsprekend dat akademiese probleme onderwysers sal 
motiveer om 'n kind vir evaluering te verwys. Vier respondente (80%) het aangedui dat akademiese 
probleme aanleiding gee tot verwysing vir evaluering. In 20% (f=1) van  gevalle sal  'n onderwyser  'n kind 
vir evalue- 
ring verwys indien die ouer vermoed dat daar 'n probleem is. 
 

Figuur 50: Redes vir evaluering van kind – Onderwysers 
N=5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.3.4.5 Professionele persone geraadpleeg ten opsigte van die kind en ATHV  

Die volgende drie vrae handel oor die professionele persone wat deur die ouers geraadpleeg is ten opsigte 
van hul kind en ATHV. Die vrae sluit aan by die vorige vraag en eksploreer die proses waartydens 
diagnose plaasgevind het. Respons op hierdie vrae was ook vir die navorser 'n aanduiding van watter 
behoeftes die respondente ervaar ten opsigte van  hul kennis van ATHV.  Die eerste vraag is 'n tweedelige 
vraag, waarop  “ja” of “nee” geantwoord kon word: Het u verskillende professionele persone geraadpleeg 



Hoofstuk 7: Empiriese resultate 
 

 419 

Ja 
87%

Nee
13%

Ja 

Nee

ten opsigte van u kind en ATHV? Respondente is in die daaropvolgende vrae gevra om uit te brei ten 
opsigte van hul antwoord.  Figuur 51 is 'n voorstelling van die respons wat op die vraag gekry is. 
 
Figuur 51: Ouers wat professionele persone ten opsigte van hul kind en ATHV geraadpleeg het 
N=8 

 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 51 is dit duidelik dat 

o 87% (f=7) verskeie professionele persone ten opsigte van hul kind en ATHV geraadpleeg het. 
o 13% (f=1) nie verskeie professionele persone ten opsigte van hul kind en ATHV geraadpleeg het nie. 
 
Die volgende vraag het soos volg gelui: Indien u Ja op vraag 6 geantwoord het, gee asseblief ŉ aanduiding 
wie u geraadpleeg het en van watter waarde die kontak was. Die ouers se response word verbatim 
weergegee: 
o Arbeidsterapeut – ADHD gediagnoseer, verwys vir medikasie – glo nie in medikasie nie, sal aanpas. 
o Ten minste ses persone geraadpleeg. Twee dokters ten opsigte van diagnose en medikasie en vier 

terapeute ten opsigte van terapie: Lewenshantering – geen nut; Vier sielkundiges – geen nut; En 'n 
paar ander – nie genoeg spasie om in te vul. 

o Sielkundige – geen waarde.  
o Arbeidsterapeut en twee sielkundiges. Dokter vir medikasie.   Gediagnoseer en medikasie 

voorgeskryf.  Kon niks verder doen nie omdat hulle nie tot hom kon deurdring nie. 
o Sielkundige ADHD gediagnoseer – stem nie saam met diagnose. 
o Dokter – Het my meisiekind gediagnoseer maar ek het nie verstaan waaroor dit gaan nie. Niks anders 

verduidelik. 
o Verskeie persone. Ongeveer 27 verskillende professionele persone.  Diagnose gemaak maar 

probleem nie opgelos. Spraak- en arbeidsterapie was suksesvol. 
 
Uit die response is dit duidelik dat die ouers nie antwoorde op hul vrae ontvang het nie. Die diagnose is 
gemaak maar die ouers was van mening dat dit nie hul probleme opgelos het nie. 
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Die volgende vraag het soos volg gelui: Indien u Nee op vraag 6 geantwoord het gee asseblief 'n 
aanduiding wat die rede vir die antwoord is. Die ouers se response word verbatim weergegee: 
o Ten spyte van kennis en medikasie kan probleem ten opsigte van kinders nie altyd hanteer word nie. 
o Skool kla oor kinders – hanteer hulle verkeerd.   
o Ons het slegs een persoon geraadpleeg. Ons het eers in 2007 bewus geword dat H aandagafleibaar 

is, met ŉ totale ommekeer na behandeling. 
 
Twee van die drie response was bloot 'n uitbreiding op die vorige vraag wat die ouers se frustrasie 
beklemtoon het. Slegs een respondent was tevrede met die inligting wat ontvang is tydens diagnose. 
Travell en Visser (2006:209) stel die frustrasie van ouers in hulle studie soos volg: 
 

Parents complained of not being listened to by education and health professionals over a 

number of years prior to diagnosis, and others felt they should have been given more 

support and information regarding possible causes of the difficulties they experienced with 

their children, effective interventions and the nature and effects of treatment with 

medication. 

 
Harborne, Wolpert en Clare (2004:334) sluit hierby aan wanneer hulle daarop wys dat ouers dikwels van 
die een professionele persoon na die volgende verwys word. Die ouers word verwar en dikwels ook in die 
proses geblameer vir hul kinders se gedrag. Tydens hierdie proses ervaar sowel die ouers as die kind 
dikwels skuldgevoelens en word hul behoeftes selde ondervang. 
 
7.3.3.4.6  Medikasie 

Hierdie afdeling is 'n uitbreiding op die vrae ten opsigte van kennis oor ATHV-behandeling (7.3.2.3.2). Die 
eerste vraag het respondente ŉ keuse tussen “ja” en “nee” gegee. Reaksie van respondente word 
skematies in figuur 52 weergegee. 
 
Figuur 52: Gebruik van medikasie vir ATHV by kinders 

N=8 
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Die resultate uit figuur 52 kan as volg weergegee word: 
 62.5% (f=5) het aangedui dat hul kind wel medikasie gebruik 
 37% (f=3) het aangedui dat hul kinders nie medikasie gebruik nie. 
 
Figuur 53 gee 'n uiteensetting van die medikasie wat deur die kinders gebruik word. Die vraag is in die 
vorm van 'n meerkeusevraag gestel en respondente kon meer as een respons gee. 
 
Die resultate uit figuur 53 dui aan dat die kinders 'n verskeidenheid medikasie gebruik, wat soos volg 
weergegee kan word: 
80% (F=4) gebruik omega-olies 
60% (F=3) gebruik Ritalin 
40% (F=2) gebruik antidepressante en Biostrath 
40% (F=2) gebruik Conserta 
20% (F=1) gebruik Strattera 
20% (F=1) gebruik aanvullings  
20% (F=1) gebruik vitamines en minerale 
 
Figuur 53: ATHV-medikasie wat die kinders gebruik 
N=8 
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Soos in 3.2.2.3 en 3.4.3 bespreek, word al die medikasie wat vir die behandeling van ATHV geïdentifiseer 
is tot 'n mindere of meerdere mate deur die respondente gebruik. Ten spyte van die feit dat soveel 
medikasie gebruik is, is die kinders se ATHV tot 'n groot mate nie beheer nie en kom daar steeds gedrags- 
en akademiese probleme voor (soos bespreek in 7.3.1). In 3.4.3 het die navorser  bepaalde kriteria gestel 
ten opsigte van behandeling: Indien die volgende nie bereik word nie, is die behandeling nie doeltreffend 
nie: 
o Kort- en langtermynsimptome word beheer. 
o Vermindering van ontwrigtende gedrag kom voor. 
o Verbetering ten opsigte van akademiese vordering vind plaas. 
o Die kind toon tekens van verhoogde onafhanklikheid. 
o Die kind se selfwaarde verhoog, en 
o Verhoudings verbeter. 
 
Vervolgens word die onderwysers se houding ten opsigte van medikasie en kennis ten opsigte van die 
verskillende medikasie bespreek. Die eerste vraag het respondente ŉ keuse tussen “ ja” en “nee” gegee. 
Reaksie van respondente ten opsigte van die vraag of hulle die gebruik van medikasie goedkeur, word 
skematies in figuur 54 weergegee. 
 

 Ander: 

 Antidepressant 

 Biostrath 
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Ja
40%

Nee
40%

Weet nie
20%

Ja
Nee
Weet nie

Figuur 54: Onderwysers wat die gebruik van medikasie goedkeur of afkeur 
N=5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alhoewel daar voorsiening gemaak is vir 'n “ja” of “nee” antwoord het een respondent “weet nie” 
geantwoord. Uit figuur 54 blyk dit dat 40% (f=2) van respondente gebruik van medikasie goedkeur terwyl 
dieselfde persentasie die gebruik daarvan afkeur, een respondent (20%) het geen mening ten opsigte van 
die gebruik van medikasie nie. 
 
Figuur 55 is 'n skematiese voorstelling van die medikasie wat aan die onderwysers bekend is. Hierdie 
vraag is as 'n meerkeusevraag gestel en respondente kon soveel opsie kies as wat van toepassing was. 
Die volgende resultate is uit figuur 55 verkry: 
o 100% (f=5) van  respondente is bekend met Ritalin 
o 80% (f=4) van respondente is bekend met vitamiene en minerale 
o 40% (f=2) van respondente is bekend met omega olies 
o 20% (f=1) van respondente is bekend met Concerta 
o 20% (f=1) van respondente is bekend met Strattera 
o 20% (f=1) van respondente is bekend met homopatiese middels 
 
Figuur 55: Medikasie waarmee die onderwysers bekend is 
N=5 
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Alhoewel die onderwysers vroeër aangedui het dat hulle kennis ten opsigte van medikasie vir ATHV nie 
werklik voldoende is nie en soveel soos 40% nie die gebruik daarvan goedkeur nie, beskik hulle 'n redelike 
kennis oor watter medikasie beskikbaar is. Die navorser het die afleiding gemaak dat die respondente 
moontlik onseker is ten opsigte van die werking en samestelling van die medikasie. 

 
7.3.3.4.7 Hanteringsmeganismes anders as medikasie  

In hierdie afdeling word ondersoek ingestel na die hanteringsmeganismes anders as medikasie wat deur 
die ouers benut word. Die eerste vraag is 'n tweedelige vraag, waarop  “ja” of “nee” geantwoord kon word: 
Maak u van ander hanteringsmeganismes as medikasie gebruik? Figuur 56 is 'n skematiese voorstelling 
van die respondente se antwoorde. 
 
 
 
Figuur 56: Ander hanteringsmeganismes as medikasie 
N=8 
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Uit die resultate is dit duidelik dat 87% (f=7) van respondente wel ander hanteringsmeganismes benut. 
Slegs een respondent (13%) maak nie gebruik van ander hanteringsmeganismes nie. 
Figuur 57 is 'n voorstelling van die behandelingsmeganismes wat die ouer-respondente benut. 
 
Figuur 57: Behandelingsmeganismes wat deur die ouers benut word 
N=8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson et al. (2005:670) wys daarop dat 54% van kinders met ATHV by alternatiewe 
hanteringsmeganismes betrek word. Ongeveer 20% van die kinders word by spraak- en arbeidsterapie 
ingeskakel, terwyl 54% van kinders by een of ander vorm van berading insluit. Ongeveer die helfte van 
respondente ontvang remediërende onderrig wat as suksesvol beskryf word. Dieselfde skrywers wys 
daarop dat dit wat ouers glo ten opsigte van ATHV en die behandeling daarvan die keuse van alternatiewe 
meganismes bepaal. Die gesin se finansiële posisie bepaal ook tot 'n groot mate wat deur die ouers 
bekostig kan word (Johnson et al., 2005:675-676). 
 

Resultate uit figuur 57 kan soos volg saamgevat word: 
o 32% van respondente benut arbeidsterapie en spraakterapie 

Ander
10%

Arbeidsterapie
28%

Spraakterapie
5%

Remediërende klasse
18%

Ekstra leesklasse en 
wiskunde

19%

Spelterapie
10%

Gesinsterapie
10%

Arbeidsterapie Spraakterapie Remediërende klasse
Ekstra leesklasse en wiskunde Spelterapie Gesinsterapie
Ander

 Ander: 

 Lewenshantering 

 Terapie by sielkundige 
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o 37% van respondente benut remediërende, lees- en wiskundeklasse 
o 30% van respondente benut die een of ander vorm van terapie of berading 
 

Hierdie syfers is nie dieselfde as wat met ander navorsing verkry is nie, maar kom tog tot 'n mate daarmee 
ooreen. Soos in die vorige paragraaf bespreek, word remediërende en aanverwante klasse die meeste 
benut. Anders as die resultate van bogenoemde studie (Johnson et al., 2005:675-676) word slegs 30% van 
respondente by een of ander vorm van terapie of berading betrek. Die navorser is van mening dat die koste 
van hierdie dienste die benuttingswaarde daarvan beperk. Aangesien soveel klem op akademiese 
vaardighede gelê word, sal die ouers eerder aandag aan probleme ten opsigte daarvan gee. 
Figuur 58 is 'n voorstelling van die mate van verbetering as gevolg van die verskillende 
hanteringsmeganismes. 
 

Figuur 58: Mate van verbetering as gevolg van hanteringsmeganismes 
N=8 

Uit die figuur is dit duidelik dat spraakterapie en ekstra leesklasse 100%-verbetering gebring het. 
Lewenshantering en psigoterapie het geen verbetering gebring nie. Remediërende klasse het 85%-
verbetering gebring terwyl arbeidsterapie 65% sukses gehad het. Spelterapie het 50%-verandering gebring 
terwyl gesinsterapie in 'n mate (50%) verbetering gebring het. Ekstra wiskunde het in 'n mate verbetering 
gebring. Uit hierdie resultate is dit duidelik dat 'n kind met ATHV baie insette van ouers vereis – nie alleen 
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Hiperaktiwiteit
11%
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10%

Probleme by skool
11%

Akademiese 
probleme

15%

Probleme met 
maats

7%

Hiperaktiwiteit Aandagtekort Impulsiwiteit
Gedragsprobleme Gesinsverhoudinge Probleme by skool
Akademiese probleme Dissiplinering Probleme met maats
Ander

 Ander: 

 Slaaploosheid 

o Verhouding met boetie 
 Probleme by die skool ten opsigte  

    van hantering van die kind 

 

ten opsigte van ouerskapvaardigheid nie, maar ook ten opsigte van mediese en aanverwante koste. 
Hierdie insette kan bydra tot die ouers se frustrasie en spanning (vergelyk 4.4.4.1.1) 
 

7.3.3.4.8 Probleme wat ondervind word met 'n kind met ATHV  

Tydens hierdie vraag is 'n skaalaanduiding benut. Nege probleme wat ouers of onderwysers kan ervaar, is 
gestel met 'n tiende opsie as Ander. Daar is van respondente verwag om die probleme te prioritiseer van 1 
tot 10 waar 1 die grootste probleem aandui en 10 die geringste. Die opvolgvraag was 'n oop vraag 
waartydens die respondente vyf praktiese probleme kon identifiseer. Figuur 59 is 'n voorstelling van die 
prioritisering van die probleme. 
 

Figuur 59: Probleme wat ouers met hul kind met ATHV ondervind 
N=8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit figuur 59 is dit duidelik dat die ouers probleme soos volg prioritiseer 
o Akademiese probleme - 15% 
o Aandagtekort - 13% 
o Impulsiwiteit - 12% 
o Hiperaktiwiteit -  11% 
o Probleme by skool - 11% 
o Gedragsprobleme -10% 
o Dissiplinering - 10% 
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Hiperaktiwiteit
12%

Aandagtekort
14%

Impulsiwiteit
11%
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12%
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uittartende gedrag
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11%

Inkonsekwente gedrag 
of prestasie

9%

Dissiplinering
9%

Probleme met maats
12%

Ander
2%

Hiperaktiwiteit Aandagtekort Impulsiwiteit

Gedragsprobleme Opponerende, uittartende gedrag Onderprestasie

Inkonsekwente gedrag of prestasie Dissiplinering Probleme met maats
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 Ander: 

 Emosionaliteit   Deursettingsvermoë 

 Kort motivering   Kan nie 'n taak voltooi nie 

 Wil aandag op hom gevestig hê  Verward en ongestruktureerd 

 Luidrugtig  Woede en frustrasie 

 

o Probleme met maats - 7% 
o Gesinsverhoudings - 6% 
o Ander - 5% 
Dit is dus duidelik dat die probleme wat die ouers ervaar in vier groepe, volgens belangrikheid, gedeel kan 
word, naamlik akademiese probleme en probleme by die skool, die kernsimptome van ATHV, 
gedragsprobleme en dissiplinering en laastens verhoudingsprobleme.   
 

Figuur 60 is 'n voorstelling van die probleme wat die onderwysers ervaar.  
 

Figuur 60: Probleme wat onderwysers met 'n kind met ATHV ondervind 
N=5 

Uit figuur 60 blyk dit  dat die onderwysers probleme soos volg prioritiseer: 
o Aandagtekort – 14% 
o Hiperaktiwiteit – 12% 
o Gedragsprobleme – 12% 
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o Probleme met maats – 12% 
o Onderprestasie – 11% 
o Impulsiwiteit – 11%  
o Inkonsekwente gedrag of prestasie – 9% 
o Dissiplinering – 9% 
o Opponerende uittartende gedrag – 8% 
o Ander – 2%  
 
Die probleme wat vir die onderwysers ongemak veroorsaak, verskil van dit wat die ouers ervaar. Die 
onderwysers se grootste probleem is twee kernsimptome van ATHV, naamlik aandagtekort en 
hiperaktiwiteit,. Hierna volg gedragsprobleme en verhoudingsprobleme, dan prestasie en volgende 
dissiplinering en opponerende gedrag. Die onderwysers ervaar ook probleme wat spesifieke probleme in 
die klas sal veroorsaak. Indien die ouers se belewenis met die van die onderwysers vergelyk word, is dit 
duidelik dat hulle ook die 
kind met ATHV verskillend moet beleef aangesien verskillende probleme verskillende prioriteite het. Hierdie 
verskil kan aanleiding gee tot die negatiewe verhouding wat tussen die ouers en die skool bestaan. 
  
7.3.3.4.9 Praktiese probleme  

Die doel van hierdie vraag was om vas te stel watter praktiese probleme die ouers en onderwysers ten 
opsigte van die hantering van die kind met ATHV ervaar. Die navorser wou hierdeur vasstel wat die aard 
van die probleme is wat die respondente ervaar en daaraan dan aandag gee deur die 
intervensieprogramme. Dit was 'n oop vraag aangesien 'n breë spektrum van response verkry wou word. Al 
die respondente het hierdie vraag beantwoord. Die response van respondente word volledigheidshalwe 
verbatim weergegee: 
o Die hele dag kan nie aan iets dink wat positief funksioneer nie 
o Tydsaam ten opsigte van gedraguitvoering 
o Ruim nie op sonder 'n spesifieke opdrag nie 
o Plesier voor plig 
o Vat moeite om hulle te kry om te begin huiswerk doen 
o Krap in elke ding in die huis 
o Terg haar broer 
o “Cheecky” – praat terug 
o Weier om huiswerk te doen 
o Om soggens gereed te maak 
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o Oor die algemeen moet ons haar “aanjaag” 
o Netheid in kamer/opruim byvoorbeeld na koffiemaak 
o Om dinge te onthou, tande borsel 
o Wil altyd maats beïndruk 
o Wil nie eet nie 
o Vergeet om opdragte uit te voer 
o By die huis het hy 'n lys takies wat hy moet doen. By skool geen roetine of dissipline. 
o Om soggens gereed te maak vir skool 
o Borsel nie tande vanself (moet eers vra) 
o Kan nog nie skoene vasmaak nie 
o Maak nie altyd klaar met huistake nie 
o Baklei dikwels met sy broer oor klein dinge 
o Gereedmaak vir skool 
o Vergeetagtig 
o Verloor persoonlike items 
o Frustrasie 
o Dissipline 
 
Die navorser was van mening dat die respons van hierdie vraag inligting verkry uit die vorige vraag ten 
opsigte van probleme wat die ouers ervaar sou uitbou. Dit was egter nie werklik die geval nie. Die response 
kan in vier breë kategorieë verdeel word, naamlik: 
o Taakuitvoering 
o Verhoudings en dissipline 
o Vaardighede, insluitend tydsbesef en geheue 
o Die daaglikse frustrasie van die ouers 
 
Hierdie praktiese probleme beklemtoon weereens die feit dat ouers van kinders baie meer stres en 
frustrasie beleef as ander ouers. Die kinders se daaglikse funksionering is tot so 'n mate beïnvloed dat 
selfs die uitvoering van basiese take soms 'n uitdaging is (vergelyk 3.4.1.1 en 4.4.4.1.1). Uit hierdie 
respons is dit duidelik dat ouers nie weet hoe om hul kind met ATHV te hanteer nie en dat daar 'n behoefte 
vir bemagtiging bestaan. 
 
Vervolgens word die praktiese probleme bespreek wat deur die onderwysers ervaar word. Weereens word 
die inligting verbatim weergegee: 
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o Kind kan nie opdragte korrek uitvoer nie 
o Ontwrigting van klassituasie en leeromgewing 
o Kind praat konstant terug en lewer tussenwerpsels 
o Ek vind dit moeilik om werk en na te sien as gevolg van wanordelikheid. 
o Die leerder steur die ander leerders 
o Opdragte word nie uitgevoer nie (al is dit verduidelik) 
o Dissiplinering is 'n grap 
o Het geen skuldgevoelens nie 
o Praat baie en vroetel baie 
o Kan nie selfstandig werk nie 
o Kritiseer maats 
o Kan nie aan die gang kom nie 
o Kan nie in 'n  groep funksioneer nie 
o Kan nie fokus op wat belangrik is nie 
o Is op medikasie, maar kom voor asof afwesig, en is stadig om te begin of om werk te voltooi 
o As medikasie uitgewerk is, is dit onhanteerbaar 
o Hul besittings lê altyd oral rond 
o Vergeet alles 
o Swak konsentrasie 
o Ontwyk werk/ wil kamer verlaat, steur ander leerders. 
 
Opmerkings: Floreer op een-tot-een-aandag, Maak geluide! Sitpostuur is vreemd. 
 
Indien hierdie probleme met die primêre en sekondêre simptome van ATHV vergelyk word, is dit duidelik 
dat die onderwysers praktiese probleme ervaar as gevolg van die simptome van ATHV. (Vergelyk Accardo 
& Blondis, 2000a:4; Barkley, 2006c:122; Bester, 2006:46; Goldstein, 1997:42.) 
 
Die navorser is van mening dat hierdie respons die feit bevestig dat onderwysers nie altyd oor voldoende 
kennis ten opsigte van die versteuring beskik nie. Indien hulle kennis ten opsigte van die versteuring goed 
was, sou hulle begryp het dat die probleme wat hulle ervaar, tipiese simptome van ATHV is.  Die 
onderwysers blyk ook nie toegerus te wees om hierdie probleme te hanteer nie. 
 
7.3.3.4.10 Evaluering van die intervensieplan 

Tydens die natoets (Opvolgvraelys Bylaag 9 en 10) is vyf vrae gevra waartydens die intervensieplan 
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Voldoende
20%

Uitstekend
80%

Voldoende

Uitstekend

geëvalueer is en die impak van die intervensie bepaal is.  
 
Die eerste vraag was ŉ meervoudigekeusevraag: Was die opleiding vir u tot nut? Die skaal waarvolgens 
respondente kon reageer, was 
1 = Van geen nut - gee geen aandag aan probleem nie, 
2 = Tot 'n mate van nut - gee wel aandag aan 'n aantal probleme, 
3 = Nuttig - raak die belangrikste probleme aan, 
4 = Voldoende - raak die belangrikste probleme aan en bied 'n oplossing vir die hantering daarvan,  
5 = Uitstekend - gee nie alleen aandag aan die probleme van die ouers nie, maar ook die van die kind en     
      onderwyser, en bied werkbare opsies ten opsigte van die hantering van ATHV aan. 
 
Die vraag is deur ses respondente (N=6) ingevul. Die respondente wat nie die ouerleidingprogram 
bygewoon het nie, het nie die vraag beantwoord nie. Al ses respondente het die vraag beantwoord as: 5 = 
Uitstekend – gee nie alleen aandag aan die probleme van die ouers nie, maar ook die van die kind en 
onderwyser, en bied werkbare opsies ten opsigte van die hantering van ATHV aan. Uit die reaksie kan dus 
gesê word dat 100% (f=6) van die respondente van mening is dat die opleiding uitstekend was.   
 
Die reaksie van die onderwysers op hierdie vraag word skematies in figuur 61 weergegee. 
 
Figuur 61: Nut van die opleiding – Onderwysers 
N=5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 61 is dit duidelik dat 80% 

(f=4)van die respondente van mening is dat die opleiding uitstekend was -  gee nie alleen aandag aan die 
probleme van die ouers nie, maar ook die van die kind en onderwyser, en bied werkbare opsies ten opsigte 
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van die hantering van ATHV aan. Terwyl een respondent aangedui het dat sy die waarde of nut van die 
opleiding as  voldoende - het gegaan oor die belangrikste probleme en bied 'n oplossing vir die hantering 
daarvan, gevind het. 
 
Die volgende vraag was 'n tweedelige vraag, waarop  “ja”- of “nee” geantwoord kon word: Gaan u u 
hantering van u kind met ATHV aanpas? 
  
Reaksie van die ouers op hierdie vraag word skematies in figuur 62 weergegee 
 
Figuur 62: Ouers se aanpassing ten opsigte van die hantering van hul kind 
N=8 

Ja 
87%

Nee
13%

Ja 

Nee

 
 
Kommentaar van een respondent – Beslis baie dankie. 
Uit die figuur is dit duidelik dat 87% (f=7) hul hantering van hul kind gaan aanpas. Een respondent (13%) 
het aangedui dat hulle nie hul hantering gaan aanpas nie. Dit is nodig om daarop te wys dat dit die een 
ouerpaar is wat nie die ouerleidingsessies bygewoon het nie. 
 
Die volgende vraag was 'n uitbouing van die vorige en is in die vorm van 'n oopvraag gestel: Indien u Ja op 
vraag 9 geantwoord het, spesifiseer asseblief, en indien u nee op vraag 9 geantwoord het verduidelik 
asseblief. Al die respondente het hierdie vraag beantwoord. Die respons van die ouers word vervolgens 
verbatim weergegee: 
° Veranderings by die huis 
° Doen goed meer speels 
° Stel uitdagings 
° Ignoreer negatiewe gedrag 
° Positiewe versterking/minder praat en moenie sê 
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° Direkte opdragte gee 
° Ek het byvoorbeeld in die verlede vir my kind gesê 72% is goed, maar ek dink sy kan beter.  

Nou sê sy vir my haar punt dan vra ek vir haar of dit haar beste was, dan sê sy ja en dan prys ek 
haar 

° Geen gedragsprobleme maar skolasties – benadering en hantering van huiswerk. 
° Die ouerleiding was baie van hulp gewees.  Sal graag verdere kennis wil kry. 
° Meer geduld toepas en ingeligte besluite maak 

 
Die antwoorde van ouers wat nie die ouerleiding bygewoon het nie: 
° Gaan beter met haar ons gaan niks verander. 
° Dieet aangepas – kind gaan saam met broer en suster tuisonderrig kry. 
Al die onderwysers 100% (f=5) het aangedui dat hulle hul hantering van die kind met ATHV gaan aanpas. 
Vervolgens word die onderwysers se respons verbatim weergegee: 

o Ek is meer simpatiek en het begrip vir gedrag. 
o Positiewe terugvoer 
o Voorkomende optrede 
o Hoe om leerders met ADHD te akkommodeer 
o Konsentreer meer op die positiewe 
o Sien kleiner oortredings oor 
o Beloning 
o Hoe om leerder met ADHD te akkommodeer deur hul sensories te fokus sonder om ander 

leerders te frustreer. 
o My benadering ten opsigte van die kinders is meer geduldig. 
o Die kind en sy proses probeer verstaan 

 
Uit hierdie terugvoer is dit duidelik dat sowel die ouers as onderwysers meer begrip vir die kinders het en 
dat hul houding verander het. 'n Groot mate van verdraagsaamheid word opgemerk. 
 
Die volgende vraag is weereens 'n oopvraag en is daarop gerig om vas te stel of daar enige verandering 
ten opsigte van die drie respondentgroepe plaasgevind het. Die vraag is verdeel in drie afdelings, naamlik 
kinders, skool en ouers en is soos volg geformuleer: "Het u enige verandering opgemerk sedert die begin 
van die program ten opsigte van..." Tabel 24 is 'n voorstelling van die respons van die ouers: 
Tabel 24: Veranderinge sedert die begin van die intervensie – Ouers 
N=8 
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RESPONDENT JA NEE WEET 
NIE SPESIFISEER VERANDERING 

VERANDERING WAT BY DIE SKOOL OPGEMERK WORD 
AA x   ° Gaan beter by skool 
BB x   ° Beïndruk met die hoof. Kan sien sy gaan aanpassings maak en 

probleme gaan in 'n ander lig hanteer word 
CC  x  ° Nog geen terugvoer gekry nie 
DD   x ° Was nog nie in gesprek met die juffrou nie 
EE  x  ° Skool hanteer kinders verkeerd. Gaan hulle uit skool haal 
FF x   ° Meer positief glo in haar. Onderwyser is ingelig 
GG x   ° Skool meer positief 
HH x   ° Duidelike vordering 

VERANDERING WAT BY DIE OUERS SELF OPGEMERK WORD 
AA  x  Ouerleiding nie bygewoon nie 
BB x 

 
 
 

 ° Meer hantering “tools” – hanteer situasies beter 
° Gaan makliker by huis 

CC x 
 

  ° Ons verstaan mekaar beter en ook ons kind se probleem 
DD x 

 
 
 

 ° Meer bewus van manier waarop ons met hom praat. Sal mekaar help 
om dit reg te doen. 

° Sal nie meer negatief praat en hom aanmekaar probeer verander 
nie. 

EE  x  Ouerleiding nie bygewoon nie 
FF x   ° Meer positief.   

° Ervaar kind anders en sien die simptome 
GG x   ° Hantering van kind verander 
HH x   ° Ek is gelukkig want my kind is gelukkig 

VERANDERING WAT BY DIE KIND OPGEMERK WORD 
AA x   ° Houding  met maats verbeter 

° Minder negatief  
° Gaan goed 

BB x   ° Meer in aanvoeling/bewus van emosies 
° Meer positief 
° Hanteer dinge vir my beter 

CC x   ° Luister as mens die derde keer met hom praat (waar mens klomp 
kere met hom moes praat) 

DD x   ° Praat meer sinvol met ons 
° Meer bewus van dinge om hom 
° Deel meer wat hy voel. 

EE x   ° Kom beter met maats oor die weg 
° Voel beter oor haarself 

FF x   ° Nou vir haar lekker om medikasie te neem 
° Nie bang om negatiewe goed te deel nie want sy is ster in my oë 

GG x   ° Meer seker van self 
HH x   ° Verskil in optrede, selfvertroue.  Is 'n ander kind vanaf gediagnoseer 

en behandel is. 
Uit tabel 24 is dit duidelik dat die meerderheid van respondente 'n verbetering by die skool, kind en ouer 
self opgemerk het. Selfs die ouers wat nie die ouerleiding bygewoon het nie, het 'n verbetering ten opsigte 
van hul kind opgemerk – weliswaar in net een geval, naamlik ten opsigte van funksionering by die skool. 
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Hierdie waarneming sluit by die bespreking in 6.3.1.1 aan ten opsigte van die veldteorie dat verandering in 
enige deel van die veld die hele veld kan beïnvloed. Dit is duidelik dat enige verandering in die kind se veld 
'n verandering in sy funksionering kan veroorsaak. Deur dus die kind se totale veld te betrek, hoef die veld 
in sy totaliteit nie te verander nie en kan 'n verandering in een aspek die gewenste uitwerking hê.  
 
Die onderwysers se reaksie ten opsigte van hierdie vraag word in tabel 25 weergegee: 
 
Tabel 25: Veranderinge sedert die begin van die intervensie – Onderwysers 
N=5 

 
Die reaksie van die onderwysers stem ooreen met die van die ouers en hier is sprake van triangulasie 
(vergelyk 1.6.1 en 1.8) en die navorser was in staat om die veranderlike op meer as een manier te meet. 
Uit die response is dit duidelik dat sowel die ouers as onderwysers van mening is dat die kinders se 
maatskaplike funksionering verhoog het. 
Die laaste vraag wat gestel is, was 'n oorsigtelike oopvraag en was daarop gerig om vas te stel watter 
spesifieke waarde die respondente uit die intervensie verkry het. Die vraag is soos volg geformuleer: 
"Watter inligting was vir u mees insiggewend?  Spesifiseer asseblief." 
 

RESPONDENTE JA NEE SPESIFISEER VERANDERING 
Skool-self x  ° Al die onderwysers het aanpassing gemaak 

° Meer verdraagsaam 
° Begrip vir ouers 
° Verligting - want ons verstaan beter 
° Akkommodeer kinders nou makliker 
° Verstaan kind beter/ het hantering van kind aangepas 

Ouers x  ° Ouers het meer begrip 
° Minder verdedigend 
° Ouers is bereid om saam te werk 
° Werk beter saam 
° Meer toeganklik vir gesprekke 

Kind x  ° Minder emosioneel 
° Meer bewus van eie optrede 
° Reageer op positiewe hantering 
° Meer bewus van wat hulle doen 
° Selfbeeld en selfvertroue beter 
° Houding het verbeter 
° Selfbeeld het verbeter 
° Kom beter met maats oor die weg 
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Die ouers se reaksie word vervolgens verbatim weergegee: 
o Hantering van kind 
o Beter verstaan hoe kind aanmekaargesit is 
o Waarom hy sekere dinge doen wat hy doen 
o Dat hul op so konkrete vlak funksioneer 
o Beloning en straf moet direk gegee word 
o Klem moet op regte gedrag gelê word 
o Hantering van kind is 'n  langtermynproses 
o Het nie opleiding bygewoon nie 
o Verslag was interessant – het nie met alles saamgestem nie 
o Hantering van my kind 
o Aanhouer wen 
o Wat ADHD is 
o Belangrikheid van medikasie 
o Onvoorwaardelike liefde en aanvaarding 
o Positiewe erkenning 
o Aanvaarding 
o Jy is goed genoeg. 
o Ouerleiding 
o Die aanbieding het baie inligting oor ADHD 
o Belangrik om die kind te verstaan en elke persoon is individueel.   
o Neem hom in ag en respekteer hom daarvolgens 
o Wat veroorsaak ADHD 
o Die behandeling 
o Benadering van die kind 
o Hantering 
o Verslag 
 
Uit bogenoemde kan die volgende vier temas geïdentifiseer word: 
o Hantering van die kind; 
2. Begrip vir die kind, sy proses en sy funksionering; 
3. Wat is ATHV, die oorsake en medikasie/behandeling en 
4. Hoop ten opsigte van die toekoms. 
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Vervolgens word die onderwysers se reaksie verbatim weergegee: 
o Praktiese toepassing van dit wat ons geleer het 
o Riglyne vir die klassituasie 
o Dat my persoonlikheid my optrede beïnvloed 
o Simptome identifiseer 
o Agtergrond 
o Hantering 
o Hoe ervaar die kind sy omgewing 
o Hoe moeilik dit vir die kinders is 
o Alles oor die hantering 
o Om die kind te verstaan – sy proses 
o Om myself te verstaan 
o Wat is ADHD 
o Hantering van die kind 
o Wie ek is en hoe my proses die hantering van die kind beïnvloed 
 

Uit bogenoemde kan die volgende vyf temas geïdentifiseer word: 
1. Hantering van die kind; 
2. Wat ATHV is; 
3. Bewuswording van eie en die kind se proses; 
4. Begrip vir die invloed van eie proses op die hantering van die kind en 
5. Begrip vir die impak van ATHV op die kind. 
 
Uit die reaksie is dit duidelik dat sowel die ouers as onderwysers se kennis ten opsigte van ATHV verbeter 
het, dat hulle bemagtig is om die kind te hanteer en dat hulle bewus geword het van sowel hul eie as die 
kind se proses en die invloed daarvan op die hantering van die kind. 
 

7.4 SAMEVATTING 
 

In die vorige hoofstukke is bespreking gevoer oor die motivering en teoretiese onderbou vir die ontwikke- 
ling van die intervensieplan gerig op die kind met ATHV en sy steunstelsels. Die plan wat uit drie 
programme bestaan, is in hoofstuk 6 bespreek. In hierdie hoofstuk is die empiriese gegewens verkry uit die 
implementering van die intervensieplan bespreek. Die hoofstuk begin met 'n kort bespreking van die 
navorsingsproses sodat  die empiriese gegewens binne konteks geplaas kan word. Die volgende aspekte 
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is weereens toegelig: navorsingsprobleem, navorsingstelling, kwalitatiewe navorsingsvraag, kwantitatiewe 
hipoteses, doel en doelwitte. Laastens is die navorsingsmetodologie volledig bespreek. Die empiriese 
gegewens is volgens die resultate verkry uit die drie verskillende intervensieprogramme bespreek. 
 
Die kinders is by 'n hoofsaaklik kwalitatiewe ondersoek betrek. Agt respondente (N=8) is op 'n nie-
waarskynlikheidsteekproef deur middel van doelgerigte steekproefneming geïdentifiseer. Die respondente 
is by 'n bemagtigingsprogram bestaande uit ses groepsessies betrek. Die volgende temas is behandel: 
“My naam is....”  
“Ek is soos ....” 
“Ek kan ....”  
“Ek voel ....” 
“Ek is ....” 
“Ek is spesiaal omdat ....” 
 
Oaklander se Gestalt-assesseringsriglyn is tydens elke groepwerksessie benut om elke kind se 
funksionering tydens die sessie weer te gee. Die inligting is op 'n kwalitatiewe wyse weergegee. Die 
volgende Gestaltkonsepte is aan die einde van die program geëvalueer: Bewustheid; Selfondersteuning; 
Kontakvaardighede; Verantwoordelikheid; Sin vir die self; Integrasie en Eie vermoë. Ten opsigte van al die 
respondente het verhoging van die aspekte ingetree. 
 
Tydens die kwantitatiewe fase van die program is 'n kwasi-eksperimentele navorsingsontwerp, naamlik die 
een-groep-voortoets-natoetsontwerp benut. Die Rosenberg-selfwaardeskaal, 'n gestandaardiseerde 
meetinstrument, is as 'n voor- en natoets benut. Die resultate van die natoets het op 'n verhoging in 
selfwaarde (wisselend vanaf 0% tot 27.5%) gedui. In 'n opvolgsessie met die skool ná ses maande het dit 
geblyk dat die impak van die intervensieplan 'n moontlike langtermyninvloed kan hê. 
 
Die bemagtigingsprogram ten opsigte van die ouers het die vorm van vier ouerleidingsessies aangeneem. 
Die onderwysers is by twee opleidingswerkwinkels betrek. Hierdie was hoofsaaklik 'n kwantitatiewe 
ondersoek en weereens is 'n kwasi-eksperimentele navorsingsontwerp benut, naamlik die een-groep-
voortoets-natoetsontwerp.  Selfopgestelde vraelyste is as voor- en natoets benut. 
Die resultate verkry uit die selfopgestelde vraelyste is onder hierdie opskrifte bespreek: 
o Kennis ten opsigte van ATHV 
o Kennis ten opsigte van die behandeling van ATHV  
o Oorsake van ATHV  
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o Redes vir die evaluering van ATHV  
o Professionele persone geraadpleeg ten opsigte van die kind en ATHV  
o Medikasie  
o Hanteringsmeganismes anders as medikasie  
o Probleme wat ondervind word met 'n kind met ATHV  
o Praktiese probleme 
o Evaluering van die intervensieplan. 
 
Resultate vanuit die empiriese gegewens dui aan dat die ouers en onderwysers se kennis ten opsigte van 
ATHV verbeter het, dat hulle hanteringstrategieë aangeleer het en begin toepas, beter begrip het tussen 
die skool en die ouers ontstaan en die kind het daarby gebaat. Die kinders se selfwaarde is verhoog en 
hulle maatskaplike funksionering het verbeter. Daar kan dus gesê word dat die intervensieplan suksesvol 
was. 
 
Samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings word in hoofstuk 8 bespreek.
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HOOFSTUK 8: SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
 

8.1 INLEIDING 
 
Hierdie hoofstuk sluit aan by die sesde fase van intervensienavorsing soos bespreek in 1.9.1.6. Tydens 
hierdie fase vind verspreiding van die intervensieplan plaas deur middel van die opstel van 'n 
navorsingsverslag. In hierdie ondersoek het die navorser gepoog om aandag te gee aan 'n leemte ten 
opsigte van die hantering van die kind met ATHV, naamlik die afwesigheid van 'n Gestaltterapeutiese 
intervensieplan gerig op sowel die bemagtiging van die kind met ATHV as sy steunstelsel.   
 
Aangesien die studie vanuit 'n Gestaltterapieperspektief gedoen is, sou dit sinvol wees om die 
navorsingsproses in terme van hierdie verwysingsraamwerk uiteen te sit. Figuur 63 is 'n grafiese 
voorstelling van die navorsingsproses vanuit 'n Gestaltterapie perspektief (Na aanleiding van Woldt & 
Toman, 2005:ix). 
 
Figuur 63: Die navorsingsproses vanuit 'n Gestaltterapieperspektief 
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In figuur 63 is die navorsingsproses weergegee volgens die Gestaltervaringsiklus (bespreek in 5.10). Soos 
bespreek in 1.6 en 7.2.5 is tydens die kwalitatiewe fase van die ondersoek vanuit die fenomenologiese 
tradisie gewerk. In 5.4 is beklemtoon dat die terapeut/navorser vanuit die fenomenologiese perspektief as 
holistiese persoon betrokke is by die proses. Volgens 5.5 is die terapeut of navorser deel van die 
interaksionele veld. In hierdie geval is veld die navorsingsproses. Hierdie bespreking verduidelik die 
insluiting van die kontakversteurings (soos bespreek in 5.10.5.2) soos dit tydens die navorsingsproses 
voorgekom het. Die navorser as totale persoon was betrokke by die navorsingsproses en 
kontakversteurings het nie slegs haar as persoon beïnvloed nie, maar ook die proses as geheel. Die 
geïntegreerde proses kan soos volg weergegee word: 
 
o Voor die navorsingsproses: As gevolg van professionele en persoonlike ervarings teen die 

agtergrond van opleiding in Gestaltterapie, het die navorser begin agterkom dat daar 'n behoefte aan 
'n omvattende intervensieplan ten opsigte van die kind met ATHV bestaan. Die fase stem ooreen met 
die Gestaltterapie-kontakfase van sensasie en die kontakversteuring wat voorgekom het, is 
desensitasie. Die navorser was vir 'n geruime periode bewus van die behoefte wat bestaan, maar het 
die interne en eksterne stimuli in die verband geïgnoreer. 

o Hoofstuk 1: Dien as rasionaal en oriëntering van die ondersoek. Tydens hierdie fase was daar 
sprake van bewuswording van die probleem en dit is omskryf deur formulering van die 
navorsingsprobleem, navorsingsvraag en die hipotese, en die doel en doelwitte die navorsingsproses 
is uiteengesit. Introjekte ten opsigte van hoe die proses aangepak moet word, het die kreatiewe 
proses onderbreek. 

o Hoofstuk 2 tot Hoofstuk 5: 
o Hoofstuk 2: ATHV as 'n versteuring is ondersoek en beskryf.  
o Hoofstuk 3: Die teoretiese begronding van ATHV is bespreek. 
o Hoofstuk 4: Die ontwikkeling van 'n kind met ATHV  in die middelkinderjare is bespreek. 
o Hoofstuk 5: ATHV is vanuit 'n Gestaltperspektief bespreek. 

Tydens hierdie fase het die mobilisering van energie plaasgevind en projeksies voorgekom waartydens 
dele van die self ontken is en eienskappe van die self op die omgewing geprojekteer is. Hierdie 
kontakversteuring het die mobilisering van energie beïnvloed en vertragings in die proses veroorsaak. 
o Hoofstuk 6: Die ontwerp en ontwikkeling van die intervensieplan. Tydens hierdie fase is oorgegaan 

tot aksie deurdat die intervensievoorondersoek gedoen is en die intervensieplan ontwikkel is. 
Retrofleksie het voorgekom aangesien idees en emosies vir die self gehou is en dit baie spanning 
veroorsaak het. 
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o Hoofstuk 7: Die empiriese gegewens wat tydens die ondersoek verkry is. Tydens die fase is 
oorgegaan tot volle kontak en is die intervensieplan geïmplementeer. Defleksie het voorgekom as 
gevolg van die feit dat die navorser nie heeltyds aandag aan die navorsingsproses kon skenk nie. 'n 
Herleiding van energie het voorgekom en volgehoue aandag kon nie voortdurend aan die proses 
gegee word nie. 

o Hoofstuk 8: In hierdie hoofstuk word samevattende gevolgtrekkings en aanbevelings weergegee. 
Hierdie is 'n proses van assimilasie en integrering en egosentrisme kan ontstaan. Die navorser moet 
tydens die proses aandag skenk aan die totale proses en nie net aan eie belewenis nie. 

o Onttrekking: Daar moet aanbeweeg word na 'n nuwe uitdaging – 'n proses wat bemoeilik word as 
gevolg van  samevloeiing. Die navorsingsondersoek was vir drie jaar deel van die navorser se veld 
en het ook al deel van die self geword.  

 
Vervolgens word samevattende gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte van die onderskeie 
hoofstukke weergegee. Ten slotte sal die doel van die studie, doelwitte en hipotese getoets word. 
 
8.2 SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKINGS  
 
Die samevattende gevolgtrekkings van elke hoofstuk word bespreek. 
 
8.2.1 HOOFSTUK 1: ALGEMENE ORIËNTERING 
 
ATHV is die algemeenste probleem wat in die kinderjare gediagnoseer word. Alhoewel daar 'n magdom 
inligting ten opsigte van die versteuring bestaan, word daar hoofsaaklik op die omskrywing, aard, oorsake 
en behandeling van die versteuring gekonsentreer. Deur die inligting te konsolideer en op 'n verstaanbare 
wyse te analiseer, kan daar op 'n sinvolle wyse ten opsigte van die hantering van die versteuring beplan 
word (vergelyk 1.1).  
 
Ouers en onderwysers word nie bemagtig om die kind te verstaan en te bemagtig nie. Die kind self is 
onbewus van die versteuring en die invloed daarvan op sy gedrag en omgewing. As gevolg van die 
versteuring word die kind se maatskaplike funksionering negatief beïnvloed. 'n Holistiese intervensieplan 
ten opsigte van 'n kind met ATHV moet fokus op sowel die kind en sy interne wêreld as sy steunstelsels in 
sy omgewing (soos bespreek in 1.1). 
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Die keuse van die onderwerp is deur drie aspekte gemotiveer: Persoonlike ervaring van 'n kind met ATHV 
en die verwarring wat as gevolg van weersprekende inligting ontstaan (1.2.1); Professionele ervaring dui 
daarop dat ouers nie in staat is om hul kind met ATHV te hanteer nie, onderwysers ervaar frustrasies ten 
opsigte van die hantering van die kind en die kind self beleef gedrags- en emosionele probleme (1.2.2). 
Gestaltterapie kon aan die navorser 'n teoretiese verwysingsraamwerk bied waarbinne 'n intervensieplan 
wat op die kind en sy omgewing gerig is, ontwikkel kon word (1.2.3). 
 

'n Navorsingsprobleem is in 1.3 vanuit die literatuur, praktykervaring en gesprekke met kundiges 
geformuleer, naamlik: 
o Ouers en onderwysers beskik nie oor wetenskaplik gefundeerde kennis ten opsigte van ATHV nie en 

is nie bemagtig om die kind met ATHV te hanteer nie; 
o Die kind met ATHV beleef homself as 'n vreemdeling in sy leefwêreld wat manifesteer in eksterne 

gedragsprobleme asook interne emosionele probleme en 'n gebrek aan selfwaarde. 
 

Aangesien daar van 'n gekombineerde kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsontwerp gebruik gemaak 
is, is sowel 'n kwalitatiewe navorsingsvraag en twee kwantitatiewe hipoteses geformuleer (1.4). Die 
navorsingsvraag en hipoteses word in 8.7 bespreek. 
 

As doel vir die ondersoek is gestel die ontwikkeling, implementering, en die evaluering van die impak van 'n 
Gestaltterapeutiese intervensieplan wat gerig is op die bemagtiging van sowel die kind in die 
middelkinderjare met ATHV as sy steunstelsels (vergelyk 1.5). 'n Verdere ses doelwitte is geformuleer. 
  
Soos in 1.6.en 1.7 bespreek, is tydens die studie toegepaste intervensienavorsing benut en is navorsing 
vanuit 'n fenomenologiese tradisie beskryf, terwyl kwantitatiewe metodes ook benut is. Die navorsing was 
verkennend en beskrywend van aard. 
 

Die navorsingsontwerp is bespreek en die samelopende triangulasiestrategie of -benadering is tydens die 
gekombineerde studie benut. Vir die kwantitatiewe fase is 'n kwasi-eksperimentele navorsingsontwerp, 
naamlik die een-groep-voortoets-natoetsontwerp benut. Tydens die kwalitatiewe fase is vanuit die 
fenomenologiese tradisie gewerk en is 'n kollektiewe gevallestudie benut (vergelyk 1.8). 
 

Die intervensienavorsingmodel is as riglyn vir hierdie studie gebruik en die verskillende stappe en fases is 
volledig in 1.9 bespreek en skematies in figuur 2 weergegee. 
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Die studie is met agt kinders, agt ouerpare en vyf onderwysers as respondente onderneem. In 1.10 word 
die universum, populasie, afbakening van die steekproef en wyse van steekproefneming bespreek. 
 
Etiese standaarde is daargestel sodat inligting nooit ten koste van die respondent bekom word nie. 
Deelname was vrywillig, alle respondente het ingeligte toestemmingsbriewe onderteken, die ouers namens 
hul 
kinders, alle inligting is vertroulik hanteer en respondente se privaatheid is gerespekteer. Waar nodig, is 
respondente na afhandeling van die studie by individuele terapie betrek (vergelyk 1.11). 
 
Die volgende hoofkonsepte is in 1.12 omskryf: aandagtekorthiperaktiwiteitversteuring (ATHV), Gestalttera- 
pie, die kind in die middelkinderjare, steunstelsels, intervensieplan en maatskaplike funksionering. 
Laastens is die indeling van die navorsingsverslag bespreek. 
 
Die navorsing het gefokus op 'n probleem wat in die praktyk bestaan met die doel om kennis en die praktyk 
met mekaar te verbind. Die navorsing is daarop gerig om probleme op te los en die lewenskwaliteit van die 
teikengroep te verbeter. Deur middel van die intervensieprogram is gepoog om die maatskaplike 
funksionering van die kind met ATHV te verhoog. 
 
8.2.2 HOOFSTUK 2: AANDAGTEKORTHIPERAKTIWITEITVERSTEURING (ATHV) 
 
'n Volledige geskiedkundige agtergrond van ATHV is in 2.2 bespreek sodat die huidige beskrywing van die 
toestand binne konteks geplaas kon word. ATHV is nie 'n moderne versteuring nie, maar alreeds so vroeg 
soos 493 vC beskryf. ATHV is deur die jare gekenmerk deur kontroversie, verskillende debatte en mites. 
Dit word egter beskryf as die bekendste en mees nagevorste gedragsprobleem by kinders. 
 
Die geïdentifiseerde kernsimptome van ATHV is aandagtekort, hiperaktiwiteit en probleme met 
impulskontrole. Hierdie simptome kom by alle mense voor, maar die dimensie of graad van die gedrag 
bepaal of die kind wel die versteuring het. ATHV is 'n neuro-ontwikkelingsgestremdheid, waar ‘neuro’ 
impliseer dat die sentrale senuweestelsel die oorsaak van versteuring is en ontwikkeling impliseer dat die 
tekens en simptome van die versteuring normale gedrag is wat ouderdomsontoepaslik is. Die verskillende 
manifestasies van die versteuring ontstaan vanuit 'n organiese oorsprong in die brein (vergelyk 2.3).    
 
In 2.3 is die diagnostiese kriteria vir ATHV volgens die DSM-IV-TR en ISC-10-kode bespreek. ATHV-(A) 
hoofsaaklik aandagtekort, ATHV-(I) hoofsaaklik hiperaktief en impulsief, ATHV-(K)-gekombineerde tipe en 
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ATHV-(NS) nie-gespesifiseerde tipes, word geïdentifiseer. Kinders met ATHV ondervind probleme om hul 
aandag by 'n bepaalde taak gefokus te hou. Aandagtekort verwys na uitermatige probleme ten opsigte van 
afleibaarheid, probleme om take en aktiwiteite te organiseer, aandag aan detail te gee, instruksies te volg 
en take te voltooi. Probleme word ondervind om nuwe take aan te pak wat volgehoue verstandelike eise 
stel. Oormatige vergeetagtigheid kom voor.  
 
Vier teoretiese aandagmodelle is in 2.3.2.1.1 bespreek. Vanuit hierdie teorieë is dit duidelik dat 
aandagtekort 'n toestand van lae opwekking van aandag is en 'n onvermoë om verstandelike hulpbronne 
vinnig te mobiliseer. Die kind ondervind moeite om aandag aan nie-stimulerende inligting te gee.  
 
Daar bestaan 'n koppeling tussen aandag en geheue en die uitvoerende funksies van die kind met ATHV  
word beïnvloed. Uitvoerende funksies verwys na 'n groot aantal sentrale beheerprosesse in die brein wat 
ondergeskikte breinfunksies beheer, prioritiseer en integreer (vergelyk 2.3.2.1.2).  
 
Impulsiwiteit kan as optrede sonder in agneming van die gevolge daarvan beskryf word. Impulsiwiteit en 
nie aandagtekort nie onderskei die kind met ATHV van ander kinders (2.3.2.1). 
 
Hiperaktiwiteit kan beskryf word as 'n onnodige gevroetel, ongemagtigde rondbeweeg en rondhardlopery, 
raserigheid en praterigheid. Kinders met ATHV word beskryf as voortdurend uitermatig rusteloos, ooraktief 
en emosioneel maklik opwekbaar (2.3.2.2). 
 
In 2.3.3 word beskryf dat die kernsimptome van ATHV varieer afhangende van die situasie waarin dit 
voorkom. Hoe moeiliker die taak raak, hoe meer opmerklik raak die simptome van ATHV. 'n Verbetering 
van die simptome kom voor in situasies waar 'n hoë mate van versterking of straf voorkom. Uitputting en 
die tyd van die dag het 'n invloed op die prestasies van die kind met ATHV. 
 
Die spesifieke kognitiewe, emosionele, ontwikkelings- en fisiese probleme wat met ATHV geassosieer 
word, word in 2.3.4 bespreek. 
o Kognitiewe probleme soos 'n verband tussen verbale intelligensie en hiperaktiwiteit bestaan. Kinders 

met ATHV is meer geneig tot leerprobleme as ander kinders.  
o Probleme ten opsigte van emosionele ontwikkeling kan veral aan swak emosionele regulering en 

probleme ten opsigte van motivering toegeskryf word. 
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o Alhoewel ATHV gewoonlik eers in die middelkinderjare gediagnoseer word, word ongeveer 10 % van 
alle babas en kleuters beskryf as kinders met 'n moeilike temperament. Soveel as 70 % van hierdie 
kinders sal in later jare leer- en ander probleme ervaar.  

o Fisiese onreëlmatighede kan by kinders met ATHV voorkom, maar is nie aanduidend ten opsigte van 
die versteuring nie. Tot ongeveer 50 % van kinders met ATHV het as babas gesondheidsprobleme 
ondervind. Hulle is ook geneig tot meer ongelukke as ander kinders. 

 
In 2.3.5 word die geassosieerde of meelopertoestande van ATHV bespreek. Ongeveer twee derdes van 
alle kinders met ATHV het of sal nog een of ander geassosieerde toestand daarmee saam ontwikkel. Die 
rede hiervoor is die feit dat die toestande dieselfde onderliggende toestande sal hê. Ongeveer 50 tot 70 % 
kinders met ATHV presenteer met opponerende aggressiewe probleme. Ongeveer 30 % met kinders met 
ATHV ervaar gemoedsversteurings. Aangesien kinders met ATHV akademiese en sosiale eise moeilik 
hanteer en hulle telkens mislukkings beleef, dra hierdie situasie by tot gevoelens van depressie.  
 
Leerprobleme kom voor by 10 – 92 % van kinders met ATHV. Die kinders ervaar probleme met hoofsaaklik 
spelling, lees en wiskunde. Die probleme ontstaan as gevolg van die kind se onvermoë om voldoende 
aandag te gee en die gepaardgaande impulsiwiteit vererger leerversteurings. Leergestremdheid kan 
sekondêre sosiale en emosionele probleme soos 'n onvermoë om sinvolle gesprekke te voer, 
konflikhantering en reëlgebonde aktiwiteite te gehoorsaam, veroorsaak (soos bespreek in 2.3.5.1.3). 
 
Soos bespreek in 2.3.5.2 moet die behandeling van ATHV en gepaardgaande meelopertoestand met 
inagneming van die kind se individuele behoeftes geskied. 'n Diagnose van ATHV hoef nie outomaties tot 
medikasie te lei nie. 
 
Die assessering van ATHV is 'n moeilike proses aangesien geen laboratoriumtoets of enkelvoudige toets 
vir ATHV bestaan nie. Die evaluering van ATHV bestaan uit die volgende elemente: 'n kliniese onderhoud 
met ouers of versorgers, direkte waarneming van die kind deur middel van 'n onderhoud, invul van 
evalueringsvraelyste deur die ouers en onderwysers van die kind en 'n mediese ondersoek. Volledige 
terugvoer moet aan die ouers van die kind gegee word (vergelyk 2.3.6).  
 
In 2.3.7 is die oorsake en voorkoms van ATHV bespreek. In 65 % van gevalle is oorerwing die oorsaak van 
ATHV, in 12 % van gevalle word ATHV deur 'n lae geboortegewig veroorsaak, fetale alkoholsindroom en 
rook tydens swangerskap is elk vir 4 % van die oorsake van ATHV verantwoordelik. Blootstelling aan lood 
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kan in 3 % van gevalle die oorsaak van die versteuring wees. In 12 % van gevalle is die oorsaak van ATHV 
nie bekend nie. 
 
ATHV kom by ongeveer 8 tot 10 % van kinders in Suid-Afrika voor. Seuns is drie keer meer geneig om 
ATHV te hê en is gewoonlik meer aggressief as dogters. Die gemiddelde ouderdom waarop die simptome 
verskyn, is 3 tot 5 jaar met 'n moontlikheid dat dit so laat as op 12 jaar eers kan verskyn. ATHV kom in alle 
kulture en volke voor. 
 
8.2.3 HOOFSTUK 3: TEORETIESE BEGRONDING VAN INTERVENSIE 
 
'n Teoretiese begronding bied aan 'n navorser 'n breë verwysingsraamwerk waarbinne navorsing gedoen 
kan word. Die meeste gewilde teorieë van ATHV is gerig op die behandeling van die toestand. As gevolg 
van die feit dat heelwat teorieë oor die oorsaak van ATHV bestaan, word die oorsake ook bespreek in 
hierdie hoofstuk (vergelyk 3.1). In 3.2 word die oorsaaklike faktore van ATHV in genetiese, omgewings- en 
biologiese faktore verdeel.  
 
Die medikasie vir ATHV is in 3.2.3.3 bespreek. Kinders met ATHV gebruik gewoonlik psigoaktiewe medika- 
sie en die gebruik hiervan lei tot kontroversie by die publiek en in die media. Vrese bestaan veral dat ATHV 
oorgediagnoseer en oorbehandel word. Navorsing dui egter op onder- en verkeerde diagnosering van 
ATHV. Medikasie vir ATHV kan in stimulasie en nie-stimulasie ingedeel word. Wanneer medikasie oorweeg 
word, moet alle aspekte van die versteuring in ag geneem word. Wat verder van belang is, is die feit dat 
stimulantmedikasie die effektiefste behandeling vir die beheer van ATHV is. Die medikasie word al vir 
langer as 50 jaar gebruik en die effektiwiteit, veiligheid en geskiktheid van die gebruik daarvan is deur 
navorsing bevestig. 
 
In 3.3 word ses teorieë ten opsigte van ATHV bespreek: Quay-Gray se neuropsigologiese teorie ten 
opsigte van impulsiwiteit; Seargent en Van der Meere se kognitief-energie-ATHV-model; Schacher, 
Tannock en Logan se werk ten opsigte van inhibisietekorte; Sonuga-Barke se hipotese ten opsigte van 
hiperaktiwiteit; en Sagvolden et al. se dinamiese ontwikkelingsteorie ten opsigte van ATHV-H/I en ATHV-K. 
Laastens is Barkley se teorie ten opsigte van gedragsinhibisie bespreek. Die teorie word tans as die mees 
aanvaarbare teorie ten opsigte van ATHV beskou en word in figuur 15 skematies voorgestel.  
 
Samevattend vanuit hierdie teorieë is die volgende aspekte ten opsigte van ATHV is van belang wanneer 
intervensie beplan word: 



Hoofstuk 8: Samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings 
 

 449 

o Die kind ervaar 'n versteuring ten opsigte van straf of beloning van gedrag; 
o Daar mag versteurings bestaan in fisiese, emosionele en kognitiewe energievlakke;  
o Die kind is nie altyd in staat om onaanvaarbare gedrag en sirkelredenering spontaan te staak 

wanneer hy bepaalde seine kry om dit te doen nie; 
o Probleme kan voorkom in die buigbare navolging van toekomstige doelwitte, selfkontrole, 

emosionele regulasie, kognitiewe buigbaarheid, werkgeheue, beplanning en stelselverskuiwing; 
o Vertragingsweersin wat motivering beïnvloed, word ervaar; 
o Die kind ervaar probleme ten opsigte van gedraginhibisie, selfregulering en selfbeheer en 

uitvoerende funksies (wat nie-verbale werkgeheue insluit – word deur die konteks beïnvloed), 
gevolge van gebeure en aksies word nie in verband gebring nie, inligting uit die verlede word nie 
geïnkorporeer nie, konkrete denke, beplanning en organisering is swak, probleme kom voor ten 
opsigte van gedragsnabootsing en manipulering van sensoriese ervaring, 'n swak bewustheid van 
tyd, swak sosiale vaardighede en probleme ten opsigte van emosionele ingesteldheid wat ook 
motivering en dryfkrag insluit; 

o Probleme met internalisering van spraak (verbale werkgeheue) of selfspraak word ondervind; 
o Versteurings ten opsigte van motoriese beheer bestaan by die kind; 
o die kind se gedragseienskappe kan sy neurobiologiese ontwikkeling strem wat die voorkoms van die  
 versteuring beïnvloed en 
o ATHV kan deur gesinsinteraksie, ouerskapstyl en gemeenskapstyl beïnvloed word. 
 
Wanneer ATHV vanuit 'n Gestaltterapieperspektief bespreek word, word die interafhanklikheid van die kind 
en sy omgewing beklemtoon. ATHV word beskryf as 'n ineenstorting van 'n kind se vermoë om sy veld te 
organiseer en om energie op 'n volhoubare wyse op 'n bepaalde voorgrondbehoefte of doelwit te bepaal 
oor verloop van tyd en in verskillende situasies (vergelyk 3.4). 
 
Verskillende intervensiestrategieë vir ATHV bestaan. Wat van belang is, is dat die mins beperkende 
intervensie benut moet word ten opsigte van die hantering van die kind met ATHV. Die volgende 
intervensiestrategieë is in 3.5 bespreek: gedragsterapie, ouerleiding, hantering van die kind met ATHV 
binne die skoolopset, psigoterapie en alternatiewe intervensies. Behandeling moet voortdurend geëvalueer 
word en is slegs suksesvol indien 
o kort en langtermyn simptome beheer word, 
o vermindering van ontwrigtende gedrag voorkom, 
o verbetering ten opsigte van akademiese vordering plaasvind, 
o die kind tekens van verhoogde onafhanklikheid toon, 
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o die kind se selfwaarde verhoog, en 
o verhoudings verbeter. 
 
8.2.4 HOOFSTUK 4: DIE KIND MET ATHV IN DIE MIDDELKINDERJARE  
 
ATHV word beskryf as gedragspatrone van aandagtekort, hiperaktiwiteit en of impulsiwiteit wat meer 
algemeen en meer intens is as wat ouderdomstoepaslik is. Wanneer 'n kind dus vir ATHV geassesseer 
word, is dit nodig om vas te stel of gedrag en ontwikkeling wel in lyn is met wat van 'n bepaalde 
ouderdomsfase verwag word. Volgens die DSM-IV-TR moet die ouderdomontoepaslike gedrag wat ATHV 
kenmerk, voor die ouderdom van sewe jaar presenteer. Die ontwikkelingsfase waartydens die meeste 
kinders dus met ATHV gediagnoseer word, is die middelkinderjare (vergelyk 4.1). 
 
Soos in 4.2 bespreek, is die ondersoek vanuit 'n Gestaltterapiefilosofie-paradigma gedoen en word die 
ontwikkeling van die kind ook binne die verwysingsraamwerk van die Gestaltterapie geplaas. 
  
Vanuit die Gestaltterapie kan die kind nie apart van sy omgewing of veld gesien kan word nie. Die doel van 
ontwikkeling is dat die kind sy veld integreer, organiseer en manipuleer in 'n proses wat die self genoem word. 
Tydens die proses maak die kind kontak met die veld en vind daar interaksie plaas wat die kind in staat stel om 
sy eie identiteit te ontwikkel met interne en eksterne ondersteuning uit die veld. Die kind is voortdurend in 
dialoog met die veld en homself en kan sodoende sy lewensverhaal weergee. Hierdie model maak voorsiening 
daarvoor dat verskillende ontwikkelingsteorieë deur die Gestaltterapeut benut kan word.  Dit is egter belangrik 
dat die teorieë vanuit 'n Gestalperspektief toegepas sal word. Binne Gestaltterapieterme kan die benutting van 
verskillende teorieë soos volg beskou word: Die ontwikkelingsteorie kan as die figuur wat na vore kom teen die 
agtergrond van die Gestaltterapiefilosofie beskryf word.  
 
'n Ontwikkelingstadium kan as spesifieke periode in die lewensverloop van 'n persoon beskryf word. 
Tydens ontwikkeling vind 'n proses van groei, ontplooiing van bepaalde eienskappe en kenmerke en meer 
kompleks en gespesialiseerde strukture en funksionering plaas. Ontwikkeling vind altyd in wisselwerking 
met die kind se omgewing of veld plaas. Die eienskappe en kenmerke van 'n stadium kan op ander 
persone van dieselfde ouderdom van toepassing gemaak word (vergelyk 4.3). 
 
Die middelkinderjare is ongeveer die periode vanaf ses tot twaalf jaar. Tydens hierdie periode verbreed die 
kind se leefwêreld en die kind begin uitbeweeg na 'n groter omgewing. Die middelkinderjare kan is 'n 
periode waartydens die kind al hoe meer bewus word van die invloed wat sy verhouding met die omgewing 
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op sy eie funksionering het (soos bespreek in 4.4). Die ontwikkeling van die kind met ATHV in die 
middelkinderjare is ten opsigte van fisiese, kognitiewe, emosionele, sosiale, konatiewe en normatiewe 
sedelik-religieuse ontwikkeling bespreek. 
 
Die fisiese ontwikkeling van die kind en die invloed van ATHV op die ontwikkeling is in 4.4.1 bespreek. 
ATHV kan 'n effek op die kind se liggaamlike ontwikkeling hê en die kind se optrede en gedrag word weer 
hierdeur beïnvloed. Die kind met ATHV se probleme ten opsigte van motoriese koördinasie en lae 
spiertonus kan daartoe bydra dat hy mislukking beleef en hom as anders as sy maats beskou. Die kind se 
onbeholpe gedrag en onvermoë om aan fisiese eise te voldoen, kan daartoe bydra dat sy maats hom spot 
en dat hy deur sy portuurgroep verstoot word. 'n Kind met ATHV ervaar nie probleme ten opsigte van 
sensoriese ontwikkeling nie, maar wel ten opsigte van die benutting van sensoriese vaardighede ten 
opsigte van geheue, en gevolge van gedrag. 
 
Die kind met ATHV beskik oor die nodige kognitiewe vaardighede, maar is nie in staat om dit korrek toe te 
pas nie. Die gevolg van hierdie onvermoë lei daartoe dat die kind nie inligting korrek en toepaslik kan 
prosesseer nie wat tot probleme by die skool kan lei. Die akademiese onderprestasie wat tipies van die 
kind met ATHV is, kan aan probleme met aandag, geheue en taalontwikkeling toegeskryf word (vergelyk 
4.4.2). 
 
Soos in 4.4.3 bespreek, kan die kind met ATHV probleme ervaar met die uitdrukking van emosie. Die 
meeste kinders met ATHV het dieselfde emosionele en sosiale volwassenheid as kinders twee derdes 
hulle ouderdom. Die algemeenste probleme wat ervaar word, is 'n gebrek aan emosionele begrip, 
onafhanklikheid en “common sense”. Gedurende die middelkinderjare ontwikkel die kind 'n dieper en ryker 
begrip van wie hy is en waartoe hy in staat is. 'n Kind met ATHV ervaar voortdurend mislukkings wat 'n 
negatiewe invloed op sy selfwaarde kan hê. 'n Kind met lae selfwaarde kan verstrengel raak in 'n siklus van 
mislukking wat moeilik kan wees om te verbreek. Ouers en onderwysers kan hierdie siklus verbreek deur 
warm en ondersteunend op te tree.  
 
Emosies is nie net 'n vlugtige toestand van gevoel of uitdrukking nie. Die kind se meer permanente 
emosionele toestand gee dikwels daartoe aanleiding dat 'n bepaalde temperament by die kind 
geïdentifiseer word. Die term temperament kan ingesluit word binne die Gestaltkonsep van die kind se 
proses. Temperament of die kind se gedragstyl sluit die intensiteit en uitdrukking van emosie, afleibaarheid, 
aanpasbaarheid en volharding in. 'n Duidelike verband tussen temperament en ATHV bestaan. Die kind 
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met ATHV ervaar probleme ten opsigte van selfregulering wat nie alleen emosionele probleme veroorsaak 
nie, maar ook probleme ten opsigte van sosiale aanpassing teweegbring. 
 
Tydens die middelkinderjare word die kind aan sosiale realiteite blootgestel en die kind begin homself en 
ander verstaan. Die kind het 'n sterk behoefte aan aanvaarding en konformering met sy portuurgroep en 
daarom wil hy aktiwiteite saam met ander begin doen. Sosiale ontwikkeling is in 4.4.4 bespreek en aandag 
is geskenk aan die kind binne sy gesin, binne sy portuurgroep, die kind in verhouding met ander en met 
homself. 
o Die versorging van 'n kind met ATHV is meer veeleisend emosioneel en finansieel as ander kinders. 

Indien 'n kind ATHV het, word die hele gesinsisteem beïnvloed. Kinders met ATHV het gewoonlik 
meer konflik met hulle sibbe as kinders sonder ATHV. 

o Die portuurgroep is baie belangrik vir die kind in die middelkinderjare. Sy portuurgroep funksioneer 
as spieël waarvolgens hy homself kan beoordeel. Die kind met ATHV is sosiaal minder aanvaarbaar 
en het minder vriende as ander kinders. 

o Die sosiale probleme van hierdie kinders kan nie ten volle verklaar word as 'n gebrek aan sosiale 
vaardighede nie. Hierdie probleem kan geassosieer word met 'n wye verskeidenheid kognitiewe en 
emosionele tekorte insluitend emosionele deregulering.  

o Die kind met ATHV het 'n onderwyser nodig wat streng en buigbaar is, maar ook weet wat om oor te 
sien en wat nie. Die verhouding tussen die ouers van 'n kind met ATHV en die skool is nie altyd 
positief nie. Die ouers is baie keer ontevrede met die skool se hantering van die kind terwyl die skool 
van mening kan wees dat die ouers nie oor die nodige ouerskapvaardighede beskik nie. Hierdie 
verhouding word verder bemoeilik indien een van die ouers of beide self die versteuring het. Terwille 
van die kind is dit noodsaaklik dat die ouers met die skool moet saamwerk en gereelde 
konstruktiewe kontak is belangrik. Vergelyk 6.2.2.1 ten opsigte van inligting wat tydens die 
ondersoek verkry is en hierby aansluit. 

o Die kind met ATHV beskou homself as anders as ander kinders. Die kinders het gewoonlik die 
volgende belewenis: Hulle ervaar dat hulle nie in beheer is nie en dat hulle snaaks en anders is as 
ander kinders, en die ervaring van die simptome van ATHV kan hulle selfbeeld en selfwaarde 
negatief beïnvloed aangesien hulle hulself soms as dom of stout beleef. 

 
Konatiewe ontwikkeling hang saam met die kind se betrokkenheid by sy wêreld van mense, objekte, maats 
en die skool. Die konatiewe ontwikkeling van die kind is ook die dryfkrag agter sy gedrag. Die kind met 
ATHV is geneig om net in die moment te leef en neem nie konsekwensies van gedrag en besluite in ag nie 
Die feit dat daar 'n verwringing ten opsigte van die tyd by hierdie kinders bestaan, kan motivering en selfs 
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die maak van keuses beïnvloed. Die maak van keuses en motivering om in konteks met die gevolge 
daarvan te leef, word nie in ag geneem nie (vergelyk 4.4.5).  
 
Die kind met ATHV vind dit moeilik om reëls te volg en na te kom. Die gedrag kan die gevolg van 
impulsiwiteit, 'n swak werkgeheue en selfs die teenwoordigheid van geassosieerde toestande soos 
opponerende gedrag wees (vergelyk 4.4.6). 
 
Samevattend kan dit gestel word dat ATHV die ontwikkeling van die kind beïnvloed. Hierdie ontwikkelings-
agterstande moet geïdentifiseer word en elke kind se unieke situasie moet tydens intervensie in ag 
geneem word. Die ouers en onderwysers van kinders met ATHV moet by die intervensieprogram betrek 
word, veral aangesien die steunstelsel van die kind 'n besliste invloed het op die uitkoms van die hantering 
van die situasie. 
 
8.2.5 HOOFSTUK 5: ATHV VANUIT 'N GESTALTTERAPIEPERSPEKTIEF 
 
'n Voorvereiste vir effektiewe terapeutiese betrokkenheid en terapeutiese groei is die feit dat die terapie in 
'n teoretiese verwysingsraamwerk geanker moet wees, sodat die terapeutiese veranderingsproses 
gekonseptualiseer kan word. Konseptualisering is die definiëring en beskrywing van teoretiese konsepte 
wat van toepassing is op die terapeutiese proses. Vir die doeleindes van hierdie studie het die navorser 
Gestalterapie ondersoek as 'n verwysingsraamwerk (vergelyk 5.1). 
 
In 5.2 is die geskiedkundige ontwikkeling van Gestaltterapie bespreek. In dieselfde afdeling is die doel van 
terapie bespreek, naamlik dat die kliënt sy eie unieke waarde ontdek en geïntegreerd funksioneer en 
sodoende sy volle potensiaal bereik. Die sukses van terapie kan gemeet word aan die mate waarop die 
kliënt tot bewustheid gekom het, verantwoordelikheid geneem het vir sy optrede en wegbeweeg van 
omgewingsteun na selfondersteuning. Die doel van Gestaltterapie soos hier bespreek, sluit aan by die 
omskrywing van maatskaplike funksionering soos in hoofstuk 1 bespreek. Vergelyk 7.3.1.2.1 ten opsigte 
van die resultate wat tydens die ondersoek verkry is. Terapie kan as suksesvol beskryf word aangesien 
bogenoemde bereik is en die maatskaplike funksionering van respondente verhoog het. 
 
Die mensbeskouing binne Gestaltterapie word saamgevat in die uitgangspunte van die terapie wat op hul 
beurt weer saamgevat word in vier konsepte: Die biologiese veldteorie; Die teorie van die organisme; Die 
konsep van kontak en Die vermoë tot geheelvorming (vergelyk 5.3). Hierdie uitgangspunte is waardevol in 
die intervensieplan gerig op sowel die kind met ATHV en sy steunstelsels. 
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Drie konsepte wat as grondslag van Gestaltterapie dien, is die veldteorie, fenomenologiese en die 
eksistensiële perspektief. Die drie perspektiewe dien as raamwerk vir die intervensieplan wat op sowel die 
kind met ATHV en sy ouers en onderwysers gerig is, aangesien daar gefokus word op die kliënt as individu 
en sy funksionering binne sy omgewing en die voortdurende bewustheid van die interverweefde 
verhoudings binne die veld. 
 
Gestaltterapie is 'n holistiese benadering aangesien die mens as geheel beskou word, met liggaam, 
verstand, emosies, gedagtes en persepsies wat as 'n komplekse geheel funksioneer. 'n Basiese beginsel is 
dat alles onvermydelik in 'n onderlinge verhouding teenoor mekaar staan en afhanklik van mekaar is. 
Hierdie holistiese benadering moet gevolg word wanneer intervensie ten opsigte van 'n kind met ATHV 
beplan en ontwikkel word. Die kind en sy situasie kan nie deeltjie vir deeltjie probeer verklaar of analiseer 
word nie. Vir die doel van hierdie ondersoek het die navorser die kind met ATHV holisties binne sy veld of 
sisteem en subsisteme bestudeer (vergelyk 5.4).  
 
In 5.5 word die feit beklemtoon dat Gestaltterapieteorie op die veldteorie gebaseer is. Die veld kan omskryf 
word as die individu se omgewing waarbinne hy funksioneer insluitende alle sisteme wat 'n invloed het op 
hom. Vir die doeleindes van die ondersoek word die steunstelsels van die kind met ATHV gedefinieer as sy 
veld waarbinne hy funksioneer. Nie alleen die steunstelsels nie, maar ook die inter-verweefde verhoudings 
binne die veld word bestudeer. 
 
Die veld word gedifferensieer in polariteite wat op teenoorgesteldes dui (vergelyk 5.5.4). 'n Persoon kan 
met ander woorde negatiewe en positiewe eienskappe hê. Splitsing daarenteen dui op 'n verdeling in die 
veld wat selfregulering negatief beïnvloed. Splitsing veroorsaak intoleransie van ander en die self as gevolg 
van gapings in bewustheid, en behoeftes kan nie na behore bevredig word nie. Splitsing bring mee dat 
veral ouers van kinders met ATHV baie rigiede idees het ten opsigte van die versteuring en nie altyd aan 
hul kind se behoeftes aandag gee nie. Deur middel van polariteite kan bewustheid verhoog word en kan 
integrasie plaasvind. 
 
Gestaltterapie is histories gesien as 'n anti-diagnostiese benadering. Diagnosering is as etikettering beskou 
en as 'n ontneming van die individu se uniekheid. Die herkenning van herhalende patrone in menslike 
gedrag is egter eie aan die holistiese en veldbenadering. 'n Gestaltterapeut kan nie anders as om waar te 
neem en te assesseer nie. Assessering kan binne Gestaltterapie omvat word deur die formele metode van 
diagnose soos die DSM-IV-TR (bespreek in 2.3) te kombineer met 'n openheid ten opsigte van die kliënt se 
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uniekheid en aandag te gee aan die persoon in totaliteit asook die proses van terapie en daarin te slaag 
om formele psigiatriese versteurings, soos ATHV (vergelyk 5.10), deur 'n Gestaltlens te beskryf.  
 
Binne Gestaltterapie is die self en veld onlosmaaklik deel van mekaar (vergelyk 5.5.6). Die wyse waarop 
die persoon sy veld organiseer, kan as sy proses beskryf word. Dit is die wyse waarop hy homself aan die 
omgewing bekend maak en sy behoeftes bevredig. Binne die terapeutiese proses is dit noodsaaklik dat die 
terapeut nie alleen bewus is van sy eie proses nie maar ook die kind, ouer en onderwyser se proses 
vasstel (vergelyk 5.5.6.2.1). Tydens intervensie is dit die terapeut se taak om die kliënt bewus te maak van 
sy eie proses. 
 
Die fenomenologiese perspektief het van die navorser vereis om verskynsels te beskryf soos dit in die hier-
en-nou waargeneem word. Die intervensie is sonder vooraf opgestelde idees benader. Die klem is op 
beskrywing en belewing gelê en nie op interpretasie en verduideliking nie (sien 5.6). Die eksistensiële pers-
pektief motiveer die feit dat die direkte ervaring van die respondente beklemtoon is en klem op die maak 
van keuses gelê is (soos bespreek in 5.7).  
 
Binne Gestaltterapie word van die uitgangspunt uitgegaan dat elke organisme 'n strewe het om in balans te 
kom deur die proses van self-regulering en behoeftebevrediging. Effektiewe selfregulering berus op 'n 
onderskeidende sensoriese bewustheid, 'n holistiese integrasie van die verstand en liggaam, denke en 
gevoel. Die proses van figuur- of voorgrond-agtergrond-vorming is interverweefd met organismiese-
selfregulering en dui op die wyse waarop 'n individu sy omgewing van oomblik tot oomblik organiseer. Deur 
aandag te skenk aan die voorgrondbehoefte word behoeftes bevredig en word 'n geslote Gestalt gevorm. 
Onvoltooidhede ontstaan wanneer behoeftes nie bevredig word nie of wanneer gevoelens nie beleef word 
nie of onderdruk word, dit wil sê die vermyding van emosies en ervaring. Die ongemak wat 'n kind met 
ATHV in sy omgewing ervaar, kan toegeskryf word aan onder andere onvoltooidhede (vergelyk 5.8 en 
5.81). Tydens die intervensieproses is die geleentheid geskep vir die projektering van voorgrondbehoeftes 
van die respondente (6.3). Hulle is bemagtig om dit te hanteer en oplossings te vind wat gelei het tot 
bewuswording en die neem van verantwoordelikhede, soos dit blyk uit die resultate van hierdie ondersoek. 
 
In figuur 30 word die siklus van ervaring of kontak skematies voorgestel. Die siklus beskryf die fases tydens 
die vorming van 'n enkele figuur as voorgrondbehoefte of belangstelling teen die agtergrond van die res 
van die veld tydens die proses van self-ander-regulering. Die siklus van ervaring dien dan ook as die 
verwysingsraamwerk wanneer ATHV vanuit 'n Gestaltterapieperspektief bespreek word (vergelyk 5.10). 
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Figuur 31 kan met figuur 30 vergelyk word en is 'n grafiese voorstelling van die kontaksiklus ten opsigte 
van ATHV-(A) en van ATHV-(H/I). Ten opsigte van ATHV-(H/I) word tydens die sensasiefase te min tyd 
aan die sensasie – bewustheid – geskenk om inligting te bekom wat aksie en kontak later in die siklus kan 
rig. Hierteenoor sal 'n kind met ATHV–(A) probleme ondervind om behoeftes te bevredig as gevolg van lae 
energieaksie en kontak en kan as “spaced out” of ongefokus voorkom. Die kind met ATHV benut nie altyd 
sy sintuiglike modaliteite nie en moet in staat gestel word om sintuiglik intak te kom. Eksperimente om die 
verhoging van bewustheid te bewerkstellig, is 'n integrale deel van die intervensieplan. Die sintuie kan as 
die toegang na bewustheid beskou word. Indien 'n kind sensories intak is, kan bewustheid verhoog word 
(soos bespreek in 5.10.1). 
 
Soos in 5.10.2 bespreek, verwys bewustheid binne 'n Gestaltterapiekonteks na 'n proses waartydens die 
persoon totaal in kontak met sy omgewing op sowel 'n interne as 'n eksterne vlak is. Die doel van 
bewustheid is om 'n geheel te vorm en om die probleem te integreer. Bewustheid vind in die hier-en-nou 
plaas en lei tot integrasie, selfondersteuning en die neem van verantwoordelikheid. Tydens terapie kan die 
kliënt bewus gemaak word deur hom aan te moedig om aandag te skenk aan sy liggaam en sensasies, sy 
aksies, bewegings en gedrag in die omgewing asook op stimuli vanuit die omgewing.   
 
Tydens die mobiliseringsfase sal 'n kind met ATHV ontoepaslik hiperaktief optree en energie aanwend 
voordat oorgegaan kan word na aksie, of 'n vertraging vind plaas omdat volgehoue energie nie opgewek 
kan word nie. Effektiewe mobilisering hang saam met 'n persoon se vermoë om te konsentreer of aandag 
te gee aan die bewuswording van sensasies. Dis gewoonlik 'n interne proses en nie sigbaar vir die 
omgewing nie. Tydens hierdie ondersoek is programme ontwikkel waartydens die kind bewus gemaak is 
van die energiegrens, sy steunstelsels bemagtig is deur bepaalde strategieë om die kind tydens die fase te 
hanteer en by te staan; die omgewing is versterk met die uitbreiding van kennis ten opsigte van ATHV en 
die wyse waarop die kind en omgewing daardeur beïnvloed word (vergelyk 5.10.3). 
 
Nadat energie gemobiliseer is, moet tot aksie oorgegaan word. 'n Kind met ATHV kan nie tot aksie oorgaan 
nie en is geneig om te deflekteer en energie word in 'n ander rigting gerig. Aandagafleibare gedrag kom 
dan voor (5.10.4). 
  
Die proses van kontak geskied deur 'n proses van kontak en onttrekking waartydens wisselwerking en 
interaksie tussen die persoon en die omgewing plaasvind. Alle kontak is 'n proses van kreatiewe 
aanpassing, dit wil sê die individu gebruik alles in sy vermoë om die beste van sy omstandighede te maak 
(vergelyk 5.10.5). 'n Kind met ATHV kan nie volgehoue kontak maak nie. Die verlies aan effektiewe kontak 
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en gepaardgaande gebrek aan behoeftebevrediging veroorsaak dat 'n kind met ATHV ontoepaslik en 
onaanvaarbare gedragspatrone aanleer. Tydens terapie word die kind deur bewusmaking bemagtig om 
bewus te word van sy gedrag en die gevolge daarvan.  
 
Tydens kontak raak die persoon bewus van die self en die ander op die kontakgrens.  Die persoon 
identifiseer wie hy is en ontwikkel 'n gesonde sin vir die self (5.10.5.1). ATHV veroorsaak dat 'n kind nie 'n 
gesonde sin van die self (sense of self) het nie. Die navorser is van mening dat die kinders nie in staat is 
om hulself volgens hul eie vermoëns te definieer nie. Die kind se ontoepaslike optrede veroorsaak dat hy 
soveel negatiewe terugvoer ontvang ten opsigte van wie hy is dat hy homself in die proses verloor. Die 
intervensie het ten doel gehad om die kind se selfwaarde te verhoog – wat gedoen is deur die verbetering 
van die sin van die self.  
 
'n Persoon se kontakstyl word beïnvloed deur onvoltooidhede, fragmentasie, polariteite, wat hy moet doen 
(topdog) en wat hy wil doen (underdog). 'n Gesonde persoon het nodig om in staat te wees om afhangende 
van 'n bepaalde situasie in 'n kontinuum te beweeg van totale vermyding van kontak, aangepaste kontak 
en volle kontak in 'n proses van modifikasie van kontak. Respondente is tydens die intervensieproses 
bewus gemaak van watter vorm van modifikasie benut word en op watter wyse dit sy funksionering 
beïnvloed (5.10.5.2).  
 
Gedurende die proses van kontakmaking word deur die vyf lae van neurose beweeg (vergelyk 5.10.5.2.9). 
Tydens terapie is dit belangrik dat die terapeut sal bewus wees van in watter laag die kind verkeer. Die kind 
se gedrag is 'n aanduiding van die laag waarin hy funksioneer. Gedurende die verloop van intervensie het 
die respondente deur genoemde lae beweeg en is die vordering geassesseer. 
 
Kontak vind deur middel van dialoog plaas wat gekenmerk word deur egtheid, openheid, warmte, 
aanvaarding en bewustheid. Dialoog is gerig op die “I-Thou”-verhouding wat 'n beskryf kan word as 'n egte 
ontmoeting tussen twee persone met die vermoë om 'n geheel nuwe te skep binne 'n terapeutiese situasie. 
Die terapeutiese verhouding is 'n belangrike faktor in die helingsproses van die kliënt. Tydens intervensie is 
Sc- 
hoeman se ABC-raamwerk ten opsigte van verhoudingbou benut (5.10.1.1.1). 
 
Soos in 5.10.6 bespreek, vind verandering in fase 6 van die kontaksiklus tydens integrasie en assimilasie 
plaas. Die teorie van verandering binne Gestaltterapie staan bekend as die paradoksale teorie van 
verandering. Die paradoks ontstaan daarin dat hoe meer die persoon dit probeer wees wat hy nie is nie, 
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hoe meer bly hy dieselfde. Verandering kan slegs plaasvind wanneer 'n persoon bewus raak, besit neem, 
keuses maak en verantwoordelikheid neem vir sy emosies en gedrag. Die teorie is tydens hierdie 
ondersoek toegepas deurdat respondente bewus gemaak is van wie hulle is. Deur die ontdekking van eie 
vermoëns en bewuswording van onvoltooidhede het verandering begin plaasvind. 
 
Die laaste fase van die kontaksiklus is onttrekking. 'n Kind met ATHV ervaar selde onttrekking as gevolg 
van die simptome van die toestand. Voltooiing van die siklus van ervaring kom selde voor. Aangesien die 
siklus onderbreek word, vind assimilasie en leer nie plaas nie (5.10.7). 
 
Tydens die ondersoek is Gestaltterapie deur middel van Gestaltspelterapie toegepas (vergelyk 5.10). 
Gedurende die intervensie is verskillende aktiwiteite benut om die kind te help om in kontak met homself en 
sy emosies te kom. Spelterapie vind in die hier en nou plaas en het ten doel dat bewuswording, integrasie 
en selfondersteuning by die kind plaasvind.  
 
Aangesien 'n individu 'n sinvolle situasie vir groei en verandering bied, bring dit mee dat Gestaltgroepwerk 
die ideale metode is waartydens sowel die kind met ATHV as sy steunstelsels bemagtig kan word (vergelyk 
5.11). Die groep funksioneer as 'n minikosmos waarbinne die individu op 'n veilige wyse sy probleme kan 
hanteer. Gestaltgroepwerk skep dus vir 'n kind met ATHV en sy steunstelsels die geleentheid om binne 'n 
veilige omgewing die grense van persoonlike groei te toets en te ontwikkel tot hulle volle potensiaal. Die 
doelwitte van die groepwerkprogramme wat benut is tydens die ondersoek was goed gedefinieer, maar die 
oorhoofse doel ten opsigte van die verhoging van bewustheid is voorop gestel. 
 
8.2.6 HOOFSTUK 6: DIE VOORONDERSOEK EN ONTWERP VAN DIE INTERVENSIEPLAN 
 
In hierdie hoofstuk is die voorondersoek en die verfynde intervensieplan volledig weergegee. 
Laasgenoemde bestaan uit drie bemagtigingsprogramme gerig op sowel die kind met ATHV as sy 
steunstelsels. Tydens die voorondersoek is die literatuurstudie, konsultasies met kundiges, 
uitvoerbaarheid van die studie en die toetsing van die waarnemingsisteem of meetinstrument in ag 
geneem. Die voorondersoek is die proses waartydens die wyse getoets word waarop die data ingewin 
gaan word tydens die navorsingsondersoek (6.1).  
 
Die voorlopige verkennende studie het uit twee afdelings bestaan (6.2): 
o Ouers van kinders met ATHV en onderwysers, wat nie as respondente opgetree het tydens die 

hoofondersoek nie, is by hierdie studie betrek. 'n Semi-gestruktureerde onderhoud is met elk van 
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die respondente gevoer. Die doel van hierdie onderhoude was om die behoeftes van hierdie 
teikengroepe vas te stel. Die inligting is benut met die opstel van vraelyste en die ontwikkeling 
van die bemagtigingsprogramme gerig op die ouers en onderwysers. 

o Die tweede afdeling van die voorlopige verkennende studie was op die kinders gerig. Tydens die 
ondersoek is vasgestel wat die kinderrespondente se vlak van maatskaplike funksionering is deur 
elke geïdentifiseerde respondent 'n Kinderfunksioneringinventaris (Perspektief, 2005) te laat invul. 
Hierdie meetinstrument het nie alleen die kind se funksioneringsvlak aangedui nie, maar ook aspekte 
ten opsigte waarvan die kind probleme ervaar. Die inligting wat uit hierdie assessering na vore 
gekom het, is benut in die intervensie en is verder gebruik om die doelwitte te formuleer van die 
bemagtigingsprogram wat op die kinders gerig is. 

 
Inligting wat tydens die voorlopige verkennende studie na vore gekom het, is in ag geneem tydens 
ontwikkeling van die intervensieplan (vergelyk 6.2.2). Die studie van meetinstrumente het aan die navorser 
die geleentheid gegee om terugvoer ten opsigte van die benuttingswaarde daarvan deur respondente te 
bestudeer. Die navorser het die meetinstrumente met 'n kleiner maar vergelykbare groep getoets voordat 
die finale instrument in die werklike studie benut is. Tydens hierdie ondersoek het die navorser 'n aantal 
vraelyste benut wat as meetinstrumente of waarnemingsisteem gedien het (vergelyk 6.2.1). 
 
In 6.3.1 is die Gestaltterapiebeginsels kortliks bespreek wat as uitgangspunt benut is tydens die 
ontwikkeling van die intervensieplan. Dit behels die volgende beginsels met bepaalde toepassings tydens 
die intervensieplan: die veldteorie, kontak, verhouding, bewustheid en die paradoksale teorie van 
verandering. 
Tydens die ondersoek het die navorser twee Gestaltspelterapeutiese modelle, die Schoeman-model en 
Oaklander se model, benut as 'n raamwerk vir sowel intervensie as assessering (vergelyk 6.3.2).Ten 
opsigte van die intervensieplan is Oaklander se terapeutiese proses oorhoofs benut (5.10.2).  
 
Oaklander se assesseringsriglyn (5.10.5.3.2) is benut  om die kinderrespondente tydens die 
implementering van die terapeutiese program te assesseer. Die navorser het tydens elke sessie elke 
respondent ten opsigte van al die bepaalde aspekte geassesseer wat gedien as het as 'n wyse om vas te 
stel hoedanig die respondente by die program baat gevind het.  
 
Die navorser het die Schoeman-model tydens elke sessie benut (5.11.1.1). Die intervensieproses vind nie 
as 'n liniêre proses plaas nie, maar is eerder spiraalvormig, waartydens sekere aspekte samelopend plaas- 
gevind het, ander oorgeslaan is en daar soms vorentoe en dan terug beweeg is. 
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Om die doel van hierdie studie te bereik, is 'n intervensieplan ontwerp wat die steunstelsels en bemagtiging 
van die kind met ATHV in die middelkinderjare bevorder. Deur die ontwikkeling van drie afsonderlike maar 
ineengeskakelde programme is gepoog om hierdie doel te bereik. Gestaltgroepwerk is as die ideale 
metode geïdentifiseer as benutting tydens die implementering van die intervensieplan. In 6.3.3 is die drie 
programme bespreek volgens sessies ten opsigte van doel, doelwitte, hulpmiddels en aktiwiteite wat benut 
is. Die voorgrondbehoeftes van die groep, die groep se proses en die veld is in ag geneem tydens die 
implementering van die programme. Hierdie programme dien dus as riglyn vir die intervensieproses en kan 
aangepas word volgens die behoeftes van die teikengroep. 'n Verskeidenheid van spelvorme en spelmedia 
is benut. Toepaslike Gestalterapiemetodes is benut ten einde die respondente in kontak met hulself en die 
omgewing te bring. Sodoende kon voorgrondbehoeftes deur middel van projeksies hanteer word en 
onvoltooidhede afgehandel word. Respondente is bemagtig wat gelei het tot die eksperimentering met 
alternatiewe gedrag en die toepassing daarvan. 
 
Die intervensieplan bestaan uit drie programme. As deel van die verfyning van die intervensie, fase 5 van 
intervensienavorsing, het die navorser aan elke sessie 'n tema toegeken soos dit tydens die toepassing 
van die programme na vore gekom het. Hierdie temas dien as die naam of doel van die sessies. Die 
programme het soos volg verloop: 
 
'n Bemagtigingsprogram ten opsigte van die kinders in die vorm van ses terapeutiese groepwerksessies 
wat ongeveer 'n uur en 'n half geduur het. Tydens die eerste sessie is 'n voortoets toegepas en tydens die 
laaste sessie 'n natoets. Elke respondent is na elke sessie volgens die aangepasde Oaklander-assesse-
ringsriglyn geassesseer. Die temas van die ses sessies was: “My naam is ....”; “Ek is soos ....”; “Ek kan ....”; 
“Ek voel ....”; “Ek is ....” en “Ek is spesiaal omdat ....” .   
 
'n Bemagtigingsprogram ten opsigte van die onderwysers in die vorm van twee werkwinkels wat elk 
ongeveer twee ure geduur het. Die titels van die werkwinkels was: “Wat is ATHV en hoe beïnvloed dit 'n 
kind binne die skoolopset?” en “Strategieë vir onderwysers.” Soos met die kinderrespondente is die 
voorgrondbehoeftes van die respondente in ag geneem en is elke sessie daarvolgens aangepas. Vier 
ouerleidingsessies van ongeveer twee en 'n half uur elk met die temas: “Wat is ATHV? ”; “Ouerskap en 
ATHV”; “Hanteringswenke vir ouers van kinders met ATHV” en “Hoe oorleef ek ATHV?” het die derde 
program gevorm. As voor en natoets ten opsigte van die ouers en onderwysers is selfopgestelde vraelyste 
gebruik om die impak van die programme te evalueer. 
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Die intervensieplan wat tydens hierdie studie ontwikkel is, kan 'n bydrae lewer tot die 
maatskaplikewerkpraktyk. Uit die navorsingsresultate blyk dit dat die doel en doelwitte vir die sessies van 
die onderskeie programme is suksesvol bereik is. 
 
8.2.7 HOOFSTUK 7: EMPIRIESE GEGEWENS 
 
Hierdie hoofstuk beskryf die insameling van kwalitatiewe data deur middel van die toepassing van die 
bemagtigingsprogram ten opsigte van die kinderrespondente en die data verkry vanuit die kwantitatiewe 
meting van die invloed van die intervensieplan op die bemagtiging van die drie teikengroepe. Die 
kwantitatiewe en kwalitatiewe datainsameling het samelopend plaasgevind en die resultate in hierdie 
hoofstuk geïntegreer. Bevindings is met die literatuur vergelyk en geïntegreer. Om die empiriese gegewens 
in konteks te plaas, is die navorsingsproses kortliks in 7.2 bespreek. Die volgende aspekte is weer 
genoem: die navorsingsprobleem, die navorsingsvraag en hipotese, die doel en doelwitte van die 
ondersoek, die navorsingsontwerp en laastens die navorsingsmetodologie. In tabel 14 word die 
navorsingsproses volledig skematies uiteengesit. 
 
Agt kinders (N=8) wat voldoen aan die kriteria ten opsigte van die steekproef is geïdentifiseer en by die 
ondersoek betrek. Die feit dat die ouers ook by 'n ouerleidinggroep betrek sou word en dus ook deel van 
die studie was, was die bepalende faktor ten opsigte van insluiting van 'n kind in die studie. Agt ouerpare 
(N=8) het ingestem dat sowel hulle as hul kinders aan die ondersoek sal deelneem. Die geselekteerde res-
pondente het aan die gestelde kriteria voldoen. Alhoewel al die ouers aanvanklik ingestem het om deel te 
neem aan die ouerleidinggroepe het twee (N=2) ouerpare nie opgedaag vir die sessies nie. Hulle het wel 
die vraelyste ingevul en saamgewerk ten opsigte van die kinders se groepwerksessies. Al vier die 
onderwysers wat by die kinders betrokke was, het by die studie ingeskakel (N=4).  
 
Die sosio-demografiese inligting wat voor die implementering van die intervensieplan verkry is, het 
aangetoon dat  62 % (5) van die respondente manlik terwyl 38 % (3) vroulik was. Die verspreiding kom 
ooreen met soortgelyke navorsing deurdat die geslagverspreiding ongeveer 2:1 was. Uit die totaal van 16 
ouers het nege aangedui dat hulle met ATHV gediagnoseer is of moontlik ATHV het. 'n Totaal van 54 % 
van die ouers bevestig dus dat hulle ook ATHV het. Aangesien daar in 50 % van die gesinne meer as een 
kind met ATHV gediagnoseer is, kan aangeneem word dat die ouers spanning, druk, stres en swakker of 
erge dissiplineprobleme ervaar en dat hulle ouerskap baie moeiliker hanteer as ander ouers. 
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Tydens 'n groepsessie met die onderwysers betrokke by die ondersoek asook die skoolhoof, is agtergrond-
inligting en inligting ten opsigte van skoolvordering van die kinders verkry. Saam met die inligting soos 
verkry van die ouers kon 'n beeld van die respondente gevorm word. Die inligting wat verkry is, is in tabel 
15 weergegee. Die kinders se funksionering in die huidige situasie is soos volg weergegee: algemene 
funksionering swak (twee respondente), baie veeleisend en ontwrigtend, onvoorspelbaar, onhanteerbaar, 
sukkel om aan te pas, funksioneer redelik en verdwyn in die groep. Uit hierdie inligting was dit duidelik dat 
die kinders probleme ten opsigte van hul maatskaplike funksionering ondervind.  
 
Om die waarde van die intervensie te bepaal, is resultate van die program gemeet aan die doel van 
Gestaltterapie. Die navorser het bepaalde konsepte geïdentifiseer waarvan sy oortuig is dat dit nodig is vir 
groei of ontwikkeling tydens die groepwerkproses. In tabel 18 is hierdie aspekte ten opsigte van elke res-
pondent saamgevat om te bepaal of die bemagtigingsprogram in die vorm van ses groepwerksessies enige 
impak op die kinders gehad het. Uit die bespreking was dit duidelik dat daar ten opsigte van elke groeplid 'n 
verbetering ten opsigte van elkeen van die aspekte ingetree het. Data verkry uit die toepassing van die 
Rosenberg-selfwaardeskaal wat as voor- en natoets benut is, stem hiermee ooreen. Uit tabel 19 en figuur 
42 blyk dit dat daar 'n noemenswaardige verbetering in die kinders se selfwaarde toegetree het. Die 
resultate dui op 'n verhoging in selfwaarde wat van 0 tot 27.5 % wissel. 
 
Na ses maande is 'n opvolgonderhoud met die skoolhoof gevoer om die kinderrespondente se 
langtermynverandering te bepaal. Alhoewel ander veranderlikes sedert die ondersoek 'n invloed op die 
kinders se funksionering kon hê, kom dit tog voor asof die impak van die intervensieplan 'n moontlike 
langtermyninvloed kan hê. Indien tabel 20 met tabel 15 vergelyk word, kan die verandering van voor die 
implementering die intervensieplan opgemerk word. Opvallend is die verbetering in die verhouding tussen 
die ouers en onderwysers. In vyf gevalle (62,5%) kan die verhouding as goed of uitstekend beskryf word. 
Dit is feitlik 'n verdubbeling van voor die intervensie. Die emosionele funksionering van vyf kinders (62.5 %) 
word as aangepas beskryf. Sosiale en akademiese funksionering toon ook 'n volgehoue verbetering. Die 
vyf respondente wat steeds in die skool was, se verbeterde funksionering is volgehou en wissel van redelik 
tot uitstekend. 
 
Die kwantitatiewe data bestaan uit die inligting wat verwerk is uit die vraelyste wat die ouers en 
onderwysers tydens die voor- en natoets ingevul het. Aangesien daar 'n groot mate van ooreenstemming 
tussen die twee prosesse was en van dieselfde metodologie gebruik gemaak is, is resultate sover moontlik 
saam bespreek en terselfdertyd vergelyk. Data is ingewin ten opsigte van die ouers en onderwysers se 
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kennis van ATHV, belewenis van die kind, hantering en behandeling van ATHV en spesifieke probleme wat 
hulle ervaar.  
 
'n Totaal van agt kinders is by die ondersoek betrek asook hulle ouers –15 persone, aangesien een res- 
pondent uit 'n enkelouergesin gekom het. Die ouers is nie as individue betrek nie, maar as ouerpare, dus 
N=8. Ten spyte daarvan dat al die ouerpare ingestem het om die ouerleidinggroepe by te woon, het twee 
ouerpare (25 %) nie hulle weg oopgesien om daarmee voort te gaan nie. Die ouers was bereid om 
vraelyste in te vul en aan besprekings ten opsigte van die kinders deel te neem. Die ander ouerpare het al 
die sessies bygewoon. Data is deur middel van selfontwerpte vraelyste ingesamel ten opsigte van 
demografiese inligting, kennis ten opsigte van ATHV en behandeling daarvan, wat hulle beskou as die 
oorsaak van ATHV, redes vir evaluering van die kind, watter professionele persone gekontak is ten opsigte 
van hantering van ATHV, medikasie wat die kind gebruik, behandelingsmeganismes en probleme wat die 
ouers ervaar ten opsigte van die hantering van hul kinders.  
 
Vyf onderwysers (N=5) is by die studie betrek. Almal was vroulik, ouderdomme het tussen 22 en 62 jaar 
wissel en die onderwyser met die minste ervaring het pas begin skoolhou terwyl die mees ervare 
onderwyser 40 jaar ervaring het – vier respondente het dus meer as 15 jaar ervaring. Al vyf respondente 
het al twee die opleidingswerkwinkels bygewoon. 
 
Uit die kwantitatiewe data kan die volgende gevolgtrekkings gemaak word: 
Ten opsigte van kennis van ATHV het 'n gemiddelde verbetering van kennis van 38.5 % by die ouers 
voorgekom. 'n Gemiddelde verbetering van kennis van 50 % het by die onderwysers voorgekom. Indien die 
kennis van ouers ten opsigte van ATHV vergelyk word met die kennis van onderwysers, wil dit voorkom 
asof die ouers oor 'n beter kennis as die onderwysers beskik. 
 
Ten opsigte van die kennis van behandeling van ATHV het 'n verbetering van gemiddelde 30 % by die 
ouers voorgekom. 'n Gemiddelde verhoging van 51 % ten opsigte van die kennis van die behandeling van 
ATHV het ná die opleiding voorgekom. Uit die resultate was dit dus duidelik dat daar nie alleen 
noemenswaardige 'n verbetering ten opsigte van kennis van die behandeling van ATHV plaasgevind het 
nadat die ouers en onderwysers by intervensieprogram in geskakel het nie, maar dat hulle ook in staat sal 
wees om die kennis toe te pas. 'n Interessante korrelasie wat na vore gekom het, is die verband tussen 
kennis van die versteuring en kennis ten opsigte van die behandeling. Die gevolgtrekking kan gemaak 
word dat dit moontlik is dat 'n ouer se keuse ten opsigte van die behandeling en die hantering van die 
versteuring beïnvloed sal word deur sy kennis ten opsigte van ATHV. Dieselfde korrelasie het ten opsigte 
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van die onderwysers voorgekom en die navorser is van mening dat daar tot dieselfde gevolgtrekking 
gekom kan word: indien die onderwyser se kennis ten opsigte van die versteuring verbeter, sal hy 'n beter 
keuse ten opsigte van die hantering van die kind kan maak. 
 
Resultate ten opsigte van wat as die oorsaak van ATHV beskou word, het duidelik aangetoon dat die ouers 
en onderwysers onseker is wat ATHV veroorsaak. Dertien moontlike oorsake van ATHV is opgestel en dit 
is duidelik dat die ouers van mening is dat feitlik al die moontlike opsies die oorsaak van ATHV kan wees. 
Die belangrikste oorsaak van ATHV, naamlik genetiese oorsake wat biologiese probleme soos 
neurologiese funksionering insluit, word wel as oorsaak deur 29% van ouer respondente en 10.3 % van 
onderwyserrespondente erken. Alhoewel verkeerde dieet/allergieë en suiker deur 24.4 % response van 
onderwysers en 21.2 % response van ouers aangedui word as oorsaak van ATHV, het navorsing nog nie 
die geldigheid van hierdie oorsaak bevestig nie. 
 
As rede vir verwysing vir evaluering van 'n kind vir ATHV het ouers die feit dat hul kind akademiese 
probleme ervaar het as die belangrikste rede vir evaluering vir ATHV aangedui – 87.5 %. In 75 % van 
gevalle het gedragsprobleme die evaluering gemotiveer. In die geval van onderwysers het 100 % (f=5) van 
die respondente aangedui dat gedragsprobleme die hoofoorsaak is vir verwysing van 'n kind vir evaluering 
van ATHV. In 80 % van gevalle het akademiese probleme verwysing vir evaluering genoodsaak. Ouers 
ervaar spanning as gevolg van akademiese probleme by hul kind terwyl die onderwyser die 
gedragsprobleme wat voortspruit uit die versteuring moeilik hanteer. 
 
Uit die feit dat 87 % van ouers aangedui het dat hulle verskillende professionele persone geraadpleeg het 
ten opsigte van hul kind se probleme is 'n aanduiding dat ouers verwar word en dikwels ook in die proses 
geblameer word vir hul kinders se gedrag. Tydens hierdie proses ervaar sowel die ouers as die kind dik-
wels skuldgevoelens en word daar selde aan hul behoeftes aandag gegee. 
 
Ten spyte daarvan dat 62.5 % van die respondente medikasie gebruik het, is die kinders se ATHV-simp-
tome tot 'n groot mate nie beheer nie en het daar steeds gedrags- en akademiese probleme voorgekom. 
Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat die steunstelsels van die kinders nie die regte 
behandelingsmeganismes benut nie om aandag te gee aan die wanfunksionering wat as gevolg van die 
versteuring bestaan. 
 
Alhoewel die onderwysers aangedui het dat hulle kennis ten opsigte van medikasie vir ATHV nie werklik 
voldoende is nie en soveel soos 40 % nie die gebruik daarvan goedkeur nie, beskik hulle oor 'n redelike 
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kennis van watter medikasie beskikbaar is. Die navorser het die afleiding gemaak dat die respondente 
moontlik onseker is ten opsigte van die werking en samestelling van die medikasie. 
 
Uit die resultate is dit duidelik dat 87 % van respondente ander hanteringsmeganismes benut het. Slegs 
een respondent (13 %) maak nie gebruik van ander hanteringsmeganismes nie. Ander 
hanteringsmeganismes dui op meganismes anders as medikasie en 32 % van respondente benut 
arbeidsterapie en spraakterapie, 37 % van respondente benut remediërende, lees- en wiskundeklasse en 
30 % van respondente benut die een of ander vorm van terapie of berading. Verbetering wat te weeg 
gebring is, wissel tussen 100 %-verbetering en geen verbetering nie. Uit hierdie resultate is dit duidelik dat 
'n kind met ATHV baie insette van ouers vereis – nie alleen net ten opsigte van ouerskapvaardigheid nie, 
maar ook ten opsigte van mediese en aanverwante koste. Hierdie insette kan bydra tot die ouers se 
frustrasie en spanning. 
 
Probleme wat die ouers met hul kind met ATHV ervaar, kan volgens belangrikheid, in vier groepe ingedeel 
word, naamlik akademiese probleme en probleme by die skool, die kernsimptome van ATHV, 
gedragsprobleme en dissiplinering en laastens verhoudingsprobleme. Die probleme wat vir die 
onderwysers ongemak veroorsaak, verskil van dit wat die ouers ervaar. Die onderwysers se grootste 
probleem is aandagtekort en hiperaktiwiteit, twee kernsimptome van ATHV. Hierna volg gedragsprobleme 
en verhoudingsprobleme, dan prestasie gevolg deur dissiplinering en opponerende gedrag. Die 
onderwysers ervaar ook probleme wat spesifieke probleme in die klas sal veroorsaak. Indien die ouers se 
belewenis met die van die onderwysers vergelyk word, is dit duidelik dat hulle ook die kind met ATHV 
verskillend moet beleef aangesien verskillende probleme verskillende prioriteite het. Hierdie verskil kan 
aanleiding gee tot die negatiewe verhouding wat tussen die ouers en die skool bestaan. 
 
Die praktiese probleme wat die ouers ten opsigte van hul kind ervaar, kon in vier kategorieë verdeel word: 
o Taakuitvoering; 
o Verhoudings en dissipline; 
o Vaardighede insluitend tydsbesef en geheue en 
o Die daaglikse frustrasie van die ouers. 
Hierdie praktiese probleme beklemtoon weereens die feit dat ouers van kinders baie meer stres en 
frustrasie beleef as ander ouers. Die kinders se daaglikse funksionering is tot so 'n mate beïnvloed dat 
selfs die uitvoering van basiese take soms 'n uitdaging is. Uit hierdie respons is dit duidelik dat ouers nie 
weet hoe om hul kind met ATHV te hanteer nie en dat daar 'n behoefte vir bemagtiging bestaan. Indien 
hierdie probleme met die primêre en sekondêre simptome van ATHV vergelyk word, is dit duidelik dat die 
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onderwysers praktiese probleme ervaar as gevolg van die simptome van ATHV. Die gevolgtrekking wat 
gemaak kan word, is dat onderwysers nie altyd oor voldoende kennis ten opsigte van die versteuring 
beskik nie. Indien hulle kennis ten opsigte van die versteuring goed was, sou hulle begryp het dat die 
probleme wat hulle ervaar, tipiese ATHV-simptome is. Die onderwysers blyk ook nie toegerus te wees om 
hierdie probleme te hanteer nie. 
 
Vervolgens word die vyf vrae bespreek wat daarop gerig was om die intervensieplan te evalueer en die 
impak van die intervensie te bepaal. 

o Ses ouerrespondente het die vraag beantwoord: Was die opleiding vir u van nut?,100 % (f=6) 
van die respondente was van mening dat die opleiding uitstekend was. Die onderwyser 
respondente het aangedui dat 80 % (f=4) van mening was dat die opleiding uitstekend was en 
20 %(f=1) het dit voldoende gevind. 

o Ten opsigte van aanpassing van hul hantering van hul kind het  87 % (f=7) ouers aangedui 
dat hulle hul hantering van hul kind gaan aanpas. Een respondent (13 %) het aangedui dat 
hulle nie hul hantering gaan aanpas nie. Dit is nodig om daarop te wys dat hierdie die een 
ouerpaar is wat nie die ouerleidingsessies bygewoon het nie. Al die onderwysers (100 %: f=5) 
het aangedui dat hulle hul hantering van die kind met ATHV gaan aanpas. 

o Die wyse waarop die ouers en onderwysers hul hantering van die kind gaan aanpas, is 
verbatim weergegee en sluit aan by die probleme wat vroeër deur die respondente 
geïdentifiseer is. Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat die ouers en onderwysers 
bemagtig is om die kind met ATHV te hanteer. Uit hierdie terugvoer is dit duidelik dat sowel 
die ouers as onderwysers meer begrip vir die kinders het en dat hul houding verander het. 'n 
Groot mate van verdraagsaamheid is opgemerk. 

o Tabel 24 is 'n voorstelling van die verandering wat die ouers sedert die aanvang van die 
intervensieplan ten opsigte van drie aspekte waargeneem het. Dit is duidelik dat die 
meerderheid van respondente 'n verbetering by die skool, kind en ouer self opgemerk het. 
Selfs die ouers wat nie die ouerleiding bygewoon het nie, het 'n verbetering ten opsigte van 
hul kind en in een geval ten opsigte van funksionering by die skool opgemerk. Hierdie 
waarneming sluit by die bespreking in 6.3.1.1 aan ten opsigte van die veldteorie dat 
verandering in enige deel van die veld die hele veld kan beïnvloed. Dit is duidelik dat enige 
verandering in die kind se veld 'n verandering in sy funksionering kan veroorsaak. Deur dus 
die kind se totale veld te betrek, hoef die veld in sy totaliteit nie te verander nie, maar kan 'n 
verandering in een aspek die gewenste uitwerking hê. Die reaksie van die onderwysers stem 
ooreen met dié van die ouers en hier is sprake van triangulasie (vergelyk 1.6.1 en 1.8) en die 
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navorser was in staat om die veranderlike op meer as een manier te meet. Uit die response is 
dit duidelik dat ouers en onderwysers van mening is dat die kinders se maatskaplike 
funksionering verhoog het. 

o Die laaste vraag wat gestel is, was 'n oorsigtelike oop vraag en was daarop gerig was om vas 
te stel watter spesifieke waarde die respondente uit die intervensie verkry het: "Watter inligting 
was vir u die mees insiggewend? Spesifiseer asseblief." Die ouers se response kan in die 
volgende vier temas verdeel word: 

o Hantering van die kind; 
o Begrip vir die kind, sy proses en sy funksionering; 
o Wat is ATHV, die oorsake en medikasie/behandeling? en 
o Hoop ten opsigte van die toekoms. 

Die onderwysers se response kan in die volgende vyf temas verdeel word: 
o Hantering van die kind; 
o Wat ATHV is; 
o Bewuswording van eie en die kind se proses; 
o Begrip vir die invloed van eie proses op die hantering van die kind en 
o Begrip vir die impak van ATHV op die kind. 

 
Uit die reaksie is dit duidelik dat die ouers en onderwysers se kennis ten opsigte van ATHV verbeter het, 
dat hulle bemagtig is om die kind te hanteer en dat hulle bewus geword het van sowel hul eie as die kind 
se proses en die invloed daarvan op die hantering van die kind. 
 
8.3 AANBEVELINGS 
 
Uit die ondersoek is dit duidelik dat nie slegs onderwysers nie, maar ook ander professionele persone wat 
diens lewer aan kinders met ATHV, nie oor voldoende kennis ten opsigte van die versteuring en die kind 
met ATHV beskik nie. Indien hierdie professionele persone soos medici, arbeidterapeute, spraakterapeute, 
onderwysers wat ekstra klasse gee en ander terapeute bemagtig word ten opsigte van ATHV en die impak 
van die versteuring op die kind en sy steunstelsels, behoort behandeling en hantering van die kind met 
ATHV meer sinvol te wees. 
 
Dit word aanbeveel dat die intervensieplan buite navorsingsverband aan maatskaplike werkers en ander 
terapeute bekend gestel word om te benut ten opsigte van die kind met ATHV en sy steunstelsels in die 



Hoofstuk 8: Samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings 
 

 468 

vorm van opleidingsprogramme – ten opsigte van die aard van ATHV en die impak daarvan op die kind en 
sy steunstelsels. 
 
Maatskaplike werkers en terapeute wat die intervensieplan wil benut, behoort opleiding te ontvang in die 
toepassing en integrering van Gestaltterapie en Gestaltterapiegroepwerk. 
 
Die intervensieplan moet by verskillende skole geïmplementeer word sodat onderwysers bemagtig kan 
word ten opsigte van proaktiewe hantering van kinders met ATHV sodat die negatiewe impak van die 
versteuring ten opsigte van die kind verminder kan word. 
 
Dit word aanbeveel dat die programme wat deel vorm van die intervensieplan, uitgebrei word sodat 'n 
program ten opsigte van die bemagtiging van die kind met ATHV se sibbe en portuurgroep ontwikkel word. 
Aangesien respondente Afrikaanssprekend was, is die intervensieplan in Afrikaans ontwikkel. Dit word aan- 
beveel dat die intervensieplan en bemagtigingsprogramme in Engels vertaal word sodat dit toeganklik sal 
wees vir 'n groter gemeenskap. 
 
Dit word aanbeveel dat ondersteuningsgroepe vir die ouers en onderwysers van kinders met ATHV gestig 
word. Hierdie ondersteuningsgoepe kan voortvloei uit groepe wat by opleiding of die verdere 
implementering van die intervensieplan betrek word.  
 
Die gemeenskap as geheel kan bemagtig word ten opsigte van kennis van ATHV en die hantering 
daarvan. Hierdeur behoort die mites en onkunde ten opsigte van die versteuring te verminder. Dit kan 
realiseer deur praatjies by ouerleidinggroepe, vroueklubs en kleuterskole aan te bied waartydens van die 
individuele PowerPoint-aanbiedings benut word wat vir die ondersoek saamgestel is. 
 
Aangesien die kennisbasis van ATHV voortdurend verbreed word, is dit noodsaaklik dat professionele 
persone wat diens lewer ten opsigte van kinders met ATHV hulleself bemagtig deur op hoogte van die 
nuutste navorsing en inligting ten opsigte van die versteuring te bly. 
 
Dit word aanbeveel dat die intervensieplan aan medici en sielkundiges bekendgestel word sodat die kind 
en sy steunstelsels so spoedig moontlik ná die diagnose van die versteuring by die 
bemagtigingsprogramme betrek word en die impak van die versteuring sodoende verminder word.  
 
8.4  TEKORTKOMINGE EN LEEMTES TEN OPSIGTE VAN DIE ONDERSOEK 
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Na afloop van die studie is die volgende tekortkominge geïdentifiseer: 
 
Slegs een skool in Polokwane is tydens die studie betrek wat daartoe gelei het dat die veralgemening na 
die breë populasie nie kon plaasvind nie. Alhoewel veralgemening nie die doel van die ondersoek was nie, 
sou 'n uitgebreide studie meer verteenwoordigende data verskaf het. Die breë populasie sou baat vind by 
die implementering van die ondersoek en dit sou insiggewend wees om vas te stel of daar 'n 
ooreenstemming ten opsigte van data sou wees. 
 
Die steekproef het slegs Afrikaanssprekende respondente ingesluit wat die intervensieplan se 
benuttingswaarde beperk. 
 
Die literatuurstudie van die studie is baie lank en omslagtig. Die feit dat soveel literatuur en navorsing ten 
opsigte van ATHV beskikbaar is, het bygedra tot hierdie tekortkoming. Die navorser het gepoog om 'n 
omvattende beeld ten opsigte van ATHV en die impak daarvan op die kind in die middelkinderjare daar te 
stel en is van mening dat indien van die inligting weggelaat sou word die ondersoek verskraal sou word. 
Die navorser is daarvan bewus dat Hoofstuk 5: ATHV VANUIT 'N GESTALTTERAPIEPERSPEKTIEF, 
langer as die ander hoofstukke is. Dit is as gevolg van die feit dat die hoofstuk nie alleen die bespreking 
van Gestaltterapie nie, maar ook Gestaltspelterapie, Gestaltgroepwerk en die metodes wat benut word 
tydens Gestaltspelterapie, insluit. Indien enige van hierdie aspekte weggelaat of by 'n ander hoofstuk 
ingesluit sou wees, sou die hoofstuk gefragmenteerd wees en nie langer 'n samevattende geheel vorm nie. 
 
8.5  BESONDERE BYDRAE IN DIE VAKGEBIED 
  
ATHV is 'n werklikheid en het 'n bepaalde impak op die lewe van 'n kind met die versteuring. Die 
maatskaplike funksionering van die kind word negatief deur die versteuring beïnvloed wat die steunstelsels 
van die kind dikwels ommagtig en onseker laat. Die studie is uniek deurdat dit 'n omvattende 
intervensieplan wat gerig is op sowel die kind met ATHV as sy steunstelsels daarstel. Die ondersoek lewer 
dus nie net 'n bydrae tot die vakgebied nie, maar bied ook toepassingsmoontlikhede in die gemeenskap 
aangesien 'n probleem in die praktyk aandag kry. 
 
8.6 TOETSING VAN DIE DOEL EN DOELWITTE 
  
DOEL VAN DIE ONDERSOEK  
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Die doel wat vir die navorsing gestel is: 
 

Die ontwikkeling en implementering van 'n Gestaltterapeutiese intervensieplan wat gerig is op die 
bemagtiging van sowel die kind in die middelkinderjare met ATHV as sy steunstelsels, en om die 
impak daarvan te evalueer. 

 
Die doel van die ondersoek is suksesvol bereik deur middel van die volgende doelwitte en dus impliseer dit 
dat al die stappe ten einde die studie suksesvol te voltooi, afgehandel is.  
 
 
DOELWITTE 
Ten einde die doel te bereik, is die volgende doelwitte nagestreef: 
 
Doelwit 1:  
Die insameling van inligting deur middel van 'n volledige literatuurstudie en onderhoude met kun-
diges (naamlik onder andere ouers, onderwysers, medici asook kinders gediagnoseer met ATHV) 
om die volgende te omskryf:  
(b) 'n Omvattende oorsig ten opsigte van die aard en omvang van ATHV;  
(c) 'n Teoretiese begronding vir intervensie 
(d) Die fisiese, kognitiewe, emosionele, sosiale, konatiewe en normatiewe en sedelik-religieuse 

ontwikkeling van die kind in die middelkinderjare met ATHV en die invloed van die versteuring 
op die kind se ontwikkeling; 

(e) 'n Omvattende oorsig ten opsigte van Gestaltterapie wat sal dien as die teoretiese onderbou 
vir die navorsing. 

Die doelwit is suksesvol bereik deur die bestudering en beskrywing van literatuur. Die literatuurstudie is in 
hoofstukke 2, 3, 4 en 5 weergegee. Plaaslike en internasionale literatuur is aangevul deur inligting vanaf 
deskundiges bekom asook internetsoektogte en bestudering van navorsingsresultate in die vorm van 
tydskrifartikels. Die navorser se kennisbasis ten opsigte van genoemde aspekte is merkwaardig uitgebrei. 
 
Doelwit 2: 
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Die behoeftes van die ouers, onderwysers en kinders vas te stel deur middel van 'n voorondersoek 
en om hierdie inligting saam met kennis verkry uit die literatuurstudie en gesprekke met kundiges 
te benut ten opsigte van die vroeë ontwikkeling van die intervensieplan. 
Die doelwit is suksesvol bereik deur 'n voorlopige verkennende voorondersoek en 'n studie van die 
meetinstrumente of waarnemingsisteem te doen. Die kinderrespondente is by 'n voorbereidingsessie 
betrek sodat hulle unieke behoeftes vasgestel kon word en die bemagtigingsprogram op die behoeftes 
gerig kon wees. Die voorondersoek is volledig in hoofstuk 6 bespreek. 
 
Doelwit 3: 
Die ontwikkeling van 'n holistiese intervensieplan, gerig op die bemagtiging van sowel die kind met 
ATHV as sy steunstelsels waartydens die inligting wat vanuit die literatuurondersoek verkry is en 
behoeftes van die respondente geïntegreer sal word. 
Die inhoud van die intervensieplan gerig op sowel die kind met ATHV as sy steunstelsels is saamgestel 
deur inligting verkry uit die literatuurstudie, raadpleging van kundiges asook die inligting verkry uit die 
voorondersoek. Die intervensieplan is in die vorm van drie programme beskryf en is in hoofstuk 6 vervat. 
Hierdie doelwit is ook suksesvol bereik. 
 
Doelwit 4: 
Die empiriese implementering van die intervensieplan. 
Die intervensieplan bestaan uit die volgende elemente en is soos volg geïmplementeer: 

 'n Bemagtigingsprogram wat uit ses groepwerksessies bestaan wat op die kind met ATHV 
gerig is.  

 'n Inligtings- en bemagtigingsprogram wat op die onderwyser gerig is wat uit twee 
werkwinkels bestaan. 

 'n Ouerleidingprogram wat in groepverband aangebied is waartydens die ouers van die kind 
met ATHV betrek is. Die program het uit vier groepsessies bestaan. 

Die intervensieplan is vir agt kinderrespondente, ses ouerpare en vyf onderwysers aangebied. Die 
implementering van die intervensieplan is volledig in hoofstuk 7 bespreek. Hierdie doelwit is suksesvol 
bereik. 
 
Doelwit 5: 
Die evaluering van die intervensieplan se impak op die selfwaarde en maatskaplike funksionering 
van die kind in die middelkinderjare met ATHV. 
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Die impak van die intervensieplan op die selfwaarde en maatskaplike funksionering is met 'n 
gestandaardiseerde meetinstrument (die Rosenberg-selfwaardeskaal (Bylaag 11)) en selfopgestelde 
vraelyste (Bylaag 7, 8, 9 en 10) bepaal. Vergelykings het plaasgevind tydens 'n voortoets en 'n natoets. 
Verdere verheldering ten opsigte van die impak van die intervensieplan is bekom deur 'n opvolgonderhoud 
met die skoolhoof ses maande na afloop van die intervensie. Die resultate is in hoofstuk 7 bespreek en dui 
daarop dat die intervensieplan met vrymoedigheid aangewend kan word ten opsigte van die drie 
teikengroepe. Die doelwit is dus ook suksesvol bereik. 
 
Doelwit 6: 
Die stel van gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte van die intervensieprogram aan die hand 
van die literatuur en empiriese data. 
Samevattende gevolgtrekkings en aanbevelings is na afloop van die studie as die kern van die hoofstuk 
gemaak. Tekortkominge en leemtes van die ondersoek is uitgelig en die besondere bydrae tot die 
vakgebied is bespreek. Hierdie doelwit is suksesvol bereik. 
 
Al die doelwitte soos gestel vir hierdie studie is dus suksesvol bereik. 
8.7 EVALUERING VAN DIE NAVORSINGSVRAAG EN HIPOTESES 
 
Die kwalitatiewe navorsingsvraag is soos volg geformuleer: 
 

Watter aspekte kan vanuit die literatuur, menings van kundiges, voorondersoek en eie waarneming 
benut word om 'n toepaslike intervensieplan vanuit 'n Gestaltterapieverwysingsraamwerk te 
ontwikkel? 

 
Die navorsingsvraag is beantwoord deur suksesvolle bereiking van doelwit 1, 2 en 3. 
 
Die volgende kwantitatiewe hipoteses is tydens die ondersoek gestel: 
 

o Indien die kind met ATHV in sy middelkinderjare betrek word by 'n Gestaltterapeutiese 
intervensieplan waardeur die kind, sy ouers en onderwyser bemagtig word om die 
versteuring beter te verstaan en te hanteer, behoort die kind se maatskaplike funksionering 
binne sy veld te verbeter. 
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o Indien die kind met ATHV in sy middelkinderjare betrek word by 'n Gestaltterapeutiese 
intervensieplan waardeur die kind, sy ouers en onderwyser bemagtig word om die 
versteuring beter te verstaan en te hanteer, behoort die kind se selfwaarde te verbeter. 

o Indien die ouers en onderwysers van 'n kind met ATHV hierdie bemagtigingsprogram 
deurloop het, behoort hulle kennis ten opsigte van die aard, oorsake, behandeling en 
hantering van ATHV te verbeter.  

o Hierdie kennis behoort daartoe te lei dat hulle die kind met ATHV beter begryp en hulle 
hantering ten opsigte van die kind sal aanpas. 

 
o Die intervensieplan wat ontwikkel is, fokus op die verbetering van die kind met ATHV se 

maatskaplike funksionering. Deur middel van 'n kwalitatiewe beskrywing is bevestig dat die kinders 
se maatskaplike funksionering 'n verbetering getoon het. Die eerste hipotese word dus ondersteun. 

o 'n Vergelyking is getref tussen die respondente se selfwaarde voor die implementering van die 
intervensieplan en daarna. Hierdie vergelyking het op 'n verbetering van die selfwaarde van die 
respondente van 0 tot 27.5 % gedui. Die tweede hipotese word dus ondersteun. 

o Met behulp van selfopgestelde vraelyste is die kennis van die ouers en onderwysers ten opsigte van 
die aspekte soos genoem in hipotese 3 vergelyk vóór en ná die implementering van die 
intervensieplan. 'n Beduidende toename in kennis ten opsigte van al die aspekte het voorgekom by 
die respondente wat ingeskakel het by die programme. Die derde hipoteses word dus ondersteun.  

o Tydens die invul van die selfopgestelde vraelyste het al die respondente wat ingeskakel het by die 
programme, aangedui dat hulle die kind met ATHV beter begryp en dat hulle hul hantering ten 
opsigte van die kind sal aanpas. Die derde hipotese word dus ondersteun. 

 
8.8 SLOTOPMERKINGS 
 
Die doel van hierdie studie was om sowel die kind met ATHV as sy steunstelsels te bemagtig. Hierdeur is 
die respondente in staat gestel om sin te maak van die oorweldigende en soms teenstrydige inligting wat 
ten opsigte van ATHV bestaan. Die kind met ATHV en sy steunstelsels ervaar verskeie probleme as gevolg 
van die ouderdomsontoepaslike gedrag wat 'n gevolg is van die versteuring. Deur middel van die holistiese 
intervensieplan is die kind met ATHV en sy steunstelsels die geleentheid gebied om sinvol met hul 
omgewing of veld in kontak te kom en om die veld op so 'n wyse te organiseer dat behoeftebevrediging kon 
plaasvind.  
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Gestaltterapie het aan die navorser die verwysingsraamwerk gebied waarbinne ATHV bespreek kon word 
en verder kon 'n intervensieplan geskoei op Gestalterapeutiese beginsels ontwikkel word. Met behulp van 
hierdie intervensieplan is die respondente bemagtig sodat hulle bewus geword het van hul eie vermoëns 
en in staat gestel is om op 'n verantwoordelike wyse keuses te maak wat tot integrasie en 
selfondersteuning gelei het. Sodoende kon die maatskaplike funksionering van die kind met ATHV verhoog 
word. 
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BYLAAG 1: BRIEF AAN SKOLE TEN OPSIGTE VAN WERWING VAN RESPONDENTE 
 

BLANCHÉ VERSTER 
MAATSKAPLIKE WERKER IN PRIVAAT PRAKTYK 

BA(MW) Hons(UP)) MDIAC (Spelterapie) cum laude (UNISA) 
Reg. No: 10 -04078 

POSBUS 11109  PRAKTYK  NO:  089  00001238 
Bendor SWPP: 2000/ 1290         
0699    
TEL /FAKS NO:  015 2962148  
SEL: 083 630 9969  
 
8 Oktober 2007 
Die Hoof  
Laerskool 
Polokwane    
 
Geagte mnr, mev 
 
DOKTORALE NAVORSING: AANDAGTEKORTHIPERAKTIWITEITVERSTEURING  (ATHV)  
 
Hiermee rig ek 'n versoek aan u om my behulpsaam te wees met die identifisering van moontlike 
respondente met die oog op my empiriese navorsing.   
Ek is tans besig met my doktorale studie en is 'n geregistreerde student aan die Universiteit van Suid-Afrika 
met dr. J. P. Schoeman as my promotor. Alle navorsing word streng onder voorwaardes en prosedures van 
sowel die fakulteit Sosiale Wetenskappe as die Navorsings- en Etiese komitees van die betrokke instelling 
voltooi. Die doel van hierdie studie is die ontwikkeling, implementering en evaluering van 'n intervensieplan 
wat gerig is sowel op die bemagtiging van die kind met ATHV as sy steunstelsels. In hierdie geval word sy 
ouers en onderwysers as sy steunstelsels omskryf. Vanuit praktykervaring het ek gevind dat ouers en 
onderwysers nie altyd bemagtig is om die spesifieke problematiek van die kind met ATHV te verstaan of te 
hanteer nie. Die kind met ATHV ervaar sy leefwêreld meestal negatief en sy totale funksionering word 
hierdeur beïnvloed. 
Die navorsing fokus op die bemagtiging van die kind, ouer en onderwyser. Die rol van die onderwyser in 
die hantering van die kind met ATHV word as uiters belangrik beskou en sal tydens die navorsing 
beklemtoon word. Kinders by wie ATHV gediagnoseer is, word vir die doeleindes van die ondersoek as die 
respondente gesien. Indien 'n bepaalde kind geïdentifiseer en by die navorsing betrek word sal sy ouers en 
onderwyser/s outomaties ook by die ondersoek betrek word. Tydens die navorsing sal respondente by drie 
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groepe betrek word waartydens 'n program wat gerig is op die bemagtiging van die bepaalde groep ten 
opsigte van ATHV benut sal word. Die groepe sal oor ses sessies ten opsigte van die kinders en vier 
sessies ten opsigte van die ouers en onderwysers, strek. 
Ek sal dit hoog op prys stel indien u my behulpsaam sal wees met die identifisering van moontlike 
respondente. Die leerders moet kinders wees by wie ATHV gediagnoseer is. Respondente, kinders, ouers 
en onderwysers sal deurgaans anoniem hanteer word en geen name word op enige vorm aangedui of in 
die finale tesis deurgegee nie. 
Die navorsing is vrywillig en geen vergoeding is ter sprake nie. 
Ek sal dit waardeer indien u my binne 'n week in kennis kan stel van moontlike respondente aangesien ek 
beplan om die navorsing binne die volgende twee weke 'n aanvang te laat neem. 
 
U samewerking word hoog op prys gestel. 
 
 
BLANCHÉ VERSTER 
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BYLAAG 2: BRIEF AAN OUERS EN ONDERWYSERS TEN OPSIGTE VAN REËLINGS VIR 
BEMAGTIGINGSPROGRAMME 

BLANCHÉ VERSTER 
MAATSKAPLIKE WERKER IN PRIVAAT PRAKTYK 

BA(MW) Hons(UP)) MDIAC(Spelterapie)cum laude (UNISA) 
Reg. No: 10 -04078 

POSBUS 11109  PRAKTYK  NO:  089  00001238 
Bendor SWPP: 2000/ 1290         
0699    
TEL /FAKS NO:  015 2962148  
SEL: 083 630 9969  

 
26 Oktober 2007 
 
Geagte ouer/onderwyser 
 
INTERVENSIEPLAN: AANDAGTEKORTHIPERAKTIWITEITVERSTEURING (ATHV) 
 
Ten eerste wil u bedank vir u bereidheid om deel te neem aan die program wat ek gedurende November 
2007 gaan aanbied. Ek is tans besig met my doktorale studie en is 'n geregistreerde student aan die 
Universiteit van Suid-Afrika. As deel van my studie het ek 'n intervensieplan ontwikkel wat gerig is op 
die bemagtiging van sowel die kind met ATHV as sy ouers en onderwysers. Die einddoel van die 
intervensie is om die kind met ATHV se algemene funksionering binne sy omgewing te verbeter. Die 
intervensie is in drie fases verdeel: 
1. 'n Bemagtigingsprogram met die kinders bestaande uit ses sessies. Die volgende basiese temas sal 

tydens die program bespreek word: 

o Wie is ek? 
o My sterkpunte en vermoëns.  
o Wat is ATHV?  
o Emosionele bewuswording en uitdrukking. 
o Goeie verhoudings met ander. 
o Ontspan en fokus 

2. 'n Ouerleidingprogram bestaande uit vier sessies met die volgende onderwerpe: 

o Wat is ATHV en hoe beïnvloed dit 'n kind en gesin se funksionering? 
o Persoonlikhede, ouerskap en dissipline. 
o Praktiese wenke om my kind te hanteer. 
o Hoe oorleef ek ATHV ? 
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3. 'n Werkwinkel met die onderwysers bestaande uit twee sessies: 

o Wat is ATHV en hoe beïnvloed dit 'n kind binne die skoolopset? 
o Praktiese wenke om die kind met ATHV te hanteer. 

As gevolg van die feit dat hierdie studie deel van 'n navorsingstudie is, gaan ek in die loop van die 
program van u versoek om 'n aantal vraelyste in te vul Hierdie vraelyste sal gebruik word om die 
program te rig deur u en die kind se behoeftes in ag te neem. Omdat die sessies inmekaar skakel, 
versoek ek dat u en u kind asseblief elke sessie sal bywoon om maksimale benutting uit die program 
te verkry. Ek wys u weereens graag daarop dat geen betaling ter sprake is nie. 
PRAKTIESE REËLINGS  
Die groepsessies vir die kinders sal ongeveer 75 minute (een uur en vyftien minute) duur en sal by die 
skool plaasvind. Daar is met die skool gereël dat die groepsessies om 14:00 sal plaasvind. Tye en datums 
is soos volg: 

DAG DATUM TYD OPMERKING (Elke sessie het nie 'n onderwerp het nie: 

ek sal die temas aanpas volgens die kinders se 

behoefte) 
Maandag 29 Oktober 2007 Gedurende  

skoolure 
Ek gaan die kinders ontmoet en hulle deelname aan die 
groep verduidelik. 'n Algemene vraelys sal ten opsigte 
van elkeen ingevul word. 

Dinsdag 30 Oktober 2007 14:00 – 
15:15 

Sessie 1 – Indien moontlik sou ek graag vir u as ouers 
wil ontmoet, voor of na die sessie. 

Donderdag 1 November 2007 14:00 – 
15:15 

Sessie 2  

Dinsdag 6 November 2007 14:00 – 
15:15 

Sessie 3 

Dinsdag 13 November 
2007 

14:00– 
15:15  

Sessie 4 

Dinsdag 20 November 
2007 

14:00 – 
15:15 

Sessie 5 

Dinsdag 27 November 
2007 

14:00 – 
15:15 

Sessie 6 – Afsluiting 

 
Ek sal dit waardeer indien u sal toesien dat u kind iets eet voor die groepsessie aangesien ons ook 'n paar 
fisiese aktiwiteite gaan hê en hulle die energie nodig sal hê.  
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Die groepsessies vir die ouers sal ongeveer twee uur duur en sal by die N.G Kerk Bendor Park se 
koffiekroeg (De Wetrylaan, Bendor) plaasvind. Tye en datums is soos volg: 
 

DAG DATUM TYD ONDERWERP (Kan aangepas word na gelang van 

die groep se behoefte) 
Donderdag 8 November 2007 18:00 vir 

18:15 
Sessie 1: Wat is ATHV en hoe beïnvloed dit 'n kind en 
gesin se funksionering? 

Donderdag 15 November 2007 18:00 vir 
18:15 

Sessie 2: Persoonlikhede, ouerskap en dissipline. 
 

Donderdag 22 November 2007 18:00 vir 
18:15 

Sessie 3: Praktiese wenke om my kind te hanteer. 
 

Donderdag 29 November 2007 18:00 vir 
18:15 

Sessie 4: Hoe oorleef ek ATHV ? 
 

 
Die groepsessies vir die onderwysers sal ongeveer twee uur duur en sal by die skool aangebied word. 
Tye en datums is soos volg: 

DAG DATUM TYD ONDERWERP (Kan aangepas word na gelang van 

die groep se behoefte) 
Woensdag 6 November 2007 13:30 – 

15:30 
Sessie 1: Wat is ATHV en hoe beïnvloed dit 'n kind 
binne die skoolopset? 

Woensdag 14 November 2007 13:30 – 
15:30 

Sessie 2: Praktiese wenke om die kind met ATHV te 
hanteer. Hoe beïnvloed wie ek is my hantering van die 
kind met ATHV? 

 
Indien u enige navrae het, is u welkom om my by 083 630 9969 te skakel. U samewerking word hoog op 
prys gestel.  
 
Vriendelike groete 
 
 
BLANCHÉ VERSTER 
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BYLAAG 3: INGELIGTE TOESTEMMING – KINDERS 
 
Hiermee gee ek,__________________________ ouer van,____________________________ 
toestemming dat: 
1. my kind die Kinderfunksioneringinventaris-vraelys aan die begin van die navorsingsproses mag invul, 
2. my kind die Rosenberg-selfwaardeskaal aan die begin en aan die einde van die navorsingsproses 

mag invul, 
3. my kind mag deelneem aan die groepwerksessies gerig op die bemagtiging van die kind met ATHV,  
4. inligting verkry vanuit die invul van die vraelys en die resultate van die groepwerksessies in die 

navorsingsverslag gepubliseer mag word.  
5. my kind deel mag wees van video-opnames wat van die sessies gemaak gaan word. 
 
Ek onderneem dat: 
o my kind elke groepwerksessie sal bywoon, 
o ek die navorser in kennis sal stel indien my kind nie langer deel van die ondersoek kan wees nie. 
 
Ek is bewus van en verstaan: 
o my kind se regte as respondent en ek gee vrywillig toestemming tot deelname aan hierdie navorsing, 
o wat die ondersoek behels asook hoe en waarom die studie uitgevoer word, 
o dat video-opnames en aantekeninge gedurende die groepsessies gemaak sal word vir 

navorsingsdoeleindes, 
o dat geen inligting wat kan lei tot die identifisering van my kind, my gesin of familie bekend gemaak 

mag word nie, 
o dat ek 'n ondertekende afskrif van hierdie toestemmingsbrief sal ontvang,  
o Indien ek enige navrae sou hê, kan ek Blanché Verster enige tyd kontak by die volgende nommer: 

083 6309 969. 
 
 
Handtekening van ouer Datum 
 
 

 Handtekening van navorser                                                     Datum 
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BYLAAG 4: INGELIGTE TOESTEMMING – OUERS 
 
Naam van respondent/e: ______________________________________ 
   
Naam van navorser: _______________________________________________ 
 
1. Titel van die studie: 'n Gestaltterapeutiese intervensieplan gerig op die kind met ATHV en sy 

steunstelsels. 
2. Doel van die studie: Die ontwikkeling, implementering en evaluering van 'n Gestaltterapeutiese 

intervensieplan gerig op die bemagtiging van sowel die kind in die middelkinderjare met ATHV as sy 
steunstelsels, met die doel om die maatskaplike funksionering van dié kind te verbeter. 

3. Navorsingsprosedure:  
o Daar sal van my/ons* verwag word om vier groepwerksessies van ongeveer een uur by te woon. 

Die datum, tyd en lokaal sal vroegtydig aan my/ons deurgegee word. 
o Daar sal van my/ons* verwag word om gedurende die ondersoek 'n aantal vraelyste van beperkte 

omvang in te vul.  
4. Risiko’s en ongemak: Daar bestaan geen voor die handliggende risiko’s of ongemak waaraan 

ek/ons* blootgestel sal word nie. 
5. Finansiële vergoeding: Ek/ons* is bewus daarvan dat ek/ons* geen finansiële vergoeding sal ontvang 

vir my/ons* deelname in die studie nie. 
6. Ek/ons* onderneem dat: 

o ek/ons* elke groepwerksessie sal bywoon, 
o ek/ons* die navorser onmiddellik in kennis sal stel indien ek/ons* nie langer deel van die ondersoek 

kan wees nie. 
7. Ek/ons* is bewus van en verstaan 

o my/ons* regte as respondent en ek/ons* gee vrywillig toestemming tot deelname aan hierdie 
navorsing, 

o wat die ondersoek behels asook hoe en waarom die studie uitgevoer word, 
o dat video-opnames en aantekeninge gedurende die groepsessies gemaak sal word vir 

navorsingsdoeleindes, 
o dat geen inligting wat kan lei tot die identifisering van myself/onsself*, my/ons* gesin of familie 

bekend gemaak mag word nie, 
o dat ek/ons* 'n ondertekende afskrif van hierdie toestemmingsbrief sal ontvang. 
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o Indien ek enige navrae sou hê, kan ek/ons* Blanché Verster enige tyd kontak by die volgende 
nommer: 083 6309 969. 

*Skrap wat nie van toepassing is nie.   
 

 
 
 
Handtekening van respondent Datum 
 
 
 
*Handtekening van respondent Datum 
 

 
 
 Handtekening van navorser                                                     Datum 
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BYLAAG 5: ONDERNEMING TOT VERTROULIKHEID 
 
Hiermee onderneem ek, ___________________________________________________________ 
dat ek alle persoonlike inligting wat ek vanuit die groepwerksessies verkry, vertroulik sal behandel en met 
niemand buite die groep sal deel nie. 
  
 
 
Handtekening van respondent Datum 
 

 
 
 Handtekening van navorser                                                     Datum 
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BYLAAG 6: INGELIGTE TOESTEMMING – ONDERWYSERS  
 
Naam van respondent: ______________________________________ 
   
Naam van navorser: _______________________________________________ 
 
1. Titel van die studie: 'n Gestaltterapeutiese intervensieplan gerig op die kind met ATHV en sy 

steunstelsels. 
2. Doel van die studie: Die ontwikkeling, implementering en evaluering van 'n Gestaltterapeutiese 

intervensieplan gerig op die bemagtiging van sowel die kind in die middelkinderjare met ATHV as sy 
steunstelsels, met die doel om die maatskaplike funksionering van dié kind te verbeter. 

3. Navorsingsprosedure:  
o Daar sal van my verwag word om twee werksessies van ongeveer een uur by te woon. Die datum, 

tyd en lokaal sal vroegtydig aan my deurgegee word. 
o Daar sal van my verwag word om gedurende die ondersoek 'n aantal vraelyste van beperkte 

omvang in te vul.  
4. Risiko’s en ongemak: Daar bestaan geen voor die handliggende risiko’s of ongemak waaraan ek 

blootgestel sal word nie. 
5. Finansiële vergoeding: Ek is bewus daarvan dat ek geen finansiële vergoeding sal ontvang vir my 

deelname nie. 
6. Ek onderneem dat: 

o ek elke werksessie sal bywoon, 
o ek die navorser onmiddellik in kennis sal stel as ek nie langer deel van die ondersoek kan wees 

nie. 
7. Ek is bewus van en verstaan: 

o my regte as respondent en ek gee vrywillig toestemming tot deelname aan hierdie navorsing, 
o wat die ondersoek behels asook hoe en waarom die studie uitgevoer word, 
o dat video-opnames en aantekeninge gedurende die sessies gemaak word vir 

navorsingsdoeleindes, 
o dat geen inligting wat kan lei tot die identifisering van myself bekend gemaak mag word nie, 
o dat ek 'n  ondertekende afskrif van hierdie toestemmingsbrief sal ontvang, 
o Indien ek enige navrae sou hê, kan ek Blanché Verster enige tyd kontak by die volgende nommer: 

083 6309 969. 
 

Handtekening van respondent Datum 
 
 
 Handtekening van navorser                                                     Datum 
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BYLAAG 7: VRAELYS TEN OPSIGTE VAN AANDAGTEKORTHIPERAKIWITEITSVERSTEURING 
(ATHV) – OUERS 

 
Beantwoord asseblief al die vrae so volledig as moontlik. Inligting in Afdeling A is streng vertroulik en sal 
onder geen omstandighede bekend gemaak word nie. 
 
AFDELING A – Identifiserende inligting 
 
Van:_______________________________________ 

 
Adres:______________________________________________________________________ 
Sel no:  ___________________________________     Tel. no: ________________________ 

 

NAAM GEBOORTEDATUM GESLAG ATHV 
JA NEE 

Vader: 
 

    

Stiefvader (indien van 
toepassing): 
 

    

Moeder: 
 

    

Stiefmoeder (indien van 
toepassing): 
 

    

Kinders:     
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Dui die hoogste akademiese kwalifikasie wat u behaal het, met 'n kruisie aan. 
 

KWALIFIKASIE  VADER  MOEDER 

Hoërskool    

Matriek   

Diploma    

Tersiêre opleiding   

Meer as een graad   

Beroep   

 
AFDELING B – Vraelys ten opsigte van ATHV  
 
Vraag 1: Dui asseblief op 'n skaal van 1 tot 5 aan wat u kennis ten opsigte van ATHV is: 
 
1=baie beperk, 2= ‘n mate van kennis, 3=redelike kennis, 4=voldoende kennis, 5=uitgebreide kennis. 

 
 
 

 
Vraag 2: Dui asseblief op 'n skaal van 1 tot 5 aan wat u kennis ten opsigte van die behandeling van  ATHV  

is: 
 
1=baie beperk, 2= ‘n mate van kennis, 3=redelike kennis, 4=voldoende kennis, 5=uitgebreide kennis. 
 

1 2 3 4 5 

     

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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Vraag 3: Wat beskou u as die oorsaak van ATHV ? (Dui alles aan wat van toepassing is) 
 

3.1 Verkeerde dieet/allergieë  

3.2 Suiker  

3.3 Omgewingsfaktore  

3.4 Ouerskapstyl   

3.5 Oorerwing/Geneties  

3.6 Lae geboortegewig  

3.7 Toksines soos lood  

3.8 Rook en alkohol tydens swangerskap  

3.9 Breinbeserings   

3.11 Biologiese oorsake soos neurologiese disfunksionering  

3.12 Verkeerde hantering van die kind  

3.13 ATHV bestaan nie – dit is die kind se persoonlikheid  

3.14 Ander: spesifiseer   

 
Ander: _____________________________________________________________________ 
 
Vraag 4: Wat was die rede dat u u kind vir ATHV laat evalueer het ? (Dui alles aan wat van toepassing is) 

 
 
 
 
 

 
Ander: _____________________________________________________________________ 
 
Vraag 5: Gebruik die kind medikasie vir ATHV? 

 
 

 

4.1 Gedragsprobleme  

4.2 Akademiese probleme  

4.3 Onderwyser het daarop aangedring  

4.4 Ander: spesifiseer  

Ja Nee 
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Vraag 6: Het u vantevore enige professionele persone geraadpleeg ten opsigte van u kind en ATHV ?  
 
 

 
Vraag 7: Indien u Ja op vraag 6 geantwoord het, gee asseblief 'n aanduiding van wie u geraadpleeg het en 

van watter waarde die kontak was. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Vraag 8: Indien u Nee op vraag 6 geantwoord het, gee asseblief 'n aanduiding wat die rede vir die 

antwoord is. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Vraag 9: Indien Ja op vraag 5 spesifiseer asseblief. (Dui alles aan wat van toepassing is) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ander: _____________________________________________________________________ 
 
 

Ja Nee 

  Soort Dosis x. p.d. 

6.1 Ritalin     

6.2 Strattera    

6.3 Concerta    

6.4 Homopatiese middel    

6.5 Aanvullings     

Vitamine en minerale     

Omega-olies    

6.6 Ander: spesifiseer     



Bylaes  

 520 

Vraag 10: Maak u van ander hanteringsmeganismes/behandeling gebruik as medikasie ? 
 
 

 
Vraag 11: Indien Ja op vraag 10 spesifiseer asseblief. (Dui alles aan wat van toepassing is) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vraag 12: Waarmee ondervind u die meeste probleme? Prioritiseer van 1-10 met 10 die  
                  grootste probleem en 1 die geringste probleem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja Nee 

  Skakel in Ek kan 'n verbetering sien 

Ja  'n Mate Nee 

8.1 Arbeidsterapie      

8.2 Spraakterapie      

8.3 Remediërende klasse      

8.4 Ekstra leesklasse      

8.5 Spelterapie      

8.6 Gesinsterapie      

8.6 Ander: spesifiseer      

9.1 Hiperaktiwiteit  

9.2 Aandagtekort  

9.3 Impulsiwiteit  

9.4 Gedragsprobleme  

9.5 Gesinsverhoudinge  

9.6 Probleme by die skool  

9.7 Akademiese probleme   

9.8 Dissiplinering  

9.9 Probleme met maats  

9.10 Ander: spesifiseer   
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Vraag 13: Maak asseblief 'n lys van vyf  praktiese probleme wat u tuis ondervind, byvoorbeeld  Om 
soggens gereed te maak vir skool.  

 
1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________________ 
 
 
Opmerkings: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Baie dankie vir u moeite en samewerking 
 
 
BLANCHÉ VERSTER 
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BYLAAG 8: VRAELYS TEN OPSIGTE VAN AANDAGTEKORTHIPERAKIWITEITSVERSTEURING 
(ATHV ) – ONDERWYSERS 

 
Beantwoord asseblief al die vrae so volledig as moontlik. Inligting in Afdeling A is streng vertroulik en sal 
onder geen omstandighede bekend gemaak word nie. 
 
AFDELING A – Identifiserende inligting 
 
Van:______________________________________________________________________ 
Naam:______________________ Geboortedatum:__________________________ 

 

KWALIFIKASIE   

Diploma   

Tersiêre opleiding  

Nagraadse opleiding  

Jare onderwyservaring  

Graad waarvoor u klas gee  

 
 
Selno:  ___________________________________     Tel.no: ________________________ 
 
AFDELING B – Vraelys ten opsigte van ATHV  
 
Vraag 1: Dui asseblief op 'n skaal van 1 tot 5 aan wat u kennis ten opsigte van ATHV is: 
 
1=baie beperk, 2= ‘n mate van kennis, 3=redelike kennis, 4=voldoende kennis, 5=uitgebreide kennis. 

 
 
 

 
 

1 2 3 4 5 
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Vraag 2: Dui asseblief op 'n skaal van 1 tot 5 aan wat u kennis ten opsigte van die behandeling van  ATHV  
is: 

1=baie beperk, 2= ‘n mate van kennis, 3=redelike kennis, 4=voldoende kennis, 5=uitgebreide kennis. 
 

1 2 3 4 5 

     

 
Vraag 3: Wat beskou u as die oorsaak van ATHV ? (Dui alles aan wat van toepassing is) 
 

3.1 Verkeerde dieet/allergieë    

3.2 Suiker  

3.3 Omgewingsfaktore  

3.4 Ouerskapstyl   

3.5 Oorerwing/Geneties    

3.6 Lae geboortegewig  

3.7 Toksines soos lood  

3.8 Rook en alkohol tydens swangerskap  

3.9 Breinbeserings   

3.11 Biologiese oorsake soos neurologiese funksionering  

3.12 Verkeerde hantering van die kind  

3.13 ATHV bestaan nie dit is die kind se persoonlikheid  

3.14 Ander: spesifiseer   

 
Ander: _____________________________________________________________________ 
 
Vraag 4: Om watter rede sal u 'n kind vir ATHV laat evalueer ? (Dui alles aan wat van toepassing is) 

 
 
 
 
 

 
Ander: _____________________________________________________________________ 

4.1 Gedragsprobleme  

4.2 Akademiese probleme  

4.3 Ouer vermoed daar is 'n probleem  

4.4 Ander: spesifiseer  
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Vraag 5: Keur u die gebruik van medikasie vir ATHV goed? 
 
 

 
Vraag 6: Dui aan met watter medikasie u bekend is. (Dui alles aan wat van toepassing is) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ander: _____________________________________________________________________ 
 
Vraag 7: Indien ŉ kind ATHV het of u vermoed ATHV waarmee ondervind u die meeste probleme? 

Prioritiseer van 1-10, waar 10 die grootste probleem en 1 die geringste probleem aandui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ander: _____________________________________________________________________ 

Ja Nee 

6.1 Ritalin   

6.2 Strattera  

6.3 Concerta  

6.4 Homopatiese middels  

6.5 Aanvullings   

Vitamine en minerale   

Omega-olies   

6.6 Ander: spesifiseer   

7.1 Hiperaktiwiteit  

7.2 Aandagtekort  

7.3 Impulsiwiteit  

7.4 Gedragsprobleme  

7.5 Opponerende, uittartende gedrag  

7.6 Onderprestasie  

7.7 Inkonsekwente gedrag of prestasie  

7.8 Dissiplinering  

7.9 Probleme met maats  

7.10 Ander: spesifiseer   
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Vraag 8: Maak asseblief 'n lys van vyf  praktiese probleme wat u by die skool ondervind, byvoorbeeld: Kind 
kan nie opdragte uitvoer voordat 'n paar keer verduidelik is wat gedoen moet word nie.  

 
1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________________ 
 
Opmerkings: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Baie dankie vir u moeite en samewerking 
 
 
BLANCHÉ VERSTER 
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1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

 

 
Ja Nee 

 
Ja Nee 

 
Ja Nee 

BYLAAG 9: OPVOLGVRAELYS TEN OPSIGTE VAN AANDAGTEKORTHIPERAKIWITEITS-
VERSTEURING (ATHV) – OUERS 

 
Vul asseblief al die vrae so volledig as moontlik in.  
 
Naam:______________________  
 
Vraag 1: Dui asseblief op 'n skaal van 1 tot 5 aan wat u kennis  ten opsigte van ATHV nou is: 
 
1=baie beperk, 2= ‘n mate van kennis, 3=redelike kennis, 4=voldoende kennis, 5=uitgebreide kennis. 

 
 
 
 

Vraag 2: Het u kennis ten opsigte van ATHV verbeter? 
 
 

 
Vraag 3: Dui asseblief op 'n skaal van 1 tot 5 aan wat u kennis nou ten opsigte van die behandeling van  

ATHV  is: 
 
1=baie beperk, 2= ‘n mate van kennis, 3=redelike kennis, 4=voldoende kennis, 5=uitgebreide kennis. 

 
 
 
 

Vraag 4: Het u kennis ten opsigte van die behandeling van ATHV verbeter? 
 
 

 
Vraag 5: Is u nou in staat om 'n ingeligte keuse ten opsigte van die behandeling van ATHV te maak? 
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1 2 3 4 5 

     

 

 
Ja Nee 

Vraag 6: Was die opleiding vir u van nut? Dui asseblief op 'n skaal van 1 tot 5 aan hoe u die program sou 
beoordeel: 
1 = Van geen nut nie – help met geen probleem nie, 
2 = Tot 'n mate van nut – help met 'n aantal probleme, 
3 = Nuttig – help met die belangrikste probleme, 
4 = Voldoende – het gegaan oor die belangrikste probleme en bied 'n oplossing vir die hantering daarvan, 
5 = Uitstekend – het nie alleen gegaan oor die probleme van die ouers nie maar ook die van die kind en 
onderwyser aan en bied werkbare opsies ten opsigte van die hantering van ATHV aan. 
 

 
 
 

 Vraag 7: Gaan u u hantering van u kind met ATHV aanpas? 
 
 

 
Vraag 8: Indien u Ja op vraag 7 geantwoord het spesifiseer asseblief. Indien u Nee op vraag 7 geantwoord 
het verduidelik asseblief. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Vraag 9: Het u enige verandering opgemerk sedert die begin van die program ten opsigte  van: 
 

 Ja Nee Spesifiseer verandering 

Skool  
 

   

Ouers – self 
 

   

Kind 
 

   

 
 
 



Bylaes  

 528 

Vraag 10: Watter inligting was vir u die insiggewendste? Spesifiseer asseblief. 
1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 
 
 
Opmerkings: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Baie dankie vir u moeite en samewerking 
 
BLANCHÉ VERSTER 
 
 
 
 
 



Bylaes  

 529 

 

1 2 3 4 5 

     

Ja Nee

 

1 2 3 4 5 

     

Ja Nee

BYLAAG 10: OPVOLGVRAELYS TEN OPSIGTE VAN AANDAGTKORTHIPERAKIWITEITS-
VERSTEURING (ATHV) – ONDERWYSERS 

 
Vul asseblief al die vrae so volledig as moontlik in.  
 
Naam:______________________  
 
Vraag 1: Dui asseblief op 'n skaal van 1 tot 5 aan wat u kennis  ten opsigte van ATHV  nou is: 
 
1=baie beperk, 2= 'n mate van kennis, 3=redelike kennis, 4=voldoende kennis, 5=uitgebreide kennis. 

 
 
 
 

Vraag 2: Het u kennis ten opsigte van ATHV verbeter? 
 

 
 
 

 
Vraag 3: Dui asseblief op 'n skaal van 1 tot 5 aan wat u kennis nou ten opsigte van die behandeling van 
ATHV  is: 
 
1=baie beperk, 2= 'n mate van kennis, 3=redelike kennis, 4=voldoende kennis, 5=uitgebreide kennis. 
 

 
 
 

Vraag 4: Het u kennis ten opsigte van die behandeling van ATHV verbeter? 
 

 
 
 

 



Bylaes  

 530 

 

1 2 3 4 5 

     

Ja Nee

Ja Nee

Vraag 5: Sou u nou in staat wees om die oorsake van ATHV aan ouers te verduidelik? 
 
 
 

 
 
Vraag 6:  Is u nou in staat om medikasie/behandeling vir ATHV met die ouers te bespreek en te help met 

die monitering daarvan indien nodig ? 
 

 
 
 

 
Vraag 7: Was die opleiding vir u van nut? 
 
Dui asseblief op 'n skaal van 1 tot 5 aan hoe u die program sou beoordeel: 
1 = Van geen nut nie – help met geen probleem nie, 
2 = Tot 'n mate van nut – help met 'n aantal probleme, 
3 = Nuttig – help met die belangrikste probleme, 
4 = Voldoende – het gegaan oor die belangrikste probleme en bied 'n oplossing vir die hantering, daarvan,  
5 = Uitstekend – het nie alleen gegaan oor die probleme van die ouers nie maar ook die van die kind en 
onderwyser en bied werkbare opsies ten opsigte van die hantering van ATHV aan . 
 

 
 
 
 

 Vraag 9: Gaan u u hantering van die kind met ATHV aanpas? 
 
 
 

 
 
 

Ja Nee 
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Vraag 10: Indien u Ja op vraag 9 geantwoord het spesifiseer asseblief, indien u nee op vraag  
                9 geantwoord het verduidelik asseblief. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Vraag 11: Het u enige verandering opgemerk sedert die begin van die program ten opsigte  van: 
 

 Ja Nee Spesifiseer verandering 

Skool –self 
 

   

Ouers 
 

   

Kind 
 

   

 
 
 Vraag 12: Watter inligting was vir u die insiggewendste? Spesifiseer asseblief. 
1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 

 
 

Opmerkings: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Baie dankie vir u moeite en samewerking 
 
 
BLANCHÉ VERSTER 
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BYLAAG 11: AANGEPASTE ROSENBERG-SELFWAARDESKAAL 
 
Naam: __________________________________  
 
Datum:___________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Bereken soos volg: 

• Vir nommers  1, 3, 4, 7, 10: Altyd = 4, Party keer = 3, Min kere = 2, Nooit = 1 
• Vir nommers  2*, 5*, 6*, 8*, 9*:  Altyd = 1, Party keer = 2, Min kere = 3, Nooit = 4 
 

Totaal uit 40:______________  
 
 
 
 
 
 

1 Ek hou amper elke dag van myself. 1 2 3 4 
2* Soms dink ek, ek is nie goed genoeg nie. 1 2 3 4 
3 Ek het 'n hele klomp goeie eienskappe. 1 2 3 4 
4 Ek kan opdragte net so goed soos ander kinders doen. 1 2 3 4 
5* Ek voel ek het nie baie om op trots te wees nie. 1 2 3 4 
6* Ek voel soms nutteloos. 1 2 3 4 
7 Ek is net so oulik soos ander kinders. 1 2 3 4 
8* Ek wens ek het meer van myself gehou. 1 2 3 4 
9* Ek voel amper elke dag ek doen nie goed genoeg nie. 1 2 3 4 
10 Ek dink ek is oulik en is tevrede met myself. 1 2 3 4 

 
  1= Altyd (Die hele dag)                           2 = Party keer (Helfte van die dag)            
 
   3 =  Min kere (Kwart van die dag)                         4 = Nooit    

Negatiewe selfbeeld                                                                            Positiewe selfbeeld                                                                                                                                                                           

0   10 20 30 40
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BYLAAG 12: AANGEPASTE VANDERBILT-ASSESSERINGSKAAL – INLIGTING VAN OUERS 
Aangepaste Vanderbilt-assesseringskaal – inligting van ouers 

Datum: Naam van Kind: Geboortedatum: 
Naam van Ouer: Telefoonnommer: 
Instruksies: Beantwoord asseblief die vrae na aanleiding van die kind se gedrag die afgelope ses 
maande. Dui graad van aktiwiteit aan 
Is hierdie vraelys ingevul in 'n stadium wanneer die kind:  
Medikasie gebruik het                     Nie medikasie gebruik het nie                                   Weet nie   
 

 Simptome Glad nie Soms Dikwels Baie 

1. Gee nie aandag aan detail nie en maak agterlosige  
foute, byvoorbeeld huiswerk. 0 1 2 3 

2. Vind dit moeilik om aandag te bepaal by wat van die 
kind verwag word 0 1 2 3 

3. Dit kom voor asof die kind nie luister wanneer direk 
met hom gepraat word nie 0 1 2 3 

4. Voltooi nie 'n opdrag nie (Nie a.g.v. moedswilligheid of 
gebrek aan verstaan nie) 0 1 2 3 

5. Vind dit moeilik om take en aktiwiteite te organiseer 0 1 2 3 
6. Vermy baie ingewikkelde take 0 1 2 3 
7. Verloor dinge wat nodig is vir take (speelgoed, 

potlode, boeke of opdragte) 0 1 2 3 

8. Aandag word maklik afgetrek deur geraas of ander 
stimuli. 0 1 2 3 

9. Is vergeetagtig 0 1 2 3 
10. Vroetel met hande of voete of wurm rond in stoel 0 1 2 3 
11. Staan op of klouter rond wanneer veronderstel is om 

stil te sit. 0 1 2 3 

12. Hardloop rond, of klim op goed wanneer veronderstel 
is om stil te sit. 0 1 2 3 

13. Weet nie hoe om homself besig te hou nie en maak 
geluide terwyl hy speel 0 1 2 3 

14. Is baie besig  - aan die gang 0 1 2 3 
15. Praat te veel 0 1 2 3 
16. Gee antwoorde nog voordat die vraag gevra is. 0 1 2 3 
17. Vind dit moeilik om sy beurt af te wag 0 1 2 3 
18. Val ander mense in die rede of steur hulle as hulle 

gesels of besig is. 0 1 2 3 

19. Stry met volwassenes 0 1 2 3 
20. Verloor humeur vinnig 0 1 2 3 
21. Is halsstarrig en gehoorsaam nie reëls nie 0 1 2 3 
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Aangepaste  Vanderbilt-assesseringskaal – inligting van ouers - vervolg 
 Simptome Glad nie Soms Dikwels Baie 

22. Irriteer mense opsetlik 0 1 2 3 
23. Blameer ander vir sy eie foute of wangedrag 0 1 2 3 
24. Is liggeraak of geïrriteerd deur ander 0 1 2 3 
25. Is kwaad en gegrief 0 1 2 3 
26. Is moedswillig/gemeen en wil almal terugkry 0 1 2 3 
27. Boelie, dreig en intimideer ander 0 1 2 3 
28. Begin fisiese gevegte 0 1 2 3 
29. Jok om uit die moeilikheid te kom en vermy 

verantwoordelikheid. 0 1 2 3 

30. Loop weg van skool sonder toestemming 0 1 2 3 
31. Is fisies wreed teenoor ander 0 1 2 3 
32. Steel goed wat waarde het 0 1 2 3 
33. Verniel ander persone se eiendom opsetlik 0 1 2 3 
34. Gebruik wapens wat ernstig seer kan maak bv. 

Baksteen, mes, geweer, kolf 0 1 2 3 

35. Is fisies wreed teenoor diere 0 1 2 3 
36. Stig opsetlik brand. 0 1 2 3 
37. Het hom skuldig gemaak aan inbraak bv. skool, huis 0 1 2 3 
38. Bly in die aande uit sonder toestemming 0 1 2 3 
39. Het al van die huis af weggehardloop 0 1 2 3 
40. Het iemand al gedwing tot seksuele dade 0 1 2 3 
41 Is bang, angstig of bekommerd 0 1 2 3 
42. Is bang om nuwe dinge aan te pak, vrees mislukking 0 1 2 3 
43. Voel nutteloos of minderwaardig 0 1 2 3 
44. Blameer homself en voel skuldig 0 1 2 3 
45. Voel alleen en dat niemand hom lief het of van hom 

hou nie. 0 1 2 3 

46. Is hartseer, ongelukkig en depressief 0 1 2 3 
47. Is selfbewus en raak maklik skaam 0 1 2 3 
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ALGEMENE FUNKSIONERING 
 
 

 Gedrag Uit-
stekend 

Bo 
gemiddeld 

Gemid-
deld 

Ietwat van 
‘n 

probleem 

Proble-
maties 

48. Algehele skoolvordering 1 2 3 4 5 
49. Lees 1 2 3 4 5 
50. Skryf 1 2 3 4 5 
51. Wiskunde 1 2 3 4 5 
52. Verhouding met ouers 1 2 3 4 5 
53. Verhouding met sibbe (boeties en sussies) 1 2 3 4 5 
54. Verhouding met portuurgroep 1 2 3 4 5 
55. Deelname aan georganiseerde aktiwiteite 

(spansport) 1 2 3 4 5 

 
 
OPMERKINGS: _____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slegs vir kantoorgebruik 
Vrae 1 – 9: Getal vrae waarop 2 of 3 geantwoord is  
Vrae 10 – 18: Getal vrae waarop 2 of 3 geantwoord is   
Hoeveel simptome geïdentifiseer in vraag 1 – 18  
Vrae 19 – 26: Getal vrae waarop 2 of 3 geantwoord is  
Vrae 27 – 40: Getal vrae waarop 2 of 3 geantwoord is  
Vrae 41 – 47: Getal vrae waarop 2 of 3 geantwoord is  
Vrae 48 – 55: Getal vrae waarop 4 of 5 geantwoord is  
Algemene funksioneringstelling  
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 BYLAAG 13:   AANGEPASTE VANDERBILT-ASSESSERINGSKAAL – INLIGTING DEUR ONDERWYSER 
VERSKAF 

  Aangepaste Vanderbilt-Assesseringskaal – Inligting deur onderwyser verskaf 
Naam van onderwyser: Datum: 
Naam van Kind : Graad: 
Instruksies: Wanneer 'n  beoordeling gemaak word neem asseblief die kind se ontwikkelingsfase in ag en 
watter gedrag in daardie fase van hom verwag kan word. Neem die kind se gedrag van die begin van die jaar 
af in aanmerking 
Hierdie vraelys is ingevul in 'n stadium wanneer die kind: 
Medikasie gebruik het                     Nie medikasie gebruik het nie                                   Weet nie   
 

 Simptome Nooit Soms Dikwels Baie 

1. Gee  nie aandag aan detail nie en maak agterlosige foute, 
byvoorbeeld huiswerk. 0 1 2 3 

2. Vind die moeilik om  aandag te bepaal by take 0 1 2 3 

3. Luister nie wanneer direk met hom gepraat word nie 0 1 2 3 

4. Voltooi nie 'n opdrag nie (Nie a.g.v. moedswilligheid of gebrek aan 
verstaan nie) 0 1 2 3 

5. Vind dit moeilik om take en aktiwiteite te organiseer 0 1 2 3 

6. Vermy baie ingewikkelde take 0 1 2 3 

7. Verloor dinge wat nodig is vir take (speelgoed, potlode, boeke of 
opdragte) 0 1 2 3 

8. Aandag word afgetrek deur geraas of ander stimuli 0 1 2 3 

9. Is vergeetagtig 0 1 2 3 

10. Vroetel met hande of voete of wurm rond in stoel 0 1 2 3 

11. Staan op in die klas wanneer veronderstel is om stil te sit. 0 1 2 3 

12. Hardloop rond, of klim op goed wanneer veronderstel is om stil te 
sit. 0 1 2 3 

13. Weet nie hoe om homself besig te hou nie en maak geluide 
wanneer hy speel of werk. 0 1 2 3 

14. Is baie besig of tree op  soos 'n “Duracell Bunny” 0 1 2 3 

15. Praat te veel 0 1 2 3 

16. Gee antwoorde nog voordat die vraag gevra is. 0 1 2 3 

17. Vind dit moeilik om sy beurt af te wag 0 1 2 3 

18. Val ander mense in die rede of steur hulle as hulle gesels of besig is 0 1 2 3 

19. Verloor humeur vinnig 0 1 2 3 

20. Is halsstarrig en gehoorsaam nie reëls nie 0 1 2 3 

21. Is kwaad en gegrief 0 1 2 3 

22. Is moedswillig/gemeen en wil almal terugkry 0 1 2 3 

23. Boelie, dreig en intimideer ander 0 1 2 3 

24. Begin fisiese gevegte 0 1 2 3 
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Aangepaste Vanderbilt Assesserings skaal – Onderwyser  inligting 

 Simptome Nooit Soms Dikwels Baie 

25. Jok om uit die moeilikheid te kom en vermy verantwoordelikheid 0 1 2 3 

26. Is fisies wreed teenoor ander 0 1 2 3 

27. Maak skuldig aan diefstal  0 1 2 3 

28. Verniel opsetlik ander se eiendom 0 1 2 3 

29. Is bang, angstig of bekommerd 0 1 2 3 

30. Is selfbewus en raak maklik skaam 0 1 2 3 

31. Is bang om nuwe dinge aan te pak, vrees mislukking 0 1 2 3 

32. Voel nutteloos of minderwaardig 0 1 2 3 

33. Blameer homself en voel skuldig 0 1 2 3 

34. Voel alleen, en/of dat niemand hom liefhet of van hom hou nie 0 1 2 3 

35. Is hartseer, ongelukkig en depressief 0 1 2 3 

 
 Akademiese funksionering Uit-

stekend 
Bo- 

gemid-
deld 

Gemid-
deld 

Bietjie 
van 'n 
pro-

bleem 

Proble-
maties 

36. Lees      
37. Wiskunde      
38. Skriftelike geletterdheid      
 Klaskamerfunksionering      
39. Verhouding met portuurgroep      
40. Voer instruksies uit      
41. Ontwrig die klas      
42. Voltooi die opdrag      
43. Organiseringsvaardighede      
 
OPMERKINGS: _________________________________________________________________________ 

Slegs vir kantoorgebruik  

Vrae 1 – 9:  Getal vrae waarop 2 of 3 geantwoord is  

Vrae 10 – 18:  Getal vrae waarop 2 of 3 geantwoord is   

Hoeveel simptome geïdentifiseer in vraag 1 – 18  

Vrae 19 – 28 :  Getal vrae waarop 2 of 3 geantwoord is  

Vrae 29 – 35:  Getal vrae waarop 2 of 3 geantwoord is  

Vrae 36 – 43:  Getal vrae waarop 4 of 5 geantwoord is  

Algemene funksioneringstelling  
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BYLAAG 14: VERWERKING VAN VANDERBILT-ASSESSERINGSKAAL 
 

Verwerking van Vanderbilt-assesseringskaal 
 

Hierdie skale behoort nie alleen gebruik te word om 'n 
diagnose te maak nie. Alle relevante inligting van 
verskillende bronne moet in ag geneem word. Tellings van 
2 of 3 ten opsigte van 'n enkele simptoom weerspieël 
gedrag wat dikwels voorkom. Tellings van 4 of 5 ten 
opsigte van funksioneringsvrae weerspieël probleme ten 
opsigte van funksionering. 
Die aanvanklike ouer- en onderwyser-assesseringskale, 
bestaan uit komponente: Assessering van simptome en 
Versteurde algemene funksionering. Albei assesseringskale 
dien as 'n keuring ten opsigte van sowel aandagtekort (vrae 1- 
9) en hiperaktiwiteit (vrae 10 – 18). Die skale is gebaseer op 
die DSM-IV-TR-diagnose van ATHV Die kriteria van die  DSM-
IV-TR  word bereik wanneer daar 'n positiewe respons  (2 of 3 
– dikwels of baie) is ten opsigte van minstens ses  

 

 

simptome ten opsigte van enige een van die twee kategorieë. 
Die positiewe tellings word op die aangewese plek op die 
assesseringskaal ingevul en 'n totaal uit 18 word bereken. 

Die riglyn assesseer verder ook drie meelopertoestande: 
Opponerende gedrag (items 19 – 26 in die ouerskaal en items 
19-28 in die onderwyserskaal), gedragversteuring (items 27-40 
in die ouerskaal en items 19-28 in die onderwyserskaal) en 
angs en depressie (items 41-47 in die ouerskaal en items 29- 
43 in die onderwyserskaal). Weereens  is 'n positiewe respons 
'n 2 of 3.  Items  48- 55 in die ouerskaal en items 29-35 in die 
onderwyserskaal is 'n aanduiding van die algemene 
funksionering van die kind. 'n Gemiddelde positiewe respons 
van 4 of 5 is 'n aanduiding van versteurde funksionering by die 
kind. Die positiewe tellings word op die aangewese plek op die 
assesseringskaal ingevul en die totaal word bereken. 

 
 

Ouer-assesseringskaal Onderwyser-asasassesseringskaal 
Hoofsaaklik aandagtekort subtipe ATHV 

 'n Telling  van 2 of 3 op 6 uit 9 items op vrae 1–9 
asook  

 'n Telling van  4 of 5 op enige van die 
funksioneringsvrae 48–55.  

Hoofsaaklik hiperaktiwiteit/ impulsiwiteit subtipe 
ATHV 

 'n Telling  van 2 of 3 op 6 uit 9 items op vrae 10–18 
asook  

 'n Telling van  4 of 5 op enige van die 
funksioneringsvrae 48–55. 

ATHV gekombineerde subtipe  

 Vereis die boonste kriteria op beide aandagtekort en 
hiperaktiwiteit/ impulsiwiteit. 

Opponerende gedragversteuring 

 'n Telling van 2 of 3 op 4 uit 8 gedragspatrone op vrae 
19-26 asook  

 'n Telling van  4 of 5 op enige van die 
funksioneringsvrae 48–55. 

Gedragsversteuring 

 'n Telling van 2 of 3 op 3 uit 14 gedragspatrone op 
vrae 27-40 asook  

 'n Telling van  4 of 5 op enige van die 
funksioneringsvrae 48–55. 

Angstigheid en depressie 

 'n Telling van 2 of 3 op 3 uit 7 gedragspatrone op vrae 
19-26 asook  

 'n Telling van  4 of 5 op enige van die 
funksioneringsvrae 48–55. 

Hoofsaaklik aandagtekort subtipe ATHV 

 'n Telling  van 2 of 3 op 6 uit 9 items op vrae 1–9 
asook  

 'n Telling van  4 of 5 op enige van die 
funksioneringsvrae 36-43.  

Hoofsaaklik hiperaktiwiteit/ impulsiwiteit subtipe 
ATHV 

 'n Telling  van 2 of 3 op 6 uit 9 items op vrae 10–18 
asook  

 'n Telling van  4 of 5 op enige van die 
funksioneringsvrae 36-43. 

ATHV gekombineerde subtipe  

 Vereis die boonste kriteria op beide aandagtekort en 
hiperaktiwiteit/ impulsiwiteit. 

Opponerende gedragversteuring/Gedragsversteuring 

 'n Telling van 2 of 3 op 3 uit 10 gedragspatrone op 
vrae 19-28 asook  

 'n Telling van  4 of 5 op enige van die 
funksioneringsvrae 36-43. 

Angstigheid en depressie 

 'n Telling van 2 of 3 op 3 uit 7 gedragspatrone op vrae 
19-26 asook  

 'n Telling van  4 of 5 op enige van die 
funksioneringsvrae 36-43.  
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BYLAAG 15: VOORBEELD VAN STERPLAKKAAT 
 
VOORKANT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGTERKANT:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STERPLAKKAAT 

KIND SE NAAM 

EIENSKAP 
 

SESSIE 1 

 
EIENSKAP 

 
SESSIE 4 

 

 
 

EIENSKAP 
 

SESSIE 5 
 

 
EIENSKAP 

 
SESSIE 2 

 

 
EIENSKAP 

 
 

SESSIE 6 
 

 
EIENSKAP 

 
SESSIE 3 
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BYLAAG 16: VOORBEELD VAN STERSERTIFIKAAT 
 
VOORKANT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGTERKANT: 

2007 
 

NAAM VAN 
KIND 

 
is spesiaal 
want hy is: 

 
Regverdig 

    Foto van kind 

      NAAM VAN KIND KAN/IS: 

1. Eienskap geïdentifiseer is sessie 1 

2. Eienskap geïdentifiseer is sessie 2 

3. Eienskap geïdentifiseer is sessie 3 

4. Eienskap geïdentifiseer is sessie 4 

5. Eienskap geïdentifiseer is sessie 5 

6. Eienskap geïdentifiseer is sessie 6 
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BYLAAG 17: VRAELYS TEN OPSIGTE VAN OUERSKAPSTYLE 
 
Ingevul deur: _____________________________________________________________ 
 
Die doel van die vraelys is om vas te stel watter ouerskapstyl u gewoonlik gebruik in die hantering van u 
kinders. Antwoord die vrae so eerlik as moontlik volgens wat u glo of wat u doen, nie volgens wat u dink 
reg is nie. Omkring een antwoord onder elke vraag. 
 
1. Wat is 'n ouer se taak? 

a) Om toe te sien dat kinders hulself gedra en reëls volg en om struktuur en reëls te stel sodat die 
kinders reg kan kies. 

b) Om kinders lewensvaardighede te leer wat hulle nodig het om verantwoordelike, selfgedis-
siplineerde volwassenes te word. 

c) Om seker te maak dat kinders gelukkige, sorgvrye kinderjare het. 
d) Om kinders toe te laat om die regte vaardighede en gedrag op hulle eie aan te leer. 
 

2. Wie is verantwoordelik om kinders se gedrag te beheer? 
a) Ouers moet in beheer bly en kinders moet hulle reëls gehoorsaam, omdat ouers meer ervaring 

en kennis het. 
b) Ouers is verantwoordelik om vir kinders die vaardighede en gedrag aan te leer wat hulle nodig 

het vir selfbeheer. 
c) Ouers moet aan kinders verduidelik waarom hulle hulself moet gedra en vra vir die kinders se 

samewerking. 
d) Kinders kan op 'n tref-en-trap-wyse hulle eie grense en beperkings uitvind. 

 
3. Wie het regte? 

a) Ouers het die ervaring en kennis en het daarom meer regte; kinders het minder of geen regte nie 
b) Beide kinders en ouers het die reg om met waardigheid en respek behandel te word. 
c) Kinders se regte en behoeftes is meer belangrik as dié van ouers. 
d) Kinders se regte moenie die ouers verontrief nie. 
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4. Hoe word foute hanteer? 
a) Kinders moet gestraf word wanneer reëls verbreek word. Dit kan gedoen word deur teleurstelling 

uit te spreek, deur konstruktiewe kritiek, aanmoediging om harder te probeer en deur hulle te 
vertel hoe om die fout reg te stel sodat dit nie herhaal word nie. 

b) Kinders leer deur foute en hoe om dit reg te stel of in die toekoms te voorkom. 
c) Dit is die ouer se verantwoordelikheid om kinders se foute reg te maak en hulle teen die 

negatiewe gevolge te beskerm. 
d) Foute is nie altyd die kind se skuld nie en die sisteem kan grootliks daarvoor verantwoordelik 

wees. 
 

5. Wie word gerespekteer? 
a) Daar word van kinders verwag om ouers te respekteer; kinders moet hulle ouers se respek 

verdien voor hulle dit kan kry. 
b) Alle mense het die reg om met respek behandel word ongeag hulle ouderdom. 
c) Ouers moet kinders respekteer sodat hulle gelukkig kan wees. 
d) Alle kinders tree van tyd tot tyd sonder respek op – dis nie die einde van die wêreld nie. 

 
6. Hoe word probleme hanteer en besluite geneem? 

a) Ouers is veronderstel om kinders se aktiwiteite te monitor, doelwitte te stel en die bereiking van 
doelwitte te beloon. Ouers neem ook die besluite en kinders moet hulle advies volg. 

b) Keuses word binne vasgestelde grense gemaak met die inagneming van almal se behoeftes en 
verantwoordelikhede. 

c) Ouers moet vasstel wat die kinders se behoeftes is en wat hulle nodig het om gelukkig te wees. 
d) Probleme verdwyn mettertyd. Indien nie, kan die ouers later daarmee handel. 

 
7. Hoe word negatiewe gevoelens hanteer? 

a) Die uitdrukking van negatiewe gevoelens is 'n teken van disrespek en weerstand. Ouers kan 
kinders leiding gee hoe om te voel. 

b) Ouers moenie kinders se negatiewe gevoelens probeer verander nie, maar kan hulle leer hoe 
om dit op aanvaarbare wyse uit te druk. 

c) Ouers moet kinders teen negatiewe emosies beskerm of daarvan red. 
d) Alles verloop gladder indien kinders nie negatiewe emosies uitdruk nie en dit vir hulleself hou. 
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8. Wie besluit oor kinders se gedrag, watter belange hulle het en wat hulle doelwitte is? 
a) Ouers is verantwoordelik om aan kinders te vertel wat hulle moet doen wat hulle doelwitte is en 

watter standaarde gestel moet word. 
b) Ouers kan kinders positiewe gedrag en lewensvaardighede leer sodat hulle in staat is om self 

gesonde doelwitte vir hulle te stel. 
c) Kinders kan toegelaat word om oor hulle eie gedrag en doelwitte te besluit solank hulle gelukkig 

is. 
d) Deur tref-en-trap kan kinders oor gedrag en doelwitte besluit en dit navolg. 

 
9. Wie maak die reëls en wie pas die reëls toe?   

a) Ouers skep struktuur deur reëls, en kinders moet dit volg sonder teestribbeling en vrae. 
b) Kinders kan keuses hê binne bepaalde grense, maar moet die waarde van reëls besef. 
c) Indien ouers kinders hoflik op reëls wys, sal die kinders uiteindelik nakom. 
d) Indien ouers streng reëls daarstel en toepas, gaan die kinders vasgevang voel en begin 

rebelleer. 
 
10. Hoe kan ouers kinders motiveer? 

o Kinders kan deur belonings, erkenning, dreigemente en opdragte gemotiveer word. 
o Ouers kan kinders die waarde van take  aanleer sodat hulle self gemotiveerd kan optree. 
o Indien ouers genoeg vir hulle kinders doen, sal gelukkig en gemotiveerd wees.  
o Kinders is verantwoordelik vir hulle eie motivering. 

 
 Hoe word dissipline toegepas? 

o Straf moet ongemaklik wees sodat swak gedrag stop. Kinders moet sleg voel wanneer hulle 
oortree en voorregte moet weggeneem word. 

o Ouers kan aan kinders die gevolge van hulle gedrag verduidelik en hulle moet 
verantwoordelikheid neem vir hulle optrede. 

o Indien ouers hul kinders te veel straf, gaan hulle hul kinders se liefde verloor.   
o Kinders kan hulle eie gedrag monitor. 

 
********* 
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TELLINGBEREKENING: 
 
Tel die aantal a’s, kry die totaal en skryf dit by die ruimte daarvoor in. Doen dieselfde met die b’s, c’s en d’s. 
 
Totaal a)______ 
Totaal b)______ 
Totaal c)______ 
Totaal d)______ 
 
Daar is nou vier totale, een vir elke ouerskapstyl. Die hoogste telling dui op die dominante ouerskapstyl. 
 

 Ouerskapstyl Telling 

a)  Outoritêre ouer  

b)  Gesaghebbende ouer  

c)  Passiewe toegeeflike ouer  

d)  Onbetrokke ouer  
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BYLAAG 18: PERSOONLIKHEIDSTYLEVRAELYS 
 

Naam:_____________________________________________ 
 

Hierdie analise is 'n verkorte weergawe van die Myers-Briggs-analise en is ontleen uit “Die Kuns van 
familiewees” deur Ewald van Rensburg en Nico Simpson.   
 
Myers-Briggs werk met vier pare voorkeure. Hierdie voorkeure meng en pas om 16 verskillende 
persoonlikheidstyle te vorm wat met 'n vierletterkode aangedui word. Elkeen van hierdie 16 tipes is uniek 
en spesiaal. Baie belangrik: Let op dat die een tipe nie beter of slegter as 'n ander is nie. Die name wat 
hul 
le daarvoor gebruik, word in die oorspronklike Engels behou. Hier is die vier pare: 

 
 
ENERGIEBRON:  
 
Waar kry jy jou energie vandaan: van ander mense en ervarings of van binne uit jouself? 
Ekstroverte word aangetrek na mense, gebeure en aktiwiteite; na die wêreld daarbuite. Introverte 
kry hulle energie vanuit hul eie gedagtes, gevoelens, idees en bewustheid. Hulle is gemakliker om 
dinge alleen te doen. 

ENERGIEBRON 
 

(E) Extraversion  
of 
(I) Introversion 

INLIGTINGVERSAMELING- EN 
VERWERKINGSTYL 
 

(S) Sensing 
of 
(N) Intuition (let daarop dat die 
letter N hier gebruik word) 

BESLUITNEMINGSTYL 
 

(T) Thinking 
of 
(F) Feeling 

NA-BUITE-TOE-LEEFSTYL 
 

(J) Judging 
of 
(P) Perceiving 
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E I

Dui by elke afdeling voorkeure met 'n kruisie aan en tel dan al die kruisies op. Die afdeling met die 
meeste kruisies is die persoon se voorkeur. 
 

 
Voorkeur:   

 

(E)XTRAVERSION   (I)NTROVERSION   

Dink hardop   Deurdink alles goed voor hulle praat   

Doen, baie dinge gebeur   Oordink een ding op 'n slag   

Vind onderbrekings stimulerend   Onderbrekings lei die aandag af   

Doen, sal optrede miskien daarna 
oordink 

  Oordink eers en sal miskien daarna 
doen 

  

Ek is wat ek doen   Ek is wat ek dink   

Sê wat hulle dink   Hou gedagtes vir hulleself   

Energie word van buite getap   Energie word getap van binne af   

Na buite gefokus   Na binne gefokus   

Nooi mense binne   Wag om binnegenooi te word   

Werk beter in 'n groep   Werk beter op hulle eie   

Mag moontlik te veel sê   Mag moontlik te min sê   

Meer uitbundig en geesdriftig   Meer privaat, gereserveerd en 
nadenkend 
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S N

INLIGTINGVERSAMELING- EN VERWERKINGSTYL: 
 

Hierdie twee voorkeure beskryf die wyduiteenlopende maniere waarop mense na die wêreld kyk. Watter tipe 
inligting 'n persoon van nature oplet en onthou, word beklemtoon. (S)ensing versamel en verwerk inligting deur 
middel van sintuie. Perspektief op die lewe is geanker in die hede en verlede: so is dit. Hulle is gemaklik met 
en veilig met roetine. I(N)tuition versamel en verwerk inligting deur die sesde sintuig: insig, verbeelding, 
kreatiwiteit of die sogenaamde “gut feeling.” Is  gemaklik met verskeidenheid en geniet nuwe dinge, maar raak 
verveeld met te veel herhaling en roetine. Hulle het 'n toekomsperspektief: so kan dit wees. 
 

Dui by elke afdeling voorkeure met 'n kruisie aan, en tel dan al die kruisies op. Die afdeling met die 
meeste kruisies is die persoon se voorkeur. 
 

Voorkeur:   
 
 

Realisties en prakties   Verbeeldingryk en kreatief   

Sien detail raak, onthou feite, werk met hede   Sien enigiets nuuts of anders raak, sien 
moontlikhede raak 

  

Aanvaar dinge soos dit is   Is geïnteresseerd in hoe dinge kan wees   

Wil duidelike stap-vir-stap-instruksies hê   Gevolgtrekkings word gegrond op 
voorgevoelens 

  

"Buy the book"   "Create the book"   

Akkuraat   Kreatief   

Ervaring uit verlede bepaal optrede in die hede   Nuwe inspirasie bepaal optrede   

Hou vol met iets totdat dit klaar is   Hou vol met iets totdat daar 'n beter 
manier raakgesien word 

  

Werklike wêreld   Ideale wêreld   

Identifiseer die dele   Identifiseer die groot prentjie   

Stelselmatige benadering   Nuwe vars benadering   

Realis   Dromer   
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T F

BESLUITNEMINGSTYL: 
 
(T)hinking (denkend) of (F)eeling (gevoelsmatig) verteenwoordig twee verskillende maniere om besluite te 
neem. “Thinkers” gebruik hulle kop, maak staat op logika en onpartydige standaarde en hulle leef om te 
redeneer. Regverdigheid is belangrik en sal eerder waarheidsgetrou as taktvol wees. Voor en nadele van 
saak word teen mekaar opgeweeg. “Feelers” gebruik hulle hart, hulle maak staat op logikawaardes en die 
behoeftes van ander. Hulle kan hulself in die skoene van 'n ander persoon plaas en is lief daarvoor om 
uitsonderings op reëls te maak as hulle 'n behoefte aan genade sien.  
 
Dui by elke afdeling voorkeure met 'n kruisie aan en tel dan al die kruisies op. Die afdeling met die 
meeste kruisies is die persoon se voorkeur. 
  

(T)HINKING   (F)EELING   

Word meer oortuig deur logika   Word meer oortuig deur hoe hulle voel– 
waardes 

  

Is objektief en analities; neem dinge nie 
persoonlik op nie  

  Is sensitief en empaties en neem die 
meeste dinge persoonlik op 

  

Soek regverdigheid en billikheid   Soek harmonie en emosie   

Druk hulleself direk, eerlik en duidelik uit   Druk hulleself uit met warmte, is 
diplomaties en taktvol 

  

Plaas hoë waarde op bekwaamheid   Plaas hoë waarde op verhoudings   

Taakgerig   Verhoudingsgerig   

Vind die "kraak" in die sisteem   Soek die positiewe in 'n situasie   

Objektief   Subjektief   

Erkenning omdat die vereiste oorskry is   Lof vir persoonlike prestasie   

Besluit met die kop   Besluit met die hart   

 
Voorkeur:   

 
 



Bylaes  

 549 

J P

NA-BUITE-TOE-LEEFSTYL: 
 

(J)udging of (P)erceiving het te doen met die verskillende maniere waarop ons die wêreld om ons 
organiseer. (J)udging-persone hou daarvan om in 'n gestruktureerde, georganiseerde en beplande 
omgewing te leef en hou daarvan om besluite te neem en wil weet wat om te verwag. Hulle verkies om 
dit wat werk nie sommer te verander nie en voel veilig binne grense en reëls. (P)erceiving persone leef 
meer spontaan en vir die oomblik en  is meer buigbaar en aanpasbaar. Hulle is geneig om dinge te 
doen soos die gees hulle lei en anders as (J)udging-persone beleef hulle reëls as erg beperkend. 
 

Dui by elke afdeling voorkeure met 'n kruisie aan tel dan al die kruisies op. Die afdeling met die meeste 
kruisies is die persoon se voorkeur. 
 

(J)UDGING   (P)ERCEIVING   

Hou van orde en struktuur   Hou van spontaniteit en is aanpasbaar   

Neem besluite maklik en vinnig   Is oop om besluite te verander indien meer 
inligting ingewin is 

  

Voel gemaklik binne reëls   Vind reëls beperkend, wil ontdek sonder 
grense 

  

Is beslis en stel menings openhartig   Is nuuskierig en vra graag baie vrae   

Hanteer spertye deur vooruit te beplan   Spertye word gewoonlik met 'n in-die-
laaste-oomblikke-stormlopie gehaal 

  

Volg 'n uitgewerkte plan   Werk met riglyne wat met meer inligting in 
'n plan kan verander 

  

Werk voor hulle speel   Werk en speel is spanlede   

Hou daarvan om dinge klaar te maak   Hou daarvan om dinge te begin   

Wil die lewe graag onder beheer hê   Verkies om die lewe te ervaar terwyl dit 
gebeur 

  

Hou by die oorspronklike plan   Sal aanpas en reageer op verandering   

Voorkeur:   
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Voltooi nou die persoonlikheidstyl in die volgende volgorde: E of I; S of N; 
T of F; J of P. Byvoorbeeld: ESTJ 

Voorkeur Persoon se keuse 

E of I  

S of N  

T of F  

J of P  

 
 
Persoonlikheidstyl: 
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BYLAAG 19: PowerPoint-aanbieding 1 – WAT IS ATHV? 
 
Skyfie 1:    ATHV uit die mond van 'n volwassene met ATHV (4.4.4.1.4) 
Skyfie 2:   ATHV met een oogopslag  

 Humoristiese kykie na wat ATHV is. 
Skyfie 3:   Wat is ATHV nie? (2.1) 
Skyfie 4:    ATHV is: 

 'n Definisie van ATHV (1.12.1) 
Skyfie 5:    Diagnose van ATHV-subtipes (2.3.1)  

 ATHV – (A) aandagtekort   
 ATHV – (K) gekombineerde tipe   
 ATHV – (H/I) hiperaktief/ impulsief 
 Nie spesifieke ATHV 

Skyfie 6:    ATHV  is soos 'n ysberg – grafiese voorstelling   
Skyfie 7:    Punt van die ysberg  (2.3.2) 

 Hiperaktiwiteit 
 Aandagafleibaarheid 
 Impulsiwiteit 

Skyfie 8: Verberg onder die water (2.3.4) 
 Simptome van ATHV 

Skyfie 9:    Lewensverloop van ATHV (2.3.1) 
Skyfie 10:   Potensiële probleme as gevolg van ATHV  
Skyfie 11:  Die geskiedkundige verloop van ATHV (2.2.1) 
 The Story of Fidgety Philip 
Skyfie 12:  ATHV-tydlyn (2.3)  
Skyfie 13:  ATHV is 'n ware versteuring (2.3) 

 Vergelyking van breinskanderings 
(http://www.adhd.org.nz/neuro1.html; http://www.microscopyu.com/galleries/pathology/ ) 
Skyfie 14:  ATHV-breinstruktuur (2.3.2.1)  

 Die kind met ATHV se breinstruktuur verskil van dié van 'n normale kind 
Skyfie 15:  Breinaktiwiteit (3.2.3.1) 
(Microsoft encarta, 2004) 
Skyfie 16:  Neuronaktiwiteit (3.2.3.1) 
(Microsoft encarta, 2004) 

http://www.adhd.org.nz/neuro1.html�
http://www.microscopyu.com/galleries/pathology/�
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Skyfie 17:  Neuro-oordragstowwe (3.2.3.2) 
 Psigiese toestande waarvoor die verskillende neuro-oordragstowwe verantwoordelik is 

Skyfie 18:  Moet ATHV behandel word? – 'n Vraag word gevra 
Skyfie 19:  Doel van behandeling(3.2.3.3; 3.4) 

 Hoe kan ons ATHV hanteer ? 
 Wat is die doel van behandeling? 

Skyfie 20: Strokiesprent – voorstelling van 'n kind met ATHV se kamer 
Skyfie 21:  Tipe behandeling (3.2.3.3; 3.4) 

 Medikasie 
 Gedragsterapie 
 Psigoterapie 
 Ouerleiding 
 Skoolondersteuning                 

Skyfie 22:  Medikasie (3.4)     
Skyfie 23:  Die neurofarmakologiese werking van ATHV-medikasie (3.4) Stimulante  
Skyfie 24:  Die neurofarmakologiese werking van ATHV-medikasie (3.4)  

 Nie-stimulante 
Skyfie 25:  Neurofarmakologiese werking van ATHV-medikasie in die brein: Grafiese voorstelling (3.2.3.3) 

 Amfetamiene  
 Ritalin 
 Antidepressante                    

(http://www.stthomas.edu/biol/news/dailybrainbriefs.htm) 
Skyfie 26:  Invloed van behandeling op die brein (3.2.3.3) 

 Vergelyking van breinskanderings 
(www.addresources.org/adhd_powerpoints.php; www.akidjustlikeme.com) 
Skyfie 27:  Oorsake van ATHV (2.3.7) 

 ATHV word nie veroorsaak deur 
Skyfie 28:  Geassosieerde of meelopertoestande (2.3.5) 
Skyfie 29:  Gemoedversteurings en gedragversteurings (2.3.5.1) 
Skyfie 30:  Voorkoms van ATHV (2.3.7) 
Skyfie 31:  Uitvoerende funksie (2.3.2.1.2; 3.3) 

 Uitvoerende funksies verwys na: 
Skyfie 32:  Rol van uitvoerende funksie – Grafiese voorstelling en metafoor (3.3.6) 
Skyfie 33:  Uitvoerende funksie volgens die kernsimptome van ATHV (3.3.6) 

http://www.brainexplorer.org/�
http://www.stthomas.edu/biol/NEWS/dailybrainbriefs.htm�
http://www.addresources.org/adhd_powerpoints.php�
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 Aandagtekort – 'n Onvermoë om eksterne stimuli te onderdruk 
 Impulsiwiteit – 'n Onvermoë om interne stimuli te onderdruk 
 Hiperaktiwiteit – Ondersoek hierdie stimuli fisies 

Skyfie 34 en Skyfie 35: Teoretiese persepsie van ATHV (3.3) 
 Verskeie teorieë bestaan ten opsigte van probleme wat by ATHV voorkom  
 Samevattend word die volgende aspekte genoem: 

Skyfie 36 en Skyfie 37: Elke dag se realiteit  
Skyfie 38:  Wat sien Jannie?  
 Strokiesprent – 'n Kind met ATHV leef slegs in die volgende vier sekondes 
Skyfie 39:  Wat sien ons? 
 Strokiesprent – Ons sien die realiteit – Verlede, hede en toekoms in balans 
Skyfie 40:  Positiewe aspekte van ATHV 
Skyfie 37:  Slotopmerking 
 
Inligting vir hierdie aanbieding is verkry vanuit die literatuurstudie en toepaslike gedeeltes is tussen 
hakies na elke skyfie se naam aangedui. Die inligting is verder aangevul en uitgebrei deur inligting 
vanuit dieselfde bronne wat in bogenoemde paragrawe gebruik is. Indien grafiese materiaal benut is 
wat nie in die literatuurstudie voorkom nie is die bron daarvan aangedui. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microsoft Encarta 
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BYLAAG 20: PowerPoint-aanbieding 2 – PERSOONLIKHEIDSTYLE 
 
Al die inligting in hierdie aanbieding is gebaseer op “Die Kuns van familiewees” deur Ewald van 
Rensburg en Nico Simpson. 
 
SKYFIE 1: Inleiding 
SKYFIE 2: Vier pare voorkeure 
SKYFIE 3: Energiebron  
SKYFIE 4: Inligtingversameling- en verwerkingstyl 
SKYFIE 5: Besluitnemingstyl 
SKYFIE 6: Na-buite-toe-leefstyl 
SKYFIE 7: Samevatting van die verskillende persoonlikheidstyle 
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BYLAAG 21: PowerPoint-aanbieding 3 – STRATEGIEË VIR ONDERWYSERS  
 
Inligting vir hierdie aanbieding stem ooreen met inligting in soos vervat in die literatuurstudie in: 2.3.4; 
3.3.6.3.3; 3.4; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.5. Die inligting is verder aangevul en uitgebrei deur inligting vanuit 
dieselfde bronne wat in bogenoemde paragrawe gebruik is. 
 
SKYFIE 1:    Die kind in die middeljare se veld 

 Ouers 
 Skool 
 Portuurgroep 

SKYFIE 2:    Verhouding: ouer, skool, kind 
SKYFIE 3:    Wie is die onderwyser van 'n kind met ATHV? 

 Aanhaling 
SKYFIE 4:    Waarna kan opgelet word indien ATHV vermoed word? 

 Gedrag 
 Taalontwikkeling 
 Sosiale gedrag 
 Motoriese vaardighede 
 Kognitiewe vaardighede 
 Aandag 

SKYFIE 5 en SKYFIE 6:   Leerprobleme en ATHV 
SKYFIE 7:    Emosionele behoeftes 
SKYFIE 8:    Watter simptome kan skoolwerk beïnvloed? 
SKYFIE 9:    Wat veroorsaak probleme? 

 Omgewing 
 Fisiese omstandighede 
 Hou verband met 'n spesifieke aktiwiteit of gebeurtenis 
 Ander 
 Rede vir gedrag 

SKYFIE 10:  Wat sal werk? 
SKYFIE 11:  Wat kan benut word? 
SKYFIE 12:  Tipiese kommunikasiepatroon 
SKYFIE 13:  Die ABC-model 
SKYFIE 14:  Voorbeeld: die ABC-model 
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SKYFIE 15:  Hoe die model toegepas word 
SKYFIE 16:  Basiese beginsels  
SKYFIE 17:  Ignoreer en versterk 
SKYFIE 18:  Ignoreer nie-ernstige nie ernstige onaanvaarbare gedrag nie 

 Ignorering kan die volgende insluit 
 Voorbeelde van wanneer 'n kind geïgnoreer kan word 
 Moenie onaanvaarbare gedrag ignoreer wat die kind of iemand anders potensieel kan 

skade aandoen nie 
 Wat gebeur nou? 

SKYFIE 19:  Versterking 
 Wat is belangrik? 

SKYFIE 20:  Effektiewe erkenning/bemagtiging 
 Erkenning kan die volgende wees 
 Reëls ten opsigte van erkenning 

SKYFIE 21:  Gee effektiewe opdragte 
 Gee slegs 'n opdrag as jy dit bedoel en gevolge van nie-nakoming sal toepas 

SKYFIE 22:  Bestuur ATHV in die klas 
SKYFIE 23:  Strokiesprent 
SKYFIE 24:  Bestuur ATHV ten opsigte van gedrag  
SKYFIE 25:  Praktiese voorbeelde 
SKYFIE 26:  Hoe oorleef ek ATHV ? 

 Bewustheid  
 Funksioneer in die moment 
 Begrawe skuldgevoelens 
 Pret en plesier 
 Visualisering en fantasering 
 Musiek 
 Ontspanningsaktiwiteite, stokperdjies 
 Oefening  

SKYFIE 27:  Onthou 
SKYFIE 28:  Samevattend 
SKYFIE 30:  Strokiesprent 
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BYLAAG 22: PowerPoint-aanbieding 4 –  OUERSKAP EN ATHV 
 
Inligting vir hierdie aanbieding stem ooreen met inligting in soos vervat in die literatuurstudie in: 2.3.4; 
3.3.6.3.3; 3.4; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.5. Die inligting is verder aangevul en uitgebrei deur inligting vanuit 
dieselfde bronne wat in bogenoemde paragrawe gebruik is. 
 
SKYFIE 1:   Die kind in die middeljare se veld 

 Ouers 
 Skool 
 Portuurgroep 

SKYFIE 2:   Wat is die ouer se rol? 
SKYFIE 3:   Die kind binne die gesin 
SKYFIE 4:   Ongemak binne die gesin 
SKYFIE 5:   Grappie 
SKYFIE 6:   Ouerskap 
SKYFIE 7:   Ouerskapstyl 
SKYFIE 8:   Grafiese voorstelling: Verskillende ouerskapstyle 
SKYFIE 9:   Gevolge van verskillende ouerskapstyle 
SKYFIE 10: Uitkomste van ATHV 
SKYFIE 11: Emosionele behoeftes 
SKYFIE 12: Die kind 
SKYFIE 13: Emosionele ontwikkeling van die kind 
SKYFIE 14: Die siklus van lae selfwaarde 
SKYFIE 15: Wat om te verwag?  
SKYFIE 16: Kommunikasiepatroon 
SKYFIE 17: Positiewe aandag 
SKYFIE 18: Hanteer ATHV met sukses 
SKYFIE 19: Strokiesprent 
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BYLAAG 23: PowerPoint-aanbieding 5  – HANTERINGSWENKE VIR OUERS 
 
Inligting vir hierdie aanbieding stem ooreen met inligting in soos vervat in die literatuurstudie in: 2.3.4; 
3.3.6.3.3; 3.4; 4.4.3; 4.4.4; 4.5. Die inligting is verder aangevul en uitgebrei deur inligting vanuit 
dieselfde bronne wat in bogenoemde paragrawe gebruik is. 
 
SKYFIE 1:   Grappie  
SKYFIE 2:    Wat is belangrik ? 
SKYFIE 3:    Wat om te verwag? 
SKYFIE 4:    Evalueer behandeling 
SKYFIE 5:    Evalueer behandeling 
SKYFIE 6:    Grappie 
SKYFIE 7:    Die begin 
SKYFIE 8  tot SKYFIE 13:14 Riglyne vir die hantering van 'n kind met ATHV  

 Positiewe aandag 
 Pas positiewe aandag toe om samewerking te kry 
 Duidelike reëls en strukture is belangrik: 
 Geen reëls sonder strafmaatreëls nie: 
 Gee effektiewe opdragte 
 Gee onmiddellike positiewe terugvoer en gevolge 
 Gee meer gereelde en soms groter terugvoer 
 Positief voor negatief 
 Wees konsekwent 
 Tree op: moenie kla en kerm nie  
 Beplan vooruit vir probleemsituasies 
 Onthou jou kind ly aan 'n versteuring dit is nie net moeilike gedrag nie 
 Moenie jou kind se probleme personaliseer nie 
 Vergewe 
  Behou of ontwikkel 'n sin vir humor 

SKYFIE 14 tot SKYFIE 15:   Baie belangrik om te onthou 
 Die volgende VYF aspekte word nie werklik deur die kind geïnternaliseer (innerlik sy eie 

gemaak) nie en moet op 'n konkrete wyse vir hom realisties gemaak word. 
 Tydsbesef 
 Eksternaliseer inligting waar dit gebruik moet word 
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 Eksternaliseer motivering 
 Maak denke en probleemoplossing meer fisies 
 KONKREET, KONKREET 

SKYFIE 16:  Die ABC-model 
SKYFIE 17:  Voorbeeld: Die ABC-model 
SKYFIE 18:  Hoe die model toegepas word 
SKYFIE 19:  Sosiale vaardighede 

 Feit: die kind met ATHV het swak sosiale vaardighede 
 Probleme word veroorsaak deur: 

SKYFIE 20:  Wenke ten opsigte van sosiale vaardighede 
SKYFIE 21: Grappie  
SKYFIE 22 tot SKYFIE 24:  Praktiese voorbeelde 

 Hantering van probleemsituasies 
 Selfbeheertegnieke 
 Selfspraak 
 Selfbeheer 
 Aggressiebeheer 
 Selfbemagtiging 

SKYFIE 25: Strokiesprent 
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BYLAAG 24: PowerPoint-aanbieding 6 – HOE OORLEEF EK ATHV? 
 
Inligting vir hierdie aanbieding stem ooreen met inligting in soos vervat in die literatuurstudie in: 2.3.4; 
3.3.6.3.3; 3.4; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.5. Die inligting is verder aangevul en uitgebrei deur inligting vanuit 
dieselfde bronne wat in bogenoemde paragrawe gebruik is. 
 
SKYFIE 1:   Verhouding: ouer, skool, kind 
SKYFIE 2 tot 5:   Wat veroorsaak probleme? 

 Omgewing 
 Fisiese omstandighede 
 Hou verband met 'n spesifieke aktiwiteit of gebeurtenis 
 Ander 
 Rede vir gedrag 

SKYFIE 6:   Wat kan benut word? 
SKYFIE 7:  Basiese beginsels  
SKYFIE 8: Ignoreer en versterk 
SKYFIE 9:  Ignoreer nie-ernstige onaanvaarbare gedrag 

 Ignorering kan die volgende insluit 
o Visueel  
o Postuur 
o Spraak 

SKYFIE 10:  Wanneer om te ignoreer 
 Moenie onaanvaarbare gedrag ignoreer wat die kind of iemand  anders potensieel kan 

skade aandoen nie 
 Wat gebeur nou? 

SKYFIE 11:   Versterking 
 Wat is belangrik 

SKYFIE 12:  Effektiewe erkenning/bemagtiging 
 Erkenning kan die volgende wees 
 Reëls ten opsigte van erkenning 

 
SKYFIE 13 en 14:  Wat kan jy as ouer vir jouself doen? 

 Wees bewus en funksioneer in die nou  
 Tel tot 10 – moenie dadelik reageer nie 



Bylaes  

 561 

 Ontspan – haal asem 
 Fokus op die geheel: waar pas wat nou gebeur het in die groter prentjie in?  
 Visualiseer wat jy wil bereik - Fantaseer 
 Sorg vir jouself 
 Begrawe skuldgevoelens 
 Pret en plesier 
 Musiek 
 Ontspanningsaktiwiteite, stokperdjies 
 Oefening  

SKYFIE 15:  Prettige foto 
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BYLAAG 25: VERSLAG AAN OUERS 
 
NAAM VAN KIND 
 
1. Inligting verskaf deur kind self deur middel van die invul van vraelyste: 
 
o ROSENBERG-SELFBEELDSKAAL  
o ALGEMENE FUNKSIONERINGSVLAK 

 Selfpersepsie 
 Positiewefunksionering  
 Aandag nodig 
 Probleemaspekte 

 Traumadinamika 
 Positiewe funksionering  
 Aandag nodig 
 Probleemaspekte 

 Verhoudings 
 Positiewe funksionering  
 Aandag nodig 
 Probleemaspekte 

 
2. Inligting deur ouer self verskaf deur middel van die invul van vraelyste 
 

3. Inligting deur terapeut self deur middel van waarneming 
 
o DIE KIND SE PROSES (hoe hy die lewe hanteer) 
o WAT AANDAG MOET GENIET: 
 
 
Geteken: ______________________________ 
 
Datum: ________________________________ 
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