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OPSOMMING 
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Uit 'n literatuurstudie en empiriese ondersoek wat onderneem is, blyk dit dat 15-40% van alle 
adolessente subkliniese depressie ervaar. Veranderinge en toenemende druk en eise eie aan die 
adolessente-fase, bring by baie adolessente depressiewe gevoelens mee. Ten spyte van hierdie 
omstandighede is daar egter ook baie adolessente wat hierdie fase van ontwikkeling sander enige 
noemenswaardige probleme deurloop. 

Aaron Beck is van mening dat dit nie die omstandighede opsigself is wat tot depressie aanleiding 
gee nie, maar wei die betekenis wat individue aan omstandighede gee. Beck noem dat depressiewe 
persone tot irrasionele oortuigings, foutiewe inligting-prosessering en disfunksionele outomatiese 
gedagtes geneig is. 

Om hierdie probleem aan te spreek is ses adolessente, wat subkliniese depressie ervaar, aan Beck se 
kognitiewe terapie onderwerp. Die primere doe! van Beck se terapie is die regstelling van 
bogenoemde disfunksionele kognisies. 

Die gevolgtrekking is dat wanneer adolessente wat subkliniese depressie ervaar, se disfunksionele 
kognisies reggestel word, hulle depressiewe gevoelens opgehef word. 

Sleutelbegrippe 

Beck se kognitiewe terapie 
Kognitiewe terapie is gebaseer op die onderliggende teoretiese rasionaal dat die individu se emosies 
en gedrag grootliks bepaal word deur die wyse waarop hy sy wereld struktureer (Beck, 1967). Die 
primere doe! van Beck se kognitiewe terapie is om die klient se negatiewe sieninge aangaande 
homself, sy ervaringe en sy toekoms te verander, deur aan die klient te bewys dat hierdie sieninge, 
indien empiries ondersoek, nie altyd geldig is nie. 

Teoretiese bydrae tot psigoterapie: Fenomenologiese perspektief 
Beck se vernaamste teoretiese bydrae tot die psigoterapie le daarin dat hy die teoretiese fokus vanaf 
die omgewingsbepalende benadering van die behavioriste na 'n intern-bepaalde of fenomenologiese 
benadering verskuif het. Hierdie benadering is gebaseer op hoe die individu sy of haar ervaringe 
konstrueer. 

Teoretiese bydrae tot psigoterapie: Inligting-prosesseringsmodel 
Beck se model van psigologiese funksionering en psigopatologie is op 'n inligting
prosesseringsmodel gebaseer. Die mens is voortdurend besig om inligting uit die omgewing op te 
neem en reageer op hierdie inligting op maniere wat oorlewing sal verseker. Ons neem dus waar, 
interpreteer en gee betekenis aan gebeure en formuleer respons strategiee om by ons omgewing aan 
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te pas. Affektiewe en gedragsresponse word grootliks deur hierdie kognitiewe evaluering 
be"invloed. 

Bydraes tot die teorie van depressie 
Beck se bydraes tot die teorie van depressie sluit in: Beck se model van depressie, voorrang van 
kognisies, kognitiewe kwesbaarheid vir depressie, kognitiewe tekortkominge in depressie, 
kognitiewe distorsies, en die kognitiewe triade. 

Praktiese bydraes tot psigoterapie: Veranderinge in die psigoterapie-proses 
Kognitiewe geval-konseptualisasie, die onderliggende beginsels van samewerkende empirisisme, 
Sokratiese dialoog, begeleidende ontdekking, die formaat van die onderhoud en die kort-termyn 
fokus van kognitiewe terapie is veranderinge in die psigoterapie-proses. 

Praktiese bydraes tot psigoterapie: Veranderinge in kliniese procedures 
Die basiese stappe in kognitiewe terapie is: Voorbereiding van die klient en die voorsiening van 'n 
kognitiewe rasionaal, opleiding in self-kontrolering van gedagtes, toepassing van gedragstegnieke, 
identifisering en reageer op kognisies, ondersoek van oortuigings en aannames, en voorkoming van 
terugval en voortydige staking van terapie. 

Subkliniese depressie 
Subkliniese depressie verwys na 'n toestand van neerslagtigheid of bedruktheid, waar die adolessent 
sommige, maar nie al die simptome van volwasse major depressie ervaar nie, en ook nie in so 'n 
ernstige graad soos by major depressie nie. 

Irrasionele kemoortuigings 
Irrasionele kernoortuigings is globale, rigiede en oorveralgemeende oortuigings aangaande die self, 
ander mense, ervaringe en gebeure wat tydens die vroee kinderjare verwerf is. 

F outiewe inligting-prosessering 
Foutiewe inligting-prosessering verwys na die selektiewe ignorering van positiewe inligting, terwyl 
negatiewe of selfs neutrale inligting meer negatief waargeneem word as wat dit in werklikheid is. 

Disfunksionele outomatiese gedagtes 
"Kognitiewe triade" is die term wat deur Beck gebruik word om aan te dui dat die depressiewe 
persoon 'n negatiewe siening van homself, sy wereld en sy toekoms het. Hierdie negatiewe 
sieninge van die depressiewe persoon word in outomatiese gedagtes vergestalt. 
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SUMMARY 

THE USE OF BECK'S COGNITIVE THERAPY FOR SECONDARY SCHOOL 
LEARNERS WITH SUBCLINICAL DEPRESSION 

By 
Degree 
Field of study 
University 
Supervisor 

Jacqualine Cecile Flower Dave! 
Magister Education 
Psychology of Education 
University of South Africa 
Professor A.C. Lessing 

From a literature study and empirical research which was undertaken, it seems that 15-40% of all 
adolescents experience subclinical depression. Changes and increasing pressure and demands, 
typical of the adolescent phase, causes many adolescents to experience depressing emotions. In 
spite of these circumstances there are also many adolescents who go through this phase in 
development without any significant problems. 

Aaron Beck is of opinion that it is not the circumstances in and of itself that lead to depression but 
rather the meaning that individuals attached to these circumstances. Beck mentions that depressive 
people are inclined to irrational beliefs, erroneous information-processing and dysfunctional 
automatic thoughts. 

To address this problem, six adolescents who experience subclinical depression, were subjected to 
Beck's cognitive therapy. The primary target of Beck's therapy is the correction of above 
mentioned dysfunctional cognitions. 

The conclusion is that when the dysfunctional cognitions of adolescents who experience subclinical 
depression can be corrected, their depressive feelings will diminish. 

Keywords 

Beck's cognitive therapy 
Cognitive therapy is based on an underlying theoretical rationale that an individual's affect and 
behavior are largely determined by the way in which he structures the world (Beck, 1967). The 
primary aim of Beck's cognitive therapy is to change the clients negative views regarding himself, 
his world and his future, by proving to the client that these views, if empirically researched, aren't 
always valid. 

Theoretical contributions to psychotherapy: Phenomenological perspective 
Beck's greatest theoretical contribution to psychotherapy is that he shifted the theoretical focus 
from the environmental determinism of behaviorism to an internal determinism or 
phenomenological approach. This determinism was based on how the individual constructed his or 
her experience. 

Theoretical contributions to psychotherapy: Information-processing model 
Beck's model of psychological functioning and of psychopathology is based on an information
processing model. Human beings are always taken in cues from the environment and responding to 
them in ways to enhance survival. Thus, we perceive, interpret and assign meanings to events as 
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well as formulate response strategies in order to adapt to our environments. Affective and 
behavioral responses are largely influenced by the cognitive appraisals made. 

Contributions to the theory of depression 
Beck's contributions to the theory of depression include Beck's model of depression, primacy of 
cognition, cognitive vulnerability in depression, cognitive deficits in depression, cognitive 
distortions, and the cognitive triad. 

Practical contributions to psychotherapy: Innovations in psychotherapy process 
Cognitive case conceptualization, the underlying principles of collaborative empiricism, Socratic 
dialogue, guided discovery and the format of therapy are all innovations in psychotherapy process, 
as is the short-term focus of cognitive therapy. 

Practical contributions to psychotherapy: Innovations in clinical procedures 
The basic procedural sequence of cognitive therapy is: preparing the client and providing a 
cognitive rationale, training in self-monitoring of thoughts, application of behavioral techniques, 
identifying and responding to cognitions, examining beliefs and assumptions, and termination and 
relapse prevention. 

Subclinical depression 
Subclinical depression refers to a condition of depression, where the adolescent experience some, 
but not all the symptoms of adult major depression, and also not to such a serious degree as with 
major depression. 

Irrational core beliefs 
Irrational core beliefs are global, rigid and overgeneralized beliefs regarding the self, other people, 
experiences and occurences which were acquired during early childhood. 

Erroneous information-processing 
Erroneous information-processing refers to the selective ignorance of positive information, while 
negative or even neutral information is perceived more negatively than it is in reality. 

Dysfunctional automatic thoughts 
"Cognitive triad" is the term used by Beck to indicate that the depressed individual has a negative 
view of himself, his world and his future. These negative views of the depressed individual are 
embodied in automatic thoughts. 
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HOOFSTUK 1 

ORieNTERING 

1.1 AGTERGROND 

Om geestesgesond en emosioneel stabiel te wees, is vir die adolessent van vandag belangriker as 

ooit tevore. Die adolessent van vandag moet steeds soos adolessente van aile tye sekere 

selfstandigheidstake bemeester, byvoorbeeld ontwikkeling van 'n eie identiteit, 'n eie 

waardesisteem en morele standaarde, vorming van eie menings, aanvaarding van liggaam en 

voorkoms, aanvaarding van fisieke en verstandelike talente, beheer oor gevoelens, emostes en 

denke, die adolessent moet sy eie vermoens ken, 'n beroepskeuse maak en bevredigende 

interpersoonlike verhoudings vorm. 

Die verskil tussen die adolessent van vandag en die adolessent in die verlede is egter dat daar baie 

hoer eise aan die adolessent van vandag gestel word. Ons Ieef in 'n prestasie-georienteerde 

samelewing waar net die beste goed genoeg is en die kompetisie geweldig straf is op aile terreine. 

Daar word van die adolessent verwag om soos 'n volwassene op te tree en om sy plek in die 

samelewing vol te staan, terwyl hy dikwels nie behoorlik vir hierdie verantwoordelikheid toegerus is 

nie (kyk hoofstuk 3; Ge, Lorenze, Conger, Elder & Simons, 1994:467). Die adolessent van vandag 

leef verder ook in 'n samelewing waar gevestigde waardes en normes nie meer geld nie. Hieruit 

vloei allerlei wanpraktyke voort waaraan die adolessent blootgestel word en waar hy die keuse moet 

maak om mee te doen of nie. Die adolessent van vandag word dus nie meer so beskerm soos 

adolessente in die verlede nie. 

Terwyl die adolessent van vandag aan baie meer druk, stres en wanpraktyke blootgestel word as 

adolessente in die verlede, het baie ondersteuningstrukture wat vroeer vir die adolessent beskikbaar 

was, terselfdertyd verval. As gevolg van die gejaagdheid van ons modeme samelewing is daar nie 

meer soveel interperoonlike bronne beskikbaar om die adolessent te ondersteun nie. Ouers wat self 

baie spanning en onsekerheid ervaar, het dikwels nie die tyd of energie om kwaliteit-tyd aan hulle 

kinders af te staan nie. 
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Kinders word in skole aan die hand van vakke soos Lewensorientering met intrapsigiese bronne 

toegerus. Temas wat tans in skole onderrig word sluit onder andere in: hantering van stres, 

groepsdruk, konflikhantering, persoonlike oortuigings, die gevare van seksualiteit, hoe om fiks te 

bly, eetgewoontes, feite oor dwelms en nog baie meer. Aangesien Lewensorientering nie 'n 

akademiese vak is nie, word die belangrikheid van die werk wat hier gedoen word, egter dikwels 

deur onderwysers en leerders onderskat. Die adolessent word dus in baie gevalle nie behoorlik 

toegerus om dinge wat na sy kant toe kom, te hanteer nie. Interpersoonlike bronne wat verval het, 

impliseer dan ook noodwendig dat die adolessent nie met die intrapsigiese toerusting wat hy nodig 

het, toegerus word nie (Marais, 1997: 192). Intrapsigiese toerusting wat dit vir die adolessent 

makliker maak om sonder enige noemenswaardige probleme deur hierdie fase van ontwikkeling te 

gaan, sluit volgens Herman-Stahl en Petersen (1996:734) in: hoe vlakke van optimisme, 

bemeestering, aktiewe "coping" vaardighede, goeie intellektuele verrnoens, hoe selfkonsep en 

realistiese attribusies van kontrole. Die adolessent wat nie oor hierdie toerusting beskik nie en wat 

nie gesonde gelukkige verhoudings met sy ouers en sy portuur het nie, kan nie die veranderinge en 

toenemende stresfaktore in sy eie leefwereld realisties interpreteer en verwerk nie. 

Bo en behalwe die veranderinge en toenemende stresfaktore in sy ete leefwereld, beleef die 

adolessent ook baie onsekerheid oor sy toekoms in die wereld daarbuite. Werkloosheid, wat ook 

ander maatskaplike probleme soos geweld en morele verval meebring, het deel geword van die 

leefwereld van die adolessent van vandag. In Suid-Afrika waar die ekonomie nie vinnig en sterk 

genoeg groei om die nodige werksgeleenthede te skep nie, sal jongmense toenemend 

selfindiensnemingsmoontlikhede en entrepreneurskap moet ondersoek en benut (Neethling & 

Rutherford, 1999:80). Adolessente weet nie wat hulle toekoms inhou nie, niks in hulle wereld is 

seker nie. Wereldgebeure, politieke geweld, maatskaplike omstandighede en die media skets 'n 

baie donker prentjie van die wereld waarin die adolessent veronderstel is om vir hom 'n toekoms te 

bou. (Marais, 1997:201 ). 

Afgesien van die groter eise wat gestel word, die ondersteuningstrukture wat minder geword het of 

minder effektief geword het en die donker prentjie wat soms van Suid-Afrika se toekoms geskets 

word, is kundiges dit eens dat baie adolessente ook nog tot disfunksionele kognisies geneig is. 

Volgens hierdie skrywers is adolessente baie hard op hulself en hulle maak baie denkfoute wat 

onnodige ongelukkigheid meebring (Marcotte, 1996:950; Young, 1983:89; kyk hoofstuk 3). 
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Hierdie disfunksionele kognisies saam met die stresfaktore in die wereld van die adolessent van 

vandag, lei volgens Beck se kognitiewe teorie uiteindelik tot depressiewe gevoelens. 

Dudley (1997: voorwoord) noem dat 6 persent van aile adolessente aan klinies betekenisvolle 

depressie ly. Rice en Leffert (1997: 19) dui egter aan dat daar baie meer adolessente is wat 

neerslagtig en bedruk is en dus subkliniese depressie ervaar. 'n Oorsig van die literatuur dui daarop 

dat depressie by adolessente in die verlede gesien is as slegs 'n fase waardeur die adolessent gaan. 

Nog meer so word die adolessent wat subkliniese depressie ervaar maklik en dikwels oor die hoof 

gesien. Hierdie adolessente word dikwels bloot as traag, onvolwasse en rebels beskou. Moilanen 

(1995:441) noem in die lig hiervan dat opvoedkundiges benodig word om 'n groter rol te speel in 

die identifisering van adolessente wat 'n risiko loop om klinies betekenisvolle depressie te 

ontwikkel as gevolg van verwronge kognitiewe prosesse, depressiewe simptomatologie, of beide. 

Moilanen het in 1995 'n ondersoek na die geldigheid van Beck se kognitiewe teorie vir die 

opheffing van subkliniese depressie by die adolessent, gedoen. Die resultate van Moilanen se studie 

dui op die potensiele bruikbaarheid van Beck se terapie vir adolessente wat subkliniese depressie 

ervaar. Moilanen (1995:441) noem egter dat baie meer goed gekontroleerde empiriese ondersoeke 

nodig is om die effektiwiteit van Beck se kognitiewe teorie en terapie vir die opheffing van 

subkliniese depressie by adolessente, te bepaal. 

Kognitiewe Terapie is deur Beck ontwikkel aan die universiteit van Pennsylvania in die vroee 

sestigerjare as 'n gestruktureerde, korttermyn-terapie wat op die verandering van disfunksionele 

denke en gedrag gerig is ( 1964 ). Die siening dat disfunksionele kognisies tot emosionele 

versteurings en afwykende gedrag lei, is 'n basiese aanname van Beck se terapie en onderskei dit 

van ander vorme van terapie. 

Ter afsluiting word op die belangrikheid van die opvoeder-opvoedeling verhouding gewys. Dit is 

belangrik dat die opvoeder kennis moet dra van die leefwereld van die adolessent van vandag. Die 

opvoeder moet die adolessent ondersteun en begelei en 'n klimaat van geborgenheid skep, 

waarbinne die adolessent weerbaar sal wees teen depressiewe gevoelens. Dit is belangrik dat die 

adolessent wat 'n risiko loop om klinies betekenisvolle depressie te ontwikkel, vroegtydig 

geldentifiseer sal word (Marais, 1997:201 ). 
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1.2 ONTLEDING VAN DIE PROBLEEM 

In die ontleding van die probleem word aandag gegee aan die bewuswording van die probleem. 

Verder word die probleem deur 'n literatuurstudie verken en geverifieer om tot 'n finale 

probleemstelling te kom. 

1.2.1 Bewuswording van die probleem 

Daar word algemeen aanvaar dat adolessensie as fase van ontwikkeling van die mees stresvolle jare 

in die mens se lewe is (Woodbridge, 1998:4 7). Snelle veranderinge kom by die adolessent op 

fisieke en psigologiese terreine voor. Ge et al. ( 1994:467) noem dat daar van die adolessent verwag 

word om nuwe rolle in 'n meer komplekse sosiale omgewing te vervul wat die adolessent vir die 

eerste maal blootstel aan 'n wye verskeidenheid stressors sowel as lewensbelangrike keuses 

waarmee hulle vir die res van hul lewens moet saamleef. Die adolessent word daagliks deur die 

media en/of op 'n meer persoonlike vlak met veranderde norrnes en waardes, werkloosheid, geweld 

en grootskaalse onsekerheid, gekonfronteer. 

Bostaande omstandighede het die vraag laat onstaan of die adolessent van die een-en-twintigste eeu 

oor die nodige intrapsigiese bronne en interpersoonlike bronne beskik om die genoemde faktore die 

hoofte bied? 

Syfers in die literatuur in terrne van die voorkoms van adolessente depressie dui daarop dat daar 'n 

betekenisvolle hoeveelheid adolessente is wat nie oor hierdie bronne beskik om bogenoemde 

probleme die hoof te bied nie. Onderhoude wat met onderwysers en sielkundiges gevoer is, dui ook 

daarop dat neers1agtigheid en bedruktheid besig is om toe te neem onder adolessente. 'n Verdere 

probleem wat uit hierdie onderhoude blyk, is dat hierdie emosionele versteuring by die adolessent 

deur baie volwassenes nie in 'n emstige lig beskou word nie. Vol gens Reynolds (1990: 178) is 

depressie 'n gemoedsversteuring by adolessente wat baie maklik oor die hoof gesien word. 

Ingersoll en Goldstein (1995:32) se siening stem ooreen met Reynolds ( 1990: 178) se stelling dat 

emosionele probleme baie meer onder adolessente voorkom as wat ons besef. Volwassenes beskou 

hierdie emosionele nood van die adolessent as "groeipyne" of "maar net 'n fase van ontwikkeling". 

Oningeligte volwassenes voel dikwels dat hierdie adolessente "net hulself moet regruk". Uit die 

literatuur blyk dit dat die diagnosering van probleme by die adolessent dikwels deur 
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gedragsmanifestasies wat met hormonale veranderinge geassosieer word, gekompliseer word. Baie 

volwassenes is dan ook geneig om "hormone" die skuld vir die adolessent se probleme te gee. Ge et 

al. ( 1994:467) se egter dat die meeste adolessente hierdie fase sonder enige betekenisvolle probleme 

deurloop, wat daarop dui dat depressie by die adolessent nie Ianger as "normaal" beskou kan word 

nie. 

Nieteenstaande die feit dat depressie by adolessente dikwels oor die hoof gesien word en 

nieteenstaande die feit dat die meeste adolessente hierdie fase sonder enige betekenisvolle probleme 

deurloop, kan daarmee volstaan word dat depressie, en veral subkliniese depressie, wei by 'n sekere 

persentasie adolessente voorkom en dat hierdie syfer besig is om toe te neem. Net soos wat baie 

adolessente nie geaffekteer word nie, terwyl ander wei geaffekteer word, word adolessente ook nie 

in dieselfde mate geaffekteer nie. Dudley (1997: voorwoord) het genoem dat 6 persent van aile 

adolessente aan klinies betekenisvolle depressie ly, terwyl daar baie meer adolessente is wat aan 

subkliniese depressie ly. Subkliniese depressie verwys na 'n toestand wat in Afrikaans met die 

terme "neerslagtigheid" of "bedruktheid" beskryf word (Louw & Van Jaarsveld, 1989:67). 

Aangesien daar nie spesifieke terapie-tegnieke is wat vir die opheffing van subkliniese depressie by 

adolessente aangewend word nie, was die doel van hierdie studie om vas te stel of Beck se 

kognitiewe terapie bruikbaar sal wees vir adolessente wat subkliniese depressie ervaar. Beck se 

teorie is ontwikkel uit sy werk met volwassenes wat kliniese depressie ervaar. 

1.2.2 Verkenning van die probleem 

Kognitiewe terapie het ontwikkel uit Beck se navorsing oor depressie by volwassenes (Beck, Rush, 

Shaw en Emery (1979: voorwoord). Vele van sy idees kan egter teruggevoer word na vroeere 

filosowe insluitende die belangrike stelling van Epictetus vanuit die Enchiridon: "Men are disturbed 

not by things but by the views they take of them" (Beck, 1976:47). 

Blackburn, Bishop, Glen, Whalley en Christie ( 1981: 188) en Beck, Hollon, Young, Bedrosian en 

Budenz ( 1985: 142) voer aan dat kognitiewe terapie tradisioneel as 'n effektiewe 

behandelingsmetode vir volwassenes beskou is en dat daar verskeie gekontroleerde metodologiese 

en steekhoudende ondersoeke is wat hierdie beskouing bevestig. Beck se kognitiewe model van 

depressie sowel as die rasioneel-emotiewe model wat gebruik is in empiriese ondersoeke met 
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volwassenes, bevestig die samehang van kognitiewe distorsies en depressiewe simptome by hierdie 

volwassenes. Die bestaan van hierdie denkpatrone moet egter nog by adolessente bewys word. 

Baie min studies het nog die kwessie van die empiriese bevestiging van 'n differensiele konstellasie 

van kognitiewe onewewigtigheid by adolessente en dan by depressiewe adolessente spesifiek, 

aangespreek (Marcotte, 1996:93 7). 

Wilkes, Belsher, Rush en Frank (1994) het in hul handleiding "Cognitive Therapy for Depressed 

Adolescents" gepoog om die bestaan van kognitiewe onewewigtigheid by die adolessent te bewys en 

ook dat kognitiewe terapie suksesvol aangewend kan word vir die opheffing van depressie by die 

adolessent. Wilkes et al. ( 1994: xiii) noem dat daar by die skryf van hul handleiding baie van 

Aaron Beck se idees oorgeneem is. Die skrywers se die volgende oor die rasionaal vir kognitiewe 

terapie by die adolessent: "Daar was die afgelope aantal dekades 'n betekenisvolle omwenteling in 

die identifikasie en die behandeling van depressie by adolessente. Depressiewe versteurings by 

adolessente word tans gesien as op 'n kontinuum met volwasse depressie en ook as reaktief ten 

opsigte van baie van die behandelingsmetodes vir volwasse depressie" (Wilkes et al., 1994: 15). 

Wilkes et al. ( 1994: 19) se dat kognitiewe tegnieke kragtig gebruik kan word in die opheffing van: 

I. die adolessent se selfveroordelende gesprekke 

II. die adolessent se negatiewe aannames aangaande die toekoms en die wereld random hom 

III. oorveralgemenings by die adolessent 

IV. die adolessent se onlogiese interpretasie van gebeure 

Wilkes et al. ( 1994: 19) se verder ook dat bogenoemde denkfoute baie tipies by die adolessent is, en 

daarom sal die adolessent ook meer kwesbaar wees ten opsigte van depressie of ten rninste vir die 

effek van depressie op die ontwikkeling van sy identiteit. Wilkes et al. (1994: 19) maan dan ook dat 

dit baie belangrik is om hierdie tipe denkfoute op 'n vroee stadium by die adolessent te identifiseer 

en te behandel om sodoende te verhoed dat hierdie wyse van betekenisgewing aan die wereld en aan 

homself, nie meer permanent van aard word nie. 
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Enkele navorsingsbevindinge met betrekking tot die effektiwiteit van Beck se teorie vir die 

ophefflng van depressie by die adolessent, word vervolgens bespreek: 

Marcotte (1996:938) noem dat daar met die aanvang van die negentigerjare begin is om die relasie 

tussen depressie en kognitiewe distorsies by adolessente in die literatuur te ondersoek. Uit die 

literatuurondersoek blyk dit egter dat daar reeds in die tagtigerjare ondersoeke was na hierdie 

relasie: 

Young (1983:89) beweer dat bykans elke adolessent waarmee hy gewerk het, geneig IS tot 

wanpersepsie, verwringing en vergroting van die realiteit. Young is van mening dat die adolessent 

se manier van DINK hom laat "ly". Young is verder van mening dat adolessente dit baie maklik 

vind om teleurstellings te sien as 'n katastrofe, om wense in vereistes en begeertes m 

noodsaaklikhede te transformeer. Enige moeilikhede wat ondervind word, word gesien as 

onmoontlik om op te los en mislukkings en kritiek is vir die adolessent 'n bewys van sy 

minderwaardigheid. Young (1983 :89) is van mening dat die adolessent homself in sy sosiale en 

emosionele probleme inDINK. 

Haley, Fine, Marriage, Moretti en Freeman (1985:536) het gevind dat depressiewe adolessente meer 

kognitiewe distorsies as nie-depressiewe adolessente openbaar. Hierdie bevinding stem ooreen met· 

Beck se teorie en daar kan dus op grond van hierdie bevinding gehipotetiseer word dat Beck se 

terapie effektief sal wees in die opheffing van depressie by adolessente, aangesien Beck se terapie 

primer ingestel is op die regstelling van wanpersepsies en irrasionele oortuigings van die 

depressiewe persoon. 

In een van die min evaluasie-studies beskikbaar, kombineer Reynolds en Coats (1986:653) elemente 

van Beck se kognitiewe teorie met 'n kognitiewe gedragsprogram. Hierdie program is toegepas en 

resultate dui daarop dat depressiewe adolessente wat matige vlakke van depressie tydens die 

aanvanklike evaluasie gerapporteer het, tydens die opvolg-evaluasie geen depressie gerapporteer het 

nie. Na vyf weke het die adolessente steeds geen depressie gerapporteer nie. 

Marton, Churchard en Kutcher ( 1993: I 07) het gevind dat die vermindering van depressiewe 

simptome by adolessente, geassosieer is met 'n afname in kognitiewe distorsies soos geassesseer 

deur die Dysfunctional Attitude Scale (DAS). 
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Garber, Weiss en Shanley (1993:53) het 'n positiewe korrelasie tussen depressie en negatiewe 

outomatiese gedagtes en disfunksionele gesindhede by adolessente gevind. Hierdie bevinding stem 

ook met Beck se teorie ooreen wat dan ook die geskiktheid van Beck se terapie vir die opheffing 

van depressiewe gevoelens by die adolessent, veronderstel. 

Moilanen (1995:440) voer aan dat depressiewe simptome by adolessente wat subkliniese depressie 

ervaar, betekenisvol met disfunksionele gesindhede en oortuigings geassosieer kan word, soos 

gemeet deur die "Dysfunctional Attitude Scale". 

Resultate van Marcotte ( 1996:951) se studie waar die korrelasie tussen irrasionele oortuigings en 

depressie by adolessente ondersoek is, ondersteun die hipotese dat depressiewe adolessente geneig 

is om irrasionele oortuigings aangaande hulself en hut ervaringe, te he. Marcotte (1996:950) noem 

dat die depressiewe adolessent veral geneig is tot lae frustrasie-toleransie en absolute eise wat aan 

die self en aan ander gestel word. 

Leadbeater, Blatt en Quinlan (1995:20) noem dat 'n interpersoonlike (Mufson, Moreau, Weissman 

& Klerman, 1993) sowel as 'n kognitiewe (Beck, 1976) fokus suksesvolle intervensie-benaderings 

ten opsigte van adolessente depressie blyk te wees. 

Beck (1997:283) self noem dat daar wei studies is wat die effektiwiteit van kognitiewe terapie ten 

opsigte van adolessente depressie bevestig het. Aangesien kognitiewe terapeutiese benaderings 

suksesvol aangewend is in die behandeling van depressie by volwassenes (Wilkes et al., 1994: 15) 

en ook in die behandeling van stres by adolessente (Woodbridge, 1998:53) kan daar verwag word 

dat hierdie benadering ook effektief sal wees in die behandeling van depressie by adolessente. 

Resultate wat uit bogenoemde ondersoeke verkry is, het die vraag na die geldigheid van Beck se 

teorie vir die opheffing van subkliniese depressie by die adolessent, laat ontstaan. 'n Oorsig van die 

literatuur toon dat relatief min studies hierdie vraagstuk eksplisiet ondersoek het. Studies wat wei 

die vraagstuk ondersoek het, het teenstrydige resultate gekry. 

Die resultate van die studie wat deur Moilanen (1995) ondemeem is, dui op die potensiele 

gebruikswaarde van Beck se teorie vir die identifisering en behandeling van subkliniese depressie 

by die adolessent. Moilanen (1995 :441) noem egter dat baie meer goed gekontroleerde, empiriese 
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ondersoeke nodig is, om die effektiwiteit van verskeie kognitiewe terapeutiese benaderings met 

betrekking tot enkele adolessente wat subkliniese depressie ervaar, te bepaal. 

Freeman, Beutler, Simon en Arkowitz (1989:532) beweer dat alhoewel min eksperimentele bewyse 

vir die effektiwiteit van Beck se kognitiewe teorie en kognitiewe terapie vir depressie by 

adolessente bestaan, dit tog suksesvol genoeg blyk te wees om optimisme en volgehoue ondersoek 

te regverdig. 

Bogenoemde ondersoeke en bevindinge rig dan die finale vraag van hierdie studie: Sal Beck se 

terapie effektief wees in die opheffing van subkliniese depressie by die adolessent? 

1.2.3 Probleemstelling 

Tot op hede is daar relatief min studies wat subkliniese depressie by adolessente ondersoek het. Uit 

die literatuur is dit ook duidelik dat daar nie in praktyk genoeg gedoen word om hierdie probleem by 

adolessente te identifiseer en reg te stel nie. Beck se kognitiewe terapie is met sukses toegepas ten 

opsigte van volwassenes wat kliniese depressie ervaar. Die vraag ontstaan of die toepassing van 

Beck se teorie ook suksesvol geimplementeer kan word ten opsigte van die opheffing van 

subkliniese depressie by adolessente - aangesien subkliniese depressie by die adolessent op 

dieselfde kontinuum as kliniese depressie by volwassenes, voorkom. 

1.3 NA VORSINGSDOELSTELLINGS 

Die navorsingsdoelstellings word onderskei in 'n algemene doelstelling en 'n spesifieke doelstelling 

en dit word vervolgens bespreek. 

1.3.1 Algemene doelstellings 

Die oorhoofse doelstelling van die navorsing is op die versameling van inligting uit die literatuur en 

ander bronne aangaande Beck se teorie en subkliniese depressie by die adolessent gerig, om te 

bepaal of dit sinvol is om Beck se terapie toe te pas vir die opheffing van subkliniese depressie by 

die adolessent. 
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In die realisering van die algemene doelstelling word 'n aantal vrae gestel om rigting aan die 

navorsing te gee: 

I. Wie is die adolessent? (kyk 1.6.1; 5.3.4 en 6.2.1.4) 

II. Wat is subkliniese depressie? (kyk 1.6.2 en 3.3) 

III. Hoe verskil die adolessent van vandag se omstandighede van adolessente in die verlede? 

(kyk 1.1) 

IV. Watter omstandighede in ons Suid-Afrikaanse samelewing dra by tot subkliniese depressie 

by die adolessent? (kyk 1.1) 

V. Hoekom ervaar sommige adolessente depressie terwyl die meeste adolessente hierdie fase 

sander enige betekenisvolle probleme deurloop? (kyk 3.8) 

VI. Watter terapie bestaan daar tans vir subkliniese depressie by die adolessent? (kyk 1.2.1) 

VII. Wat behels Beck se kognitiewe terapie in terme van: 

Die aard van Beck se teorie (kyk 2.2.1) 

Die waarde van Beck se teorie (kyk 2.3 en 6.2.2) 

VIII. Hoe kan Beck se kognitiewe terapie gebruik word in die opheffing van subkliniese depressie 

by die adolessent? (kyk bylaag 9) 

1.3.2 Spesifieke doelstelling 

Die spesifieke doelstelling van die navorsing is die praktiese toepassing van Beck se terapie op 'n 

aantal adolessente wat subkliniese depressie ervaar. Deur hierdie toepassing word die bruikbaarheid 

van Beck se kognitiewe terapie vir die opheffing van subkliniese depressie by enkele adolessente 

bepaal. 

1.4 NA VORSINGSMETODE 

'n Literatuurondersoek na die aard en omvang van subkliniese depressie by die adolessent word 

gedoen. Daar word gelet op die wyse waarop stresvolle situasies, lewensgebeure en disfunksionele 

kognisies by die adolessent saamwerk, om depressiewe gevoelens mee te bring. 

'n Verdere literatuurstudie word onderneem, om die effektiwiteit van Beck se teorie en terapie vir 

die opheffing van subkliniese depressie by die adolessent, te bepaal. In hoofstuk 4 is enkele bronne 
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wat as sekondere bronne gebruik is, omdat die primere bronne nie opgespoor kon word nie. Hierdie 

primere bronne sal gevolglik nie in die bronnelys verskyn nie. 

Die empiriese ondersoek is kwalitatief van aard. 'n Fenomenologiese benaderingswyse sal gevolg 

word, met ander woorde die betekenis wat die adolessent aan homself, sy daaglikse ervaringe en die 

toekoms gee, staan sentraal in hierdie studie (De Vos & Fouche, 1998 :80). 

1.5 AFBAKENING VAN DIE NA VORSING 

'n Studie van Beck se kognitiewe teorie oor depressie sal onderneem word, aangesien die hoofdoel 

van die navorsing is om die effektiwiteit van Beck se teorie en terapie ten opsigte van die opheffing 

van subkliniese depressie by enkele sekondere skoolleerders te bepaal. 

Leerders in die middel-adolessente fase, dit wil se 15/16 jariges sal geselekteer word aangesien 

leerders in hierdie fase nog tot kognitiewe defekte en kognitiewe distorsies geneig is as gevolg van 

teenstrydighede in die kognitiewe repertoire. Uit die literatuur blyk dit ook dat depressie rondom 

die ouderdom van sestien jaar 'n hoogtepunt bereik. Dit wil voorkom of leerders op hierdie 

ouderdom meer stres en angs ervaar as gevolg van die al groterwordende eise van die skool en/of as 

'n reaksie teenoor nuwe sosiale rolle of as gevolg van groter onafhanklikheid van die gesin wat ook 

spanning meebring. 

Die navorsing sal aan 'n Afrikaanse hoerskool wat binne 'n gemiddelde sosio-ekonomiese 

omgewing gelee is, gedoen word aangesien die doel van hierdie studie is om die kind in die skool 

wat subkliniese depressie ervaar, te ondersteun en te begelei. Die keuse van die plek van navorsing 

word gedoen op grond van omstandighede. Dit is die enigste sekondere skool in die navorser se 

omliggende omgewing. 

1.6 BEGRIPSVERKLARINGE 

Vervolgens word enkele begrippe soos van toepassing in die navorsing bespreek. 
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1.6.1 Adolessensie 

( 

Adolessensie as fase van ontwikkeling kan onderskei word in: vroee adolessensie wat gewoonlik 

wissel van 10112 jaar tot 14/15 jaar. Middel adolessensie strek vanaf 15 tot 18 jaar terwyl laat 

adolessensie strek vanaf 18 tot 22 jaar (Vrey, 1979: 175). Vir die doel van hierdie studie word 

Neethling en Rutherford (1999:38) se definisie van adolessensie as fase van ontwikkeling gebruik: 

"Adolessensie is die oorgangsperiode tussen kindwees en volwassenheid. Dit begin met die fisieke 

veranderings en eindig metdie aanvaarding van die verantwoordelikhede van 'n volwassene in die 

betrokke samelewing. Hierdie verantwoordelikhede le op verskeie terreine soos die sosiale, 

maatskaplike, ekonomiese en politieke terreine." 

Die woord adolessensie is van Latynse oorsprong en is uit twee woorde saamgestel: "Ad" beteken 

"na" of "heen." "Olescere" beteken "om te groei." Die adolessent is dus die persoon tussen 10 en 

22 jaar wat groei en ontwikkel na volwassenheid (Marais, 1997:194). 

Terwyl die adolessent ontwikkel en groei na volwassenheid word hy met baie uitdagings en 

veranderinge gekonfronteer. Om as 'n emosioneel-stabiele en geestesgesonde volwassene in die 

gemeenskap te kan funksioneer, moet die adolessent die veranderinge en uitdagings waarmee hy 

gekonfronteer word, "suksesvol" kan hanteer. Die veranderinge en uitdagings waarmee die 

adolessent gekonfronteer word, word in hoofstuk 3 bespreek. Sommige adolessente kan nie die 

uitdagings en veranderinge waarmee hulle gekonfronteer word, hanteer nie en kan emosionele 

versteurings ontwikkel. Terselfdertyd is daar egter baie ander adolessente wat hierdie fase van 

ontwikkeling suksesvol deurloop. 

Daar word dus van die standpunt uitgegaan dat stresvolle en veeleisende situasies op sigself nie 

noodwendig tot gevoelens van depressie aanleiding kan gee nie. Herman-Stahl en Petersen 

(1996:733) is van mening dat genoegsame intrapsigiese bronne en interpersoonlike bronne die 

adolessent teen depressiewe gevoelens vrywaar. Stresvolle situasies tesame met die adolessent se 

kwesbaarheid vir depressie as gevolg van 'n tekort aan intrapsigiese bronne en interpersoonlike 

bronne om hierdie situasie en lewensgebeure realisties te interpreteer en te verwerk, lei tot 

emosionele versteurings en dan vera! tot depressie by die adolessent. 
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Guidano en Liotti (1983:48) stel hierdie proses soos volg voor: 

Adolessente beskryf hulself in terme van persoonlike oortuigings en gemoedstoestande, en so begin 

'n eie unieke identiteit by die adolessent vorm aanneem. Die oortuigings en hipoteses aangaande 

die self en die realiteit waarop die adolessent se definisie van sy identiteit berus, is egter tydens 

hierdie fase van ontwikkeling nog val teenstrydighede. Aangesien daar nog teenstrydighede in die 

adolessent se kognitiewe repertoire voorkom, is hy meer geneig tot kognitiewe defekte en 

kognitiewe distorsies wat tot emosionele versteurings aanleiding kan gee. Die welbekende neiging 

van die adolessent om op homself gefokus te wees, word in die toenarne van irrasionele oortuigings 

met betrekking tot absolute eise wat aan die self gestel word, gereflekteer. Hierdie eise word veral 

ten opsigte van sosiale bedrewendheid en fisiese voorkoms gestel. As gevolg van hierdie neiging 

kan die adolessent meer kwesbaar word vir depressiewe versteurings. Die volgende irrasionele 

oortuigings kom tipies by die adolessent voor: 

l "Alma! moet my aanvaar, van my hou en goedkeur wat ek doen ". 

II "Ek moe/ altyd van alles 'n sukses maak. Ek moe/ altyd reg wees en ek mag nie Joule maak 

nie ". 

Ill "Ek beoordeel myself op grond van ander se standaarde en vergelyk myself met ander 

mense". 

IV. "Ek moet anders wees as wat ek is". 

V. "Ander mense moet soos ek dink, voel en dinge doen soos wat ek dit gedoen wil he". 

VI "Ek moet uit die /ewe kry wat ek wil he". 

Soos Young (1983: 89) dit stel: " ... die adolessent is geneig om te vergroot en interpreteer die realiteit 

dikwels op 'n verwronge wyse. Hulle transformeer wense in noodsaaklikhede en sien swakheid as 

dee! van hul interpersoonlike onbekwaamheid". 

1.6.2 Subkliniese depressie by die adolessent 

Navorsing toon dat depressie tydens die kinderjare en adolessensie 'n reele en wydverspreide 

verskynsel is (Trad, 1987:26; Kendal, Kortlander, Chansky & Brady, 1992:869). Die term 

"depressie" is egter 'n veelomvattende begrip wat 'n wye verskeidenheid toestande van verskillende 

grade van intensiteit insluit. 



14 

Vol gens Breedt ( 1984: IS) verwys die woord "depressie" na 'n toestand van "na onder druk" dus 

"teneergedruk", soos die Afrikaanse taal die toestand in eie terme beskryf. Alhoewel die neiging 

bestaan om in Afrikaans die terme "neerslagtigheid" of "bedruktheid" te gebruik wanneer na 

"normale" depressie verwys word (Louw & Van Jaarsveld, 1989:67), kom neerslagtigheid (normale 

depressie) en die kliniese toestand van depressie op dieselfde kontinuum voor (Birelson, 1981:74). 

Gouws, Louw, Meyer en Plug (1979:50) beskryf depressie dan ook as 'n toestand van "intense 

neerslagtigheid". 

Moilanen (1995:439) gebruik die term subkliniese depressie om na hierdie toestand van "normale" 

depressie te verwys en dit is dan ook die term wat in hierdie studie gebruik sal word. Subkliniese 

depressie by die adolessent verwys na 'n toestand van neerslagtigheid of bedruktheid, waar die 

adolessent sommige, maar nie al die simptome, van volwasse major depressie ervaar, en ook nie in 

so 'n emstige graad soos by major depressie nie. 

Die graad van emosionele nood en die effek van subkliniese depressie op alle lewensterreine by 

hierdie adolessente moet egter nie onderskat word nie, soos duidelik blyk uit Trickett se stelling: 

Trickett (1989:3) se van "normale" depressie: "Dit mag wees hoe hierdie toestand beskryf word 

maar daar is selde enigiets ligs of matigs omtrent die graad van ellende betrokke by subkliniese 

depressie." Hierdie stelling van Trickett dui daarop dat sommige kundiges reeds in die laat 

tagtigerjare van die emstigheid van subkliniese depressie by volwassenes bewus geword het. 

1.6.3 Major depressie 

Major depressie word gekenmerk deur een of meer major depressiewe episodes. Die belangrikste 

eienskap van 'n major depressiewe episode is 'n depressiewe gemoed vir ten minste twee weke of 

'n verlies aan belangstelling in bykans aile aktiwiteite gepaardgaande met ten minste vier 

addisionele simptome van depressie. Hierdie vier addisionele simptome sluit onder andere in: 

veranderinge in eetlus of gewig, slaappatrone en psigomotoriese aktiwiteite, verminderde energie, 

gevoelens van skuld en/of waardeloosheid, konsentrasieprobleme en denkversteurings, 'n onvermoe 

om besluite te neem, selfmoordgedagtes en selfmoordpogings. Om te voldoen aan die kriteria vir 'n 

depressiewe episode moet hierdie simptome vir die grootste gedeelte van die dag voortduur, bykans 

elke dag, vir ten minste twee opeenvolgende weke. Verder moet die episode ook gepaardgaan met 
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klinies- betekenisvolle emosionele ongesteldheid, of wanfunksionering in sosiale, beroeps- of ander 

belangrike areas van funksionering. 

Dit kom soms voor asofpersone met 'n ligte ofmatige vorm van depressie normaal bly funksioneer. 

(Frances, Pincus, First en Widiger, 1994:320; Gotlib en Krasnoperova, 1998:603) is egter van 

mening dat alles wat die persoon met subkliniese depressie moet doen, 'n ekstra inset van die 

individu vereis. 

1.6.4 Beck se kognitiewe terapie 

Die primere doel van Beck se kognitiewe terapie is om die klient se negatiewe sieninge aangaande 

homself, sy persoonlike leefwereld en die toekoms te verander, deur aan die klient te bewys dat 

hierdie sieninge, indien empiries ondersoek, nie altyd geldig is nie. Beck sien depressiewe persone 

as mense wat geleer het om hulle ervaringe op 'n ontoepaslike wyse te interpreteer. Beck is 

vervolgens daarvan oortuig dat die depressiewe persoon geleer kan word om sy ervaringe meer 

toepaslik te interpreteer. 

Beck se kognitiewe model van depressie is hoofsaaklik rondom drie konstrukte ontwikkel: 

i) Die kognitiewe triade wat uit drie kognitiewe patrone bestaan wat die persoon noop om homself, 

sy ervaringe en sy toekoms op 'n negatiewe idiosinkratiese wyse te beskou (Beck et al., 1979:11 ). 

ii) Foutiewe inligting-prosessering style wat sistematiese foute in die denke van die depressiewe 

persoon behels. As gevolg van hierdie denkfoute word die klient se oortuigings in die geldigheid 

van sy negatiewe konsepte gehandhaaf, ten spyte van die teenwoordigheid van teenstrydige bewyse 

(Becketal., 1979:14). 

iii) Kognitiewe skemas bestaan uit georganiseerde idees en aannames en hou verband met objekte, 

mense, houdings en gebeurtenisse. Die individu kategoriseer en evalueer sy huidige ervaringe aan 

die hand van die inhoud van hierdie matriks van skemas wat tydens die individu se vroee kinderjare 

verwerf is (Beck et al., 1979: 12). 
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Die adolessent fokus op homself, hy is besig om homself te "ontdek" om sodoende 'n eie unieke 

identiteit te vorm. Die adolessent is egter ook baie krities in sy denke en stel dikwels vir homself 

standaarde waaraan hy nie kan voldoen nie. Hierdie onvermoens lei tot frustrasie en soms tot 

depressiewe gevoelens wat die adolessent se ontwikkelende seltbeeld kan ondermyn. Die 

depressiewe adolessent het ook 'n pessimistiese visie aangaande die toekoms en ook van sy 

daaglikse ervaringe as gevolg van kognitiewe defekte en kognitiewe distorsies wat nog baie 

algemeen by die kind in die middel-adolessente fase is. 

Bogenoemde denkpatrone maak die adolessent 'n ideale kandidaat vir Beck se kognitiewe terapie. 

Beck se kognitiewe tegnieke kan die adolessent help om sy self-afkeurende interne selfgesprek reg 

te stel, om die geldigheid van sy negatiewe aannames aangaande sy ervaringe en die toekoms te 

bevraagteken en te ondersoek en om op te hou om te oorveralgemeen en onlogiese interpretasies 

van lewensgebeure te maak (Wilkes et al., 1994: 19). 

'n Mens word gebore met 'n gevoel van wie jy is, maar dit word "toegepak" met 'n klomp kulturele, 

sosiale, en ander interpersoonlike ervaringe. Tydens die adolessente jare begin die adolessent vir 

die eerste keer die sterk impuls voel van wie hy is. Hy maak kontak met homself en hy reik uit. Hy 

wil behoort en aanvaar word. Hy bevraagteken die norm. Hierdie kenmerkende eienskappe van die 

adolessent maak hom ook kwesbaar vir depressiewe gevoelens. Terapie kan egter baie effektief 

wees as gevolg van die eienskappe van die adolessent aangesien die adolessent se self-evaluering, 

self-eksplorasie en die ontwikkeling van 'n eie unieke identiteit alreeds 'n aktiewe kognitiewe rol 

aangeneem het (Wilkes eta!., 1994: 19). 

1.7 NAVORSINGSPROGRAM 

'n Algemene orientering tot die navorsing word in hoofstuk 1 gegee. Beck se kognitiewe terapie en 

die bruikbaarheid daarvan vir die adolessent wat subkliniese depressie ervaar word in hoofstuk 2 

bespreek, terwyl subkliniese depressie by die adolessent in hoofstuk 3 bespreek word. In hoofstuk 

4 word die navorsingsontwerp uiteengesit. In hoostuk 5 word die bevindinge van die navorsing 

weergegee terwyl hoofstuk 6 die samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings van die navorsing 

behels. 
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1.8 SAMEV ATTING 

In hoofstuk 1 word die probleem en die agtergrond van die probleem wat die navorsing rig 

verduidelik om die Ieser te orienteer. Die doelstellings met die studie, die metode van ondersoek 

wat ge'lmplementeer gaan word en die verklaring van enkele belangrike begrippe wat spesifiek in 

die besondere studie gebruik word, sowel as die program waarvolgens die navorsing gedoen gaan 

word, word weergegee. In hoofstuk twee word verslag gedoen oor Beck se kognitiewe teorie en -

terapie om sodoende noodsaaklike agtergrondskennis vir die empiriese ondersoek daar te stel. 
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HOOFSTUK 2 

BECK SE KOGNITIEWE TERAPIE 

2.1 INLEIDING 

Die bruikbaarheid van Aaron Beck se kognitiewe terapie vir die opheffing van subkliniese depressie 

by die adolessent is die fokus van hierdie studie. In hoofstuk twee word die aard en grondslag van 

Beck se kognitiewe teorie bespreek. Die teorie word dan ook verder toegelig deur te let op Beck se 

bydrae tot die teorie van depressie aan die hand van sy kognitiewe model van depressie. Laastens 

word Beck se teorie in praktyk of dan Beck se kognitiewe terapie, volledig bespreek. 

2.2 BECK SE KOGNITIEWE TEORIE 

Beck beklemtoon die wyses waarop die mens dink. Beck se teorie is op 'n fenomenologiese 

perspektief en 'n. lnligtings-prosesseringsbenadering geskoei. Beck stel voor dat die denke van die 

mens uit verskeie denkvlakke bestaan wat hierargies georganiseerd is in terme van toeganklikheid 

en stabiliteit. Hierdie konsepte van Beck is nuut en hy lewer met die formulering van sy teorie 'n 

teoretiese en praktiese bydrae tot die psigoterapie. Beck se belangrikste bydrae tot die psigoterapie 

is sy formulering van 'n kognitiewe model van depressie wat uit sy teorie afgelei is (kyk 2.3.1 ). 

2.2.1 Die aard van Beck se teorie 

Beck fokus op denke of kognisies en gevoelens. Beck glo dat wat die mens voel, beinvloed word 

deur wat hy dink en om beter te voel, moet disfunksionele denke vermy word (Weinrach, 

1988:159). Beck fokus dus hoofsaaklik op die klient se persepsie van gebeure. Castonguay, Hayes 

en Goldfried (1995:498) en Montgomery (1993:6) se dat die kognitiewe terapeut primer op die 

produsering van kognitiewe veranderinge by die klient fokus en dat die primere doel van kognitiewe 

terapie, wat uit Beck se teorie afgelei is, inderdaad gerig is op die vervanging van die klient se 

waninterpretasies en wanpersepsies van sy leefwereld met meer funksionele, akkurate persepsies en 

interpretasies. Die afleiding kan dus gemaak word dat vir die effektiewe en volgehoue opheffing 

van emosionele en gepaardgaande gedragsprobleme, dit vir die klient nodig sal wees om, met die 
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hulp van die kognitiewe terapeut, sy disfunksionele onderliggende oortuigings te bevraagteken en te 

wysig waar dit nodig blyk te wees. 

Beck se konsep van kognisies bestaan uit drie komponente, naamlik die kognitiewe triade 

(outomatiese denke), inligting-prosessering en wanaangepaste skemas (kyk 1.6.4). Gotlib en 

Krasnoperova ( 1998:604) stel voor dat die depressiewe persoon negatiewe self-skemas het wat 

bestaan uit 'n netwerk van disfunksionele oortuigings aangaande die self, sy ervaringe en die 

toekoms. Hierdie disfunksionele oortuigings in die klient se skemas gee aanleiding tot foutiewe 

prosessering van inligting en verwronge outomatiese denke wat op hulle beurt weer funksioneer om 

die inhoud van die depressiewe persoon se skemas te versterk of te bevestig. Dit blyk dus dat die 

identifisering en verandering van die inhoud van die dieperliggende kognitiewe skemas essensieel is 

alvorens volkome herstel kan intree, aangesien die verandering van die inhoud van die klient se 

skemas ook 'n verandering in inligting-prosessering en outomatiese denke sal meebring. 

Beck neem 'n meer funksionele standpunt in sy siening van disfunksionele denke in, aangesien hy 

noem dat persone met kognitiewe distorsies ook ander kognitiewe tekortkominge openbaar terwyl 

Ellis disfunksionele denke by die klient bloot sien as teenstrydig met die realiteit. Verder gee Beck 

aan die klient die geleentheid om selfte ontdek dat sy interpretasie van inligting aangaande homself, 

sy leefwereld en sy toekoms verwronge en disfunksioneel is. Volgens Beck is verandering slegs 

moontlik indien die klient, met die hulp van die terapeut, die akkuraatheid en nut van sy eie 

disfunksionele oortuigings ondersoek en onderwerp aan empiriese toetsing, in plaas daarvan om 

deur die terapeut oorreed te word om laasgenoemde se siening aan te neem (Beck, 1995:8). Die 

klient ondersoek ook altematiewe verduidelikings vir gebeure of wyses van optredes om sodoende 

op te tree op \vyses wat kongruent met meer toepaslike wyses van dink is. Hierteenoor volg Ellis 'n 

didaktiese benadering wat inhou dat die klient eksplisiet deur die terapeut op sy denkfoute gewys 

word en oorgehaal word om meer rasionele, akkurate denkwyses aan te neem (Weishaar, 

1993:53,54). 

2.2.2 Die grondslag van Beck se teorie 

Beck se fenomenologiese en inligting-prosesseringsbenadering loop hand-aan-hand en beide is 'n 

waardevolle bydrae tot die psigoterapie. Die twee benaderings word vervolgens in meer 

besonderhede bespreek. Beck se kontinui'teitshipotese wat aandui dat emstige, matige en ligte 
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depressie op dieselfde kontinuurn voorkom, word ook as 'n teoretiese bydrae tot psigoterapie 

beskou en sal ook kortliks bespreek word. 

Beck se teorie hou in dat elke individu op 'n unieke wyse betekenis gee aan homself, sy ervaringe 

en sy toekoms ooreenkomstig die kemoortuigings wat in sy skemas voorkom (Moilanen, 1993 :340). 

Twee individue kan dus totaal verskillende betekenisse aan dieselfde situasie gee aangesien hulle 

skema-inhoud totaal verskillend is (Beck, 1976:51 ). Beck se benadering wat op hierdie eg menslike 

verskynsel geskoei is, en wat 'n integrale deel van sy teorie en terapie uitmaak, word sy 

fenomenologiese benadering genoem. 

Beck (1995:118) postuleer verder dat die individu en vera! die depressiewe individu geneig is tot 

selektiewe en foutiewe inligting-prosessering, dit wil se die depressiewe individu wat negatiewe 

sieninge van homself, sy leefwereld en die toekoms het, sal geneig wees om slegs die negatiewe 

inligting uit sy omgewing te prosesseer wat dan sy kemoortuigings in sy skema bevestig (Beck, 

1991 :369; Haack, Metalsky & Dykman, 1996:309). Moilanen (1993:345) is van mening dat die 

individu wat subkliniese depressie ervaar ook tot negatiewe prosessering van inligting aangaande 

die self geneig is. 

2.2.2.1 Beck se fenomenologiese perspektief 

Beck se grootste teoretiese bydrae le moontlik daarin dat hy die ervarings van die klient sentraal stel 

en aantoon dat dit inderdaad vir die terapeut baie belangrik is om kennis te dra van die ervarings van 

die klient in die samestelling en toepassing van 'n terapieprogram. Op grond van die wyse waarop 

die klient hierdie ervarings interpreteer, met ander woorde op grond van die klient se unieke 

betekenisse of kognisies van hierdie ervarings, vorm die terapeut 'n konseptualisasie van elke 

spesifieke geval. Beck volg dus 'n intem-gedetermineerde of fenomenologiese benadering. Beck 

veronderstel dat die individu se oortuigings en denke aangaande homself, sy wereld en die toekoms 

toeganklik is. Hierdie veronderstelling is aanvanklik deur Kelly (1955) geopper en deur Albert Ellis 

(1962) bevorder. Die verwronge oortuigings van die individu kan dus, volgens Beck, op 'n direkte 

wyse geeksploreer en geverifieer word deur die stel van vrae wat een van die hooftegnieke van Beck 

se kognitiewe terapie is (Weishaar, 1993:48). 
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Vallis, Howes en Miller (1991 :5) se dat die wereld soos die klient dit sien essensieel in kognitiewe 

terapie is. Hierdie siening van Vallis eta/. (1991) stem ooreen met die siening van Beck. In hierdie 

verband se Clark en Steer (1996:76) dat elke individu aktief betrokke is by die konstruering van sy 

eie realiteit. Elke mens gee hoogs persoonlike en idiosinkratiese betekenis aan gebeure (Beck, 

1976:43). Hierdie idiosinkratiese betekenisse kan soms tot wanaangepaste emosies en gedrag 

aanleiding gee wanneer die klient se betekenisgewing nie 'n akkurate refleksie van die werklikheid 

is nie (Beck, 1991 :369). Dit blyk dus dat die mate waarin die individu se werklikheid deur feite 

beheers word, die bepalende faktor vir geestesgesondheid is, volgens Beck. Die taak van die 

terapeut is dus om die klient te lei om self te ontdek dat sy prosessering van inligting en 

betekenisgewing aan homself, sy ervaringe en sy toekoms verwronge en foutief is as gevolg van 

negatiewe oortuigings in sy skemas. 

2.2.2.2 Beck se inligting-prosesseringshenadering 

Benewens die fenomenologiese aanslag IS Beck se teorie ook op 'n inligting

prosesseringsbenadering gebaseer. Volgens Beck reageer elke mens op 'n unieke wyse op sy 

omgewing, dit wil se die mens observeer, interpreteer, gee betekenis aan gebeure en formuleer 

respons-strategiee om sy persoonlike leefwereld te begryp en sin daaruit te maak. Die inligting

prosesseringsbenadering funksioneer in terme van 'n kognitiewe organisasie wat hierargies 

gestruktureerd is, en ook in terme van kognitiewe meganismes wat relevante inligting selektief 

inneem ofverwerp (Weishaar, 1993:48). Volgens Beck (1991:370) neem die klient inligting in of 

verwerp dit om kongruensie met sy eie lewensreels of aannames te bewerkstellig. Beck (1991 :370) 

is van mening dat die depressiewe persoon se interpretasies van sy ervaringe deur sekere absolute 

oortuigings soos byvoorbeeld "Ek is minderwaardig" of "Ek kan niks reg doen nie", gevorm word. 

Hierdie lewensreels of aannames word tydens die kind se interaksie met sy leefwereld gevorm en 

vasgele sonder om bevraagteken te word en dit bei'nvloed die persoon se persepsie van homself, sy 

leefwereld en sy toekoms lewenslank. Hierdie lewensreels en aannames wat van kindsbeen af 

vasgele word en baie moeilik is om te verander, vorm die kemoortuigings in die individu se skemas. 

Gotlieb en Krasnoperova (1998:608) se dat die depressiewe persoon geneig is om meer aandag te 

gee aan negatiewe stimuli en hulle is ook meer geneig om negatiewe ervarings te herroep as nie

depressiewe persone. Hierdie stelling van Gotlieb en Krasnoperova stem ooreen met Beck se 

aanname dat die depressiewe persoon negatiewe self-skemas met negatiewe lewensreels en 
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aannames het. Gotlieb en Krasnoperova (1998:610) is verder van mening dat hierdie negatief 

gebaseerde styl van inligting-prosessering ook by persone met subkliniese depressie kan 

manifesteer. Morris ( 1996:219,230) beweer egter dat kliente met subkliniese depressie inligting op 

dieselfde wyse as nie-depressiewe persone prosesseer as gevolg van die subkliniese aard van hulle 

emosionele gesteldheid. Ahrens (1991 :200) voer aan dat persone met subkliniese depressie hulself 

net vergelyk met persone wat beter as hulle vaar en verder die feit ignoreer dat hulle weer beter as 

ander vaar. Verder beweer Ahrens (1991 :201) ook dat die persoon met subkliniese depressie geneig 

is om positiewe inligting te ignoreer en dat hy pessimisties is aangaande sy eie vooruitsigte. 

Baucom en Epstein ( 1990) se dat foutiewe inligting-prosessering teenwoordig by kognitiewe 

distorsies nie op patologiese denke dui nie aangesien navorsing aangaande sosiale kognisies aandui 

dat hierdie foutiewe inligting-prosessering ook by nie-kliniese groepe voorkom en dat dit die 

frekwensie van hierdie foutiewe prosessering is wat die kliniese groepe van die nie-kliniese groepe 

onderskei. Beck het later sy teorie hersien en voorgestel dat depressiewe en nie-depressiewe 

persone verskil ten opsigte van die inhoud van hulle denke en nie ten opsigte van die wyse van 

inligting-prosessering nie. Haack et al. (1996:327) se siening stem met die siening van Beck 

ooreen. Hy noem dat persone met subkliniese depressie en nie-depressiewe persone relevante 

situasionele inligting op dieselfde wyse prosesseer maar dat daar 'n verskil in die inhoud van hulle 

toeskrywings van oorsaaklikheid is. Dit wil se die persoon met subkliniese depressie sal eerder 

geneig wees om interne, stabiele, globale gevolgtrekkings ten opsigte van mislukkings te maak as 

die nie-depressiewe persoon. Dit wil voorkom of daar soveel menings is as wat daar skrywers is. 

Daar sal egter voortgegaan word om Beck se teoretiese bydrae, ook aan die hand van hierdie 

benadering, te bespreek. 

2.2.2.3 Beck se kontinufteit-hipotese 

Volgens hierdie hipotese postuleer Beck dat normale en abnormale gemoedstoestande op 'n 

kontinuum voorkom en dat dit deur dieselfde proses voortgebring word (Beck, 1991 :370). 

Moilanen (1995:440) noem dat disfunksionele gesindhede en oortuigings ook by die adolessent wat 

subkliniese depressie ervaar voorkom, net soos by die adolessent wat klinies depressief is. Op 

grand van hierdie bevinding kom Moilanen tot die gevolgtrekking dat daar 'n mate van kontinuiteit 

tussen subkliniese en kliniese depressie is, ten minste in terme van die aard van die kognitiewe 

prosesse wat met so 'n verskeidenheid van depressiewe ervaringe geassosieer word. Op grand van 
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hierdie hipotese kom Wilkes et al. (1994: 19) tot die gevolgtrekking dat subkliniese depressie by die 

adolessent op dieselfde kontinuum as major depressie by volwassenes voorkom en op grond van 

hierdie hipotese word die ondersoek na die bruikbaarheid van Beck se teorie vir die opheffing van 

subkliniese depressie by die adolessent, wat die doel van hierdie studie is, geregverdig. 

2.3 BECK SE BYDRAE TOT DIE TEORIE VAN DEPRESSIE 

'n Reeks gevallestudies en kliniese ondersoeke het by Beck die gedagte laat ontstaan dat 

depressiewe persone 'n wye verskeidenheid van gebeure in terme van mislukking, deprivasie, of 

verwerping interpreteer, onafhanklik van objektief-gebaseerde teenstrydige resultate (Beck et al., 

1979: voorwoord). Beck het dus tot die gevolgtrekking gekom dat depressiewe persone dieselfde 

negatiewe kognisies het en dat hierdie negatiewe kognisies gepaardgaan met gevoelens van 

neerslagtigheid en ander somatiese, gedrags- en motiveringsprobleme. Beck fokus dus op die 

kognisies van die depressiewe persoon en alhoewel hy nie hiermee te kenne gee dat hierdie 

negatiewe kognisies die oorsaak van depressie is nie, noem hy tog sy teorie die "kognitiewe" teorie 

van depressie. Uit hierdie kognitiewe teorie van depressie ontwikkel Beck 'n kognitiewe model van 

depressie en ook 'n kognitiewe terapie. 

Tydens kognitiewe terapie word daar op die kognisies of kognitiewe distorsies van die depressiewe 

persoon gefokus. Beck gee dus voorrang aan die kognisies van die depressiewe persoon. Verder 

noem Beck ook dat sommige persone 'n kognitiewe kwesbaarheid vir die ontwikkeling van 

depressie het as gevolg van negatiewe self-skemas wat gedurende die vroee kinderjare verwerf is. 

Beck gaan voort deur te se dat hierdie mense nie net bloot die werklikheid verdraai en dus 

kognitiewe distorsie openbaar nie maar dat daar ook by hierdie mense kognitiewe tekortkominge 

ontstaan wat dan onder andere hulle persepsies, gevolgtrekkings, geheue en probleem

oplossingsvaardighede bei'nvloed. 'n Voorlopige stap in die formulering van 'n kognitiewe teorie 

van depressie is dus geneem. 

In 1967 publiseer Beck sy kognitiewe teorie van depressie. Beck se teorie en terapie het met 

verloop van tyd wye toepassingswaarde ten opsigte van baie verskillende vorme van 

psigopatologiese versteurings gekry (Wilkes et al., 1994: ix). Beck noem egter dat elke versteuring 
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sy eie kognitiewe profiel het. Elke versteuring het dus sy eie kognitiewe temas, kognitiewe patrone 

en prosesse van realiteitsdistorsie (Zarb, 1992: 179). 

Kenmerkende temas by die depressiewe persoon sluit in 'n lae selfbeeld, selfverwyte, 'n 

buitensporige sin vir verantwoordelikheid en 'n begeerte om te ontvlug (Zarb, 1992: 179). Prosesse 

betrokke by die distorsie van die realiteit sluit in: arbitrere gevolgtrekkings, selektiewe abstraksie, 

vergroting, en verkleining, oorveralgemening, emosionele redenering en alles-of-niks denke 

(Persons, 1989:11 0). Drie hooftemas is prominent by depressie naarnlik 'n negatiewe siening van 

die self, 'n negatiewe siening van die wereld en 'n negatiewe siening van die toekoms. 

Deur Beck se kognitiewe benadering poog die terapeut om verligting van simptome te bring deur op 

die klient se wanpersepsies, disfunksionele gesindhede en destruktiewe gedrag te fokus. Die 

terapeut help die klient ook om die verhouding tussen sy negatiewe denke en negatiewe gevoelens 

raak te sien (Zarb, 1992: 179). Die terapeutiese waarde van die kognitiewe model is gelee in die 

beklemtoning van die klient se persepsies van eksterne gebeure (Montgomery, 1993:6) en ook van 

die voorbewuste of bewuste denke wat relatief maklik bereikbaar is en wat die klient kan leer om te 

rapporteer (Weishaar, 1993 :54). Beck fokus ook op die hier-en-nou probleme van die individu 

terwyl die verlede nie as so belangrik beskou word nie. Die verlede speel slegs 'n rol waar die 

klient en die terapeut saarn 'n historiese ondersoek doen om die oorsprong van negatiewe aannames 

en lewensreels by die klient te bepaal (Beck et al., 1979:7). 

Beck se bydrae tot die teorie van depressie word vervolgens aan die hand van die kognitiewe model 

van depressie, voorrang van kognisies, kognitiewe kwesbaarheid, kognitiewe distorsies, kognitiewe 

tekortkominge en die kognitiewe profiel van die depressiewe persoon, bespreek. 

2.3.1 Beck se kognitiewe model van depressie 

Beck se kognitiewe model van depressie hou in dat die mens se emosies, gedrag en fisiologiese 

reaksies deur sy persepsie van gebeure bei"nvloed word. Volgens hierdie model is dit nie die 

situasie opsigself wat die individu se reaksies bepaal nie, maar wei die wyse waarop hy die situasie 

interpreteer en hoe hy oor die gebeure dink (Beck, 1995:14). Beck se kognitiewe model stel verder 

voor dat die mens verskillende denkvlakke het wat hierargies georganiseerd is. Die inhoud van die 
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verskillende denkvlakke het 'n wederkerende invloed op mekaar en bepaal hoe die individu 'n 

situasie gaan interpreteer. Indoe (1995:72) noem dat dit belangrik is om tussen hierdie kognisies te 

onderskei ten einde Beck se kognitiewe model van depressie te begryp. 'n Visuele voorstelling van 

die funksionering van die kognitiewe model en die verskillende denkvlakke word in figuur 2.1 

gegee. 

Figuur 2.1 Beck se kognitiewe model van depressie (Beck, 1995:18). 

Situasie 

Doen wiskunde 

Kernoortuiging in skema 

Ek is onbekwaam 

Intermediere oortuigings: aannames, waardes, 

reels 

As ek iets nie heeltemal verstaan nie, is ek dom 

~ 

Outomatiese gedagte 

Hierdie wiskunde is te moeilik. 
Ek sal dit nooit baasraak nie. 

Reaksies 

Emosioneel 

Moedeloos 

Gedrag 

Maak boek toe 

Hoofpyn 
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Die verskillende denkvlakke in Beck se kognitiewe model van depressie word vervolgens meer 

volledig bespreek: 

2.3.1.1 Kernoortuigings in skemas 

Beck se konsep van skemas word gesien as sy unieke bydrae tot psigoterapie en dit is ook die 

sentrale konsep in sy teorie. 'n Netwerk van lewensreels, aannames en oortuigings aangaande die 

self, ander mense, ervaringe en gebeure wat tydens die vroee kinderjare verwerf is, vonn die inhoud 

van hierdie skemas (Gotlib & Krasnoperova, 1998:604; Young, 1990:11 ). Volgens Beck is hierdie 

skemas latent of onbewus totdat dit deur 'n relevante lewensgebeure geaktiveer word (Beck, 

1967:284; Beck, 1991:3 70). As jong kind aanvaar en glo die individu wat betekenisvolle ander 

aangaande hom en die wereld se. Hy hou dan vas aan hierdie kinderlike indrukke alhoewel dit 

heeltemal foutief kon gewees het toe hy dit gevonn het of heeltemal onakkuraat geword het soos 

veranderinge in sy lewe plaasgevind het. Ten spyte hiervan versterk die individu hierdie 

oortuigings deur te glo dat dit akkuraat is en dan ook dienooreenkomstig op te tree. Die individu 

maak vervolgens van hierdie oortuigings self-vervullende profesiee (Grad, 1986:29). Skemas kan 

dus basics gesien word as leers waarin die individu sy unieke betekenisgewing aan en kognisies van 

sy ervaringe vanaf sy vroee kindetjare geberg het. Hierdie georganiseerde verteenwoordiging van 

betekenisse in 'n matriks van skemas wat die verskeie domeine van die individu se lewe 

verteenwoordig bepaal hoe die individu nuwe inligting uit die omgewing gaan waarneem, kodeer en 

interpreteer (Segal, 1988:147). Mark en Williams (1984:253) sedan ook dat die klient se aannames 

en reels sy response op daaglikse gebeure, beinvloed. 

Die depressiewe persoon is geneig om baie krities en hard op homself te wees. Die oortuigings en 

gesindhede in sy skemas is oonnatig rigied, onrealisties en perfeksionisties van aard. Hierdie 

negatiewe kernoortuigings is gewoonlik globaal, oorveralgemeen en absoluut. Die kernoortuigings 

in die individu se skema (byvoorbeeld: "Ek is onbekwaam") lei verder tot die ontwikkeling van 'n 

volgende groep oortuigings, naamlik 'n intermediere klas van oortuigings (Beck, 1995:16, 167). 
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2.3.1.2 Intermediere oortuigings 

Intermediere oortuigings is gesindhede, verwagtinge en aannames wat met die depressiewe persoon 

se kemoortuigings verband hou. Voorbeelde van hierdie denke is: 

Waardes/gesindheid "Dit is verskriklik om onbekwaam te wees". 

Reels/verwagtinge "Ek moet altyd net my beste !ewer en baie hard werk". 

Aanname "As ek baie hard werk en my bes probeer kan ek moontlik dinge doen wat ander mense 

maklik regkry ". 

Hierdie aannames, reels en waardes is grootliks onbewus. Beck ( 1995: 16) se egter dat die individu 

in terapie van sy idiosinkratiese aannames, reels en waardes bewus gemaak kan word en dat dit 

verander kan word om meer akkuraat en realisties te wees. 

Die individu se outomatiese gedagtes en sy oortuigings m sy skemas is in voortdurende 

wisselwerking. In 'n spesifieke situasie word die mens se persepsie deur die kemoortuiging in sy 

skemas belnvloed wat uitgedruk word in situasie-spesifieke outomatiese gedagtes. Outomatiese 

gedagtes dien weer as versterking of bevestigings van kemoortuigings in die individu se skemas. 

Hierdie outomatiese gedagtes is dus "skema-onderhoudend" (Young, 1990: 15). 

2.3.1.3 Kognitiewe triode (outomatiese gedagtes) 

Kognitiewe triade is die term wat deur Beck gebruik word om aan te dui dat die depressiewe 

persoon 'n negatiewe siening van homself, sy leefivereld en sy toekoms het (Beck et al., 1979:11 ). 

Hierdie negatiewe sieninge van die depressiewe persoon word in outomatiese gedagtes wat ook 

kognitiewe produkte genoem word, vergestalt. Zauszniewski en Jiin-Ru (1999:286) se dat Beck 

hierdie negatiewe sieninge beskou as verantwoordelik vir die aanvang, die onderhouding en die 

intensifisering van die affektiewe, motiverende, somatiese en gedragssimptome van depressie. 

Beck (I 991 :369; 1997:277) voer aan dat mense outomatiese gedagtes het wat gebruik word om 

idees aan hulself te kommunikeer. Hierdie gedagtes is egter nie die tipe gedagtes wat aan ander 

mense genoem word nie. Hierdie tipe interne sisteem het te doen met hoe die klient met homself 

oor homself praat. Van Der Watt en Van Der Watt (2000:66) se jou "gespreksgenote" in die 

selfgesprek is jou idees en opvattings oor jouself, oor ander mense en dinge. Dit gaan met ander 



28 

woorde oor evaluasies en voorspellings aangaande die self maar ook oor ander mense, gebeure en 

die toekoms (Dobson & Kendall, 1993:86). Outomatiese denke is dus daardie gedagtes oor wat 

ander mense van jou dink, self-kontrolering, hoe jy oor dinge dink en voel en hoe jy dinge vir 

jouself verklaar en uitredeneer. 

Volgens Beck (1993 :34 7) behels hierdie outomatiese denke dikwels 'n foutiewe interpretering wat 

wissel vanaf 'n ligte distorsie tot 'n algehele misinterpretasie. Beck noem ook dat hierdie kognisies 

'n patroon vorm, wat kenmerkend van 'n spesifieke individu of 'n spesifieke psigologiese toestand 

Is. Hierdie idiosinkratiese kognisies is baie snel en behels dikwels 'n uitvoerige idee wat 

saamgepers word in 'n baie kort tydsperiode, somtyds selfs tot in 'n breukdeel van 'n sekonde, 

volgens Beck ( 1993 :348). Die klient is nie pertinent van hierdie gedagtes bewus nie en hy 

bevraagteken dit ook nie, maar dit vergestalt vir hom sy realiteit, en vorm dus sy werklikheid 

(Baucom & Epstein, 1990:48). Rutherford en Neethling (2001: 17) se dan ook dat daar geen 

werklikheid bestaan alvorens die mens se denke dit nie werklik maak nie. 

Volgens Zauszniewski en Jiin-Ru (1999:287) beweer Beck dat die depressiewe persoon se 

negatiewe sieninge daartoe lei dat hy eksteme gebeure sien as verteenwoordigend van 'n verlies of 

deprivasie. Die depressiewe persoon se negatiewe se/fsiening word tipies gemanifesteer in 'n lae 

selfbeeld, toenemende selfkritiek, lae self-evaluasie en 'n onderskatting van vermoens. 'n 

Negatiewe wereldsiening bestaan daaruit dat die depressiewe individu glo dat sy persoonlike 

leefwereld onbeheerbaar is en dat die lewe vol onoplosbare probleme is. Laastens produseer 'n 

negatiewe siening van die toekoms 'n algemene gevoel van hulpeloosheid en 'n gevoel dat dinge nie 

sal verander in die toekoms nie (Garber, Quiggle & Shanley, 1990:88). 

Net soos outomatiese gedagtes, is die foutiewe prosessenng van inligting ook "skema

onderhoudend" op die volgende wyses: 

2.3.1.4 Foutiewe inligting-prosessering 

Wanneer 'n skema geaktiveer is, interpreteer die depressiewe persoon inligting uit die omgewing 

sodat dit in ooreenstemming met sy skemas is, selfs al beteken dit verwringing of distorsie van die 

inligting om kongruensie te verkry (Beck, 1995: 167). Positiewe inligting word dus selektief 

uitgelaat en negatiewe en neutrale inligting kan meer negatief waargeneem word as wat die geval in 

werklikheid is. Hierdie selektiewe aandag en die terugroep van inligting deur die klient wat 
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kongruent met sy onderliggende skemas is, verseker die instandhouding van hierdie skemas (Leahy, 

1995:177). 

Beck merk op dat sodra hy die klient sover kon kry om tot die besef te kom dat sy siening van die 

situasie aileen maar 'n moontlikheid is en nie noodwendig 'n feit nie, verander die klient se 

gemoedstemming en begin hy beter voel. Die terapeutiese gesegde kommunikeer dit soos volg aan 

die klient: "Bloot omdat jy iets GEDINK het beteken nie noodwendig dat dit waar is nie"(Beck, 

1993:349). 

Foutiewe prosessering van inligting wat met depressie geassosieer word sluit in: arbitrere 

gevolgtrekkings, selektiewe abstraksie, oorveralgemening, vergroting of verkleining, personalisasie, 

alles-of-niks denke en volgens Beck resulteer hierdie kognitiewe foute in 'n onakkurate negatiewe 

evaluasie van inligting uit die leefWereld (Gotlib, 1992: 150; Beck, 1967). Bogenoemde inligting 

prosesseringsfoute word in hoofstuk 3 bespreek. 

2.3.1.5 Invloed van disfunksionele kognisies op die individu se emosies, gedrag en 

fisiologiese reaksies 

Dieperliggende oortuigings en outomatiese gedagtes beinvloed die individu se emosies, sy gedrag 

en fisiologiese response (Beck, 1995:1 7). Die persoon wat 'n diepliggende oortuiging aangaande 

homselfhet ("ek is onbekwaam"), sal geneig wees om wanneer hy studeer te dink: "Hierdie werk is 

te moeilik ek sal dil nooit verstaan nie ". Hierdie negatiewe denke maak die persoon moedeloos 

(emosie) met die gevolg dat hy sy boek toemaak (gedrag) en nie verder wil studeer nie. Hierdie 

denke kan by die individu 'n fisiologiese reaksie veroorsaak. Baie studente wat negatiewe denke 

aangaande hulle bekwaamheid koester, ervaar byvoorbeeld maagpyn of hoofpyn wanneer die 

eksamen naderkom. 

Die uiteindelike doelwit van die terapeut is om die klient te laat insien hoe hierdie denke sy gemoed 

en gevolglik sy gedrag beinvloed en dikwels ook fisiologiese reaksies en motiveringsprobleme 

veroorsaak. 
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Hierdie observasie dat foutiewe en verwronge denke, 'n nadelige uitwerking op emosies en gedrag 

het, het aanleiding tot Beck se volgende konsep naamlik "cognitive primacy" gegee, wat die tweede 

komponent in Beck se bydrae tot die teorie van depressie vergestalt. 

2.3.2 Voorrang van kognisies (Cognitive primacy) 

Dit gaan hier daaroor of negatiewe kognisies inderdaad depressie veroorsaak. Daar is skrywers wat 

Beck daarvan beskuldig het dat hy foutiewelik deur middel van sy teorie wil aandui dat die 

negatiewe kognisies van die depressiewe persoon sy depressie veroorsaak (Vallis eta/., 1991 :4). 

Beck se egter dat hy die aktivering van skemas sien as 'n meganisme waardeur depressie ontwikkel 

en nie as die oorsaak daarvan nie (Beck, 1991:371 ). Die oorsaak kan toegeskryf word aan enige 

interaksie tussen genetiese, biologiese, ontwikkelings-, persoonlikheids-, en kognitiewe faktore 

(Beck, 1967; Clark & Beck, 1990: 156). Wat egter wei so is, is dat aile depressiewe individue 

algemene ooreenstemmende kognitiewe simptome toon, ongeag die oorsaak van die verskeie tipes 

van depressie. Beck (1997:281) voer dan ook aan dat wanneer kliente beter word, daar ook altyd 

noodwendig 'n verandering in hulle denke plaasvind. Met ander woorde wanneer kliente beter 

word is hulle denke meer positief. Clark en Steer (1996:77) noem ook dat Beck se kognitiewe 

model nie 'n opvolgende eenrigting verhouding suggereer waar kognisies emosies altyd voorafgaan 

nie, maar dit stel eerder voor dat kognisies, emosies, en gedrag wederkerig bepalende interaktiewe 

konstrukte is. Negatiewe en verwronge kognisies veroorsaak dus nie depressie nie, maar dit 

veroorsaak by sommige persone egter wei 'n kognitiewe kwesbaarheid vir die ontwikkeling van 

depressiewe gevoelens. 

2.3.3 Kognitiewe kwesbaarheid vir die ontwikkeling van depressie 

Lightsey (1994:354) se dat alhoewel stres depressie voorspel, me almal wat aan stresfaktore 

blootgestel word, depressief word nie. 

Aaron Beck beklemtoon die manier waarop depressiewe persone dink. Vroee navorsing aangaande 

verskille in die wyses waarop mense dink, het aangetoon dat depressiewe persone inderdaad 

negatief dink. Hulle interpreteer geringe tekortkominge as groat gebreke, hulle ag slegte of selfs 

neutrale gebeure as katastrofies en onoplosbaar of te wyte aan globale en onveranderbare 
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persoonlikheidseienskappe en hulle sien die toekoms as hopeloos en verskriklik (Hammen, 

1990:60). 

Mense ontwikkel 'n kognitiewe kwesbaarheid vir die ontwikkeling van depressie as gevolg van 

verwronge oortuigings wat tydens hulle kinderjare in hulle interaksie met hulle leefWereld 

ontwikkel het. Hierdie oortuigings is absoluut en vergestalt vir die individu sy werklikheid. 

Voorbeelde van depressogene oortuigings is "Ek is waardeloos", "Ek is hopeloos", "Niemand is vir 

my liefnie" (Beck, 1967:275, 276; Weishaar, 1993:55; Smith, Bern & Nolen-Hoeksema, 2001:432). 

Hierdie oortuigings gaan gewoonlik met sterk emosies gepaard. 

Met die herformulering van sy teorie van depressie in 1983, hipotetiseer Beck dat sekere 

disfunksionele oortuigings, spesifieke aspekte van 'n individu se persoonlikheid en spesifieke 

stressors saamwerk om depressie voort te bring (Calhoon, 1996:82; Lewinsohn & Joiner, 

2001 :210). Dit wil se sekere tipe mense sal meer sensitief wees vir sekere tipes stressvolle 

lewensgebeure as ander mense. 

Beck postuleer sosiotropie en outonomie as twee moontlike kwesbaarheidsfaktore betrokke in die 

predisposisie tot kognitiewe distorsies wat met depressiewe gevoelens gepaard gaan. Individue wat 

'n hoe premie op sosiale verhoudinge, intimiteit en aanvaarding deur ander plaas, is hoog op die 

sosiotropiese skaal en is geneig om depressief te raak wanneer hulle sosiale verwerping of 

interpersoonlike verliese ervaar. Individue wat 'n hoe premie op onafhanklikheid, vryheid en 

prestasie plaas, is geneig om depressief te raak wanneer hulle mislukkings of 'n bedreiging van 

bulle persoonlike outonomiteit ervaar (Alloy & Abramson, 1999:230; Robins, Hayes & Block, 

1995: 1 ). 'n Kognitiewe kwesbaarheid vir die ontwikkeling van depressie, as gevolg van 

disfunksionele kognisies, wat nie aangespreek of behoorlik behandel word nie sal uiteindelik tot die 

ontwikkeling van kognitiewe distorsies lei. 

2.3.4 Kognitiewe distorsies \ 

Kognitiewe distorsies word gedefinieer as foute in die versameling en gebruik van inligting, 

onafhanklik van die spesifieke inhoud van hierdie inligting (Zarb, 1992:35). Baucom en Epstein 

( 1990:48) stel voor dat die evaluasie van die akkuraatheid van 'n kognisie aan die hand van twee 

kriteria moet geskied. Hoe geldig die kognisie as verteenwoordigend van die objektiewe realiteit is 
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en hoe billik dit as 'n standaard of as 'n verduideliking vir relasie-gebeure is wanneer daar nie 'n 

duidelike objektiewe kriteria beskikbaar is om die realiteit te meet nie. Hierdie skrywers stel ook 

voor dat 'n individu se oortuigings of standaarde geneig is om disfunksioneel te wees wanneer dit 

onbuigbaar, onbereikbaar of so verregaande is dat die bereiking daarvan ongewone insette van die 

individu vereis. 

Hammond en Romney (1995:668) is va.-'1 mening dat kognitiewe distorsies as 'n belangrik 

komponent in die kognitiewe fokus op adolessente depressie uitgelig kan word. Lau en Lau 

(1996:293) stel voor dat sommige adolessente 'n duidelike, maar foutiewe "wereldsiening" of idees 

aangaande verskeie lewenservaringe het. Verder beweer Lau en Lau ook dat die adolessent geneig 

is om gefikseer te wees ten opsigte van sekere konsepte en om sekere orientasies ten opsigte van die 

lewe te openbaar waaraan hulle halstarrig vashou. Lamarine (1995:392) postuleer dat die 

adolessent met 'n gemoedsversteuring meer geneig is om 'n pessimistiese uitkyk op hulle lewens te 

he, om minder selfgeldend te wees in die oplossing van interpersoonlike probleme, om hulle eie 

kognitiewe vermoens te onderskat, om baie hoe, rigiede standaarde aan hulself te stel en om 

neutrale sosiale interaksies as vyandig te interpreteer. 

Beck noem dat die individu wat tot kognitiewe distorsies gene1g 1s, ook dikwels kognitiewe 

tekortkominge openbaar. 

2.3.5 Kognitiewe tekorkominge wat met depressie gepaard gaan 

Persone met depressie se normale kognitiewe prosessering verander deur die aktivering van 

wanaangepaste skemas en verskeie funksies soos persepsie, die maak van gevolgtrekkings, 

herroeping en langtermyn geheue word ook negatief beinvloed, aldus (Becket al., 1979: 196). Burt, 

Zembar en Niederehe (1995:294) het in 'n meta-analitiese ondersoek 'n sterk statistiese relasie 

tussen depressie en geheue-verswakking gevind sowel as 'n geneigdheid by hierdie persone om 

slegs negatiewe ervaringe te herroep. Clark en Beck (1990: 156) is ook van mening dat kognitiewe 

tekorte, byvoorbeeld 'n gebrek aan probleemoplossingsvaardighede, tot depressiewe gevoelens kan 

bydra. Haaga, Fine en Terrill (1995:155) noem dat probleem-orientasie instede van probleem

oplossingsvaardighede eerder by die individu met subkliniese depressie 'n struikelblok is. Die 

individu is dus nie daartoe in staat om probleme op te los nie, omdat hy glo dat hy nie oor die 

vermoe beskik om dit te kan doen nie. Die individu se onvermoens spruit dus nie uit 'n gebrek aan 
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vaardigheid as sodanig nie maar eerder uit negatiewe en verwronge kognisies of wanpersepsies 

aangaande sy vaardighede. Afgesien van hierdie tipiese kognitiewe tekortkominge wat met 

depressie geassosieer word, het depressie as gemoedsversteuring ook 'n tipiese kognitiewe profiel. 

2.3.6 Die kognitiewe profiel van depressie 

Beck (1967:20) is van mening dat elke psigologiese versteuring 'n onderskeidende kognitiewe 

profiel het wat ten opsigte van aile vlakke van kognitiewe funksionering gereflekteer word. In 

depressie handel die predominante kognitiewe tema oor persoonlike verlies en deprivasie. Clark en 

Beck ( 1990: 156) se dat die kognitiewe profiel van depressie sentreer rondom die negatiewe siening 

van die self, die wereld en die toekoms. 

2.3. 7 Kliniese betekenisvolheid van Beck se teorie van depressie 

Die strukturele organisasie van kognisies het implikasies vir die teorie van psigoterapie. Deel van 

die kuns van kognitiewe terapie is om die mees "produktiefste" kognisies te ondersoek. Dit beteken 

teoreties, dat nie aile denke ewe belangrik is nie. Beck se teorie veronderstel dat dieselfde temas 

wat herhaaldelik in verskillende situasies voorkom en wat sterk met emosies geassosieer word, 

geneig is om verteenwoordigend te wees van dieper oortuigings en aannames. Hierdie kognisies 

wat met sterk emosies gepaardgaan en wat konstant voorkom is dan die meer belangrike kognisies 

waarop die terapeut moet fokus (Weishaar, 1993:59). 

2.4 BECK SE KOGNITIEWE TERAPIE 

Die primere rol van Beck se kognitiewe terapie is om die individu se irrasionele interpretasies en 

wanpersepsies van homself, sy wereld en die toekoms te vervang met meer akkurate funksionele 

interpretasies en persepsies. Die kognitiewe terapeut werk met die klient se interpretasie van 

gebeure wat toeganklik is deur introspeksie, en nie met die gebeure opsigself nie (Beck, 1976:3). 

Beck het tegnieke ontwikkel om kognitiewe distorsies te korrigeer deur die toepassing van logika en 

reels van bewyse sowel as om die klient se prosessering van inligting aan te pas by die realiteit. 

Beck gebruik die klient se daaglikse ervaringe as eksperimente om sy algemene oortuigings 

aangaande homself en sy leefwereld te identifiseer, te evalueer en uiteindelik te vervang met meer 
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funksionele realistiese oortuigings. Hierdie idee om saam met die klient sy irrasionele oortuigings 

te ondersoek en om dit dan as hipoteses in werklike lewenssituasies te toets het gekristalliseer in die 

algemene konsep van "samewerkende empirisisme". Beck noem hierdie werkswyse "uitgebreide 

self-terapie" (Beck, 1979: voorwoord). Beck se kognitiewe terapie bestaan bo en behalwe die 

regstelling van disfunksionele kognisies, ook uit 'n verskeidenheid kognitiewe en gedragstegnieke 

wat ingespan word om die individu se depressiewe gevoelens en gevoelens van hopeloosheid op te 

he f. 

Talryke ondersoeke het die geldigheid en bruikbaarheid van Beck se terapie vir die volwasse klient 

bevestig (kyk 1.2.2; Beck, 1991 :368; Moilanen, 1995:438). Die vraag van hierdie studie was egter 

of Beck se terapie ook effektief sal wees in die opheffing van subkliniese depressie by die 

adolessent? 

Om 'n oorsig te kry van Beck se praktiese bydraes tot psigoterapie (sy veranderinge, benadering, 

tegnieke en strategiee) word die bespreking gedoen onder hoofde van Veranderinge in die 

psigoterapie proses en Verandering in kliniese prosedures enformaat. 

2.4.1 Veranderinge in die psigoterapie proses 

Kognitiewe terapie is 'n aktiewe, gestruktureerde vorm van terapie. Terapeutiese strukture word 

vanuit die kognitiewe konseptualisasie van elke geval afgelei en spesifieke terapeutiese beginsels lei 

die gang van kognitiewe terapie. Elke terapie-sessie word baie goed beplan om te verseker dat daar 

genoeg tyd is om dit wat regtig vir die klient belangrik is, te bespreek. Die formaat van die terapie

sessies is sodanig dat dit fokus op spesifieke take wat tydens die sessie en ook tussen sessies gedoen 

moet word. Kognitiewe terapie word toegepas aan die hand van die kognitiewe teorie van 

psigopatologie en behels nie bloot die toepassing van 'n aantal tegnieke nie (Alford & Beck, 

1994:378). 

Kognitiewe konseptualisasie van elke spesifieke geval, onderliggende beginsels van kollaboratiewe 

empirisisme, empiriese toetsing van oortuigings, sokratiese dialoog, begeleidende ontdekking, die 

formaat van die onderhoud en die korttermyn model van Beck se kognitiewe terapie is aspekte eie 

aan Beck se teorie en verteenwoordigend van verandering in die psigoterapie proses (Beck, 

1995:25-44). 
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Bogenoemde aspekte word vervolgens toegelig: 

2.4.1.1 Kognitiewe konseptualisasie van gevalle 

Vol gens Vallis et a/. ( 1991 :25) verwys konseptualisasie in psigoterapie na die be grip en formulering 

van die klient se probleem(e) in 'n spesifieke raamwerk. Aangesien Beck 'n fenomenologiese 

benadering volg waar daar klem gele word op die klient se unieke betekenisgewing aan gebeure in 

sy persoonlike leefwereld, is hierdie konseptualisering van elke geval baie belangrik. Geval

konseptualisasie is 'n induktiewe benadering aangesien die terapeut eers die kognitiewe 

prosessering en kognitiewe inhoude wat die psigologiese versteuring vergesel, moet begryp in plaas 

daarvan om bloat 'n veralgemening aangaande die klient op die basis van of diagnose of probleme 

vanaf 'n probleemlys afte maak (Weishaar, 1993:75; Beck, 1995: 138). 

In figuur 2.2 word kognitiewe konseptualisasie visueel voorgestel. Hierdie diagram word volledig 

in bylaag 9 bespreek. 



Figuur 2.2 Voorbeeld van 'n Kognitiewe Konseptualisasie Diagram (Beck, 1995:139) 

Relevante data nit die klient se kinderjare 

Watter ervaringe het tot die ontwikkeling en handhawing van die klient se kemoortuiging(s) 
bygedra? 

Kernoortuiging(s) 

Wat is die klient se mees sentrale oortuiging(s) aangaande homelf? 

Voorwaardelike Aannames/Oortuigings/Reels 

Kompensatoriese strategiee 

het die klient kemoortui 

Situasie 1 

Wat was die robleemsituasie? 

Outomatiese gedagte 

Wat het deur die klient se 

Betekenis van bogenoemde 
gedagte 

Wat het die outomatiese 

Emosie 

Watter emosie het met die 

Gedrag 

Wat het die klient gedoen? 

~----S-i-tu_a_s_ie--2----~~ ~~------S-i-tu_a_s-ie--3----~ 
Outomatiese gedagte 

Betekenis van 
bogenoemde gedagte 

Emosie 

Outomatiese gedagte 

Betekenis van 
bogenoemde gedagte 

Emosie 

~----G--ed_r_a_g----~~~ ~ ______ G_e_d_r_a_g----~ 

36 
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2.4.1.2 Samewerkende empirisisme 

Samewerkende empirisisme dui op die aktiewe rol van die klient in terapie. Die klient werk saam 

met die terapeut om sy probleme in terme van 'n spesifieke raamwerk te formuleer, om sy kognisies 

te identifiseer en die geldigheid daarvan te ondersoek en te evalueer. Namate die terapie vorder, gee 

die terapeut aan die klient al hoe meer verantwoordelikhede in die vorm van probleem-oplossing en 

die ontwerp van gedragstegnieke. Die kognitiewe terapeut is ook baie aktief in die beplanning van 

strategiee en die implementering van tegnieke op grond van die konseptualisasie van elke spesifieke 

geval. Die klient se persepsie van die probleem word as geldig beskou en konseptualisasie en 

ondersoeke begin op die basis van die klient se ervaringe en nie op die terapeut se herformulering of 

vooropgestelde idees nie. Kliente is betrokke by die stel van doelwitte, bulle maak abstrakte 

konsepte konkreet in die uitvoer van huiswerkopdragte tussen terapie-sessies en gee terugvoering in 

verband met vordering en probleme met die terapie (Weishaar, 1993:78; Vallis eta/., 1991 :6). Alle 

besluite wat geneem word, wat die klient raak, word deur die terapeut en die klient gesamentlik 

geneem (Beck, 1976:220). 

2.4.1.3 Empiriese toetsing van oortuigings 

'n Voorbeeld van samewerkende empirisisme verskyn in "Cognitive Therapy of Depression" (Beck 

eta/., 1979:79). In hierdie geval rapporteer die klient onophoudelike outomatiese gedagtes rakende 

die feit of mense van hom hou of nie. Op grond van die klient se outomatiese gedagtes, ontwikkel 

die terapeut hipoteses wat die aannames van die klient sowel as die logiese inkonsekwentheid van 

die aannames kan identifiseer. Om seker te maak dat hy die klient reg verstaan, gaan die terapeut 

hierdie hipoteses wat hy gevorm bet saam met die klient deur, byvoorbeeld: "Wanneer jy iemand 

ontmoet wonder jy die hele tyd hoe hierdie persoon oor jou voel". "Jou aandag is amper net 

gevestig op die feit ofjy 'n gewilde persoon is of nie ". "Selfs gebeure wat min of geen relevansie 

tot daardie vraag het nie - byvoorbeeld die wyse waarop die kassier by die supermark optree - is vir 

jou relevant tot die vraag of jy 'n gewilde persoon is of nie ". "Stem jy met hierdie hipoteses 

saam"? (Beck et al., 1979:79; Beck, 1995 :8). 

Die deurwerk van bogenoemde hipoteses saam met die klient bet onder andere die volgende 

doelstellings: 
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i) Om die klient te kry om die hipoteses wat deur die terapeut gestel is te bedink. Somtyds stem die 

klient nie met die hipoteses saam nie en dan word nuwe hipoteses gesamentlik opgestel. 

ii) Namate die terapeut die klient se persepsies en interpretasies as hipoteses formuleer, help die 

terapeut die klient terselfdertyd om sy denke te sien as 'n persoonlike siening van die realiteit en dat 

dit nie noodwendig die enigste ware perspektief is nie. Die terapeut het egter nie die geldigheid van 

die klient se siening betwis nie. V anuit hierdie samewerkende posisie kan verskeie hipoteses 

gegenereer word om die klient se interpretasies te toets. Indien hierdie hipoteses bevestig word, is 

daar 'n basis vanwaar die klient se onderliggende aannames ontdek kan word (Weishaar, 1993:80). 

2.4.1.4 Sokratiese dialoog 

"Socratic dialogue" is die term wat deur Beck gebruik word om die wyse te beskryf waarop 

kognitiewe terapeute vrae gebruik om die klient te lei om sy eie irrasionele denkpatroon te 

identifiseer (Zarb, 1992:66) en om sodoende kognitiewe verandering te bewerkstellig. In stede 

daarvan om antwoorde te verskaf op kliente se dilemmas of om bulle persepsies en interpretasies te 

debatteer, help die terapeut die klient om self tot 'n antwoord te kom. Die vrae wat deur die 

terapeut gestel word, lei die klient om sy probleme op 'n meer objektiewe wyse te evalueer en om 

dan tot die besef te kom dat daar ook ander moontlike interpretasies van gebeure is. So kom die 

klient daartoe om self die oplossings vir sy probleme te voorsien. Vrae word dus gebruik om 

effektiewe oplossing van probleme te bevorder sowel as om irrasionele oortuigings, foutiewe 

prosessering van inligting en onrealistiese verwagtinge te bevraagteken. Deur vraagstelling kan die 

terapeut ook insig verkry in die klient se kenmerkende patroon van waarneming, redenering, 

inligting-prosessering en wyse van probleem-oplossing. 'n Ander baie waardevolle gebruik van 

vraagstelling is terapeutiese modellering. Deur die stel van uitdagende vrae leer die terapeut aan die 

klient 'n kognitiewe vaardigheid waarop die klient hom later kan beroep wanneer hy met 'n 

soortgelyke emosionele situasie, verwronge denke of ongewenste gedragsresponse gekonfronteer 

word (Weishaar, 1993:81; Wilkes eta/., 1994:35; Granvold, 1991:11; Beck, 1995:152). Op hierdie 

wyse leer die terapeut die klient dus om homself te help wat dan ook die einddoel van Beck se 

kognitiewe terapie is. 
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2.4.1.5 Begeleidende ontdekking 

Nog 'n beginsel van kognitiewe terapie is begeleidende ontdekking, wat oor die algemeen na die 

ondersoek-proses verwys waardeur kliente hulle eie onlogiese aannames en wanpersepsies ontdek in 

plaas daarvan dat die terapeut hulle oorhaal om 'n sekere siening aan te neem (Beck & Young, 

1985:211 ). Begeleidende ontdekking beteken ook die identifikasie van temas teenwoordig in die 

klient se huidige persepsies en oortuigings en die assosiasie met ervaringe in die verlede (Beck & 

Weishaar, 1989:286). Begeleidende ontdekking is 'n verbale ondememing waartydens die terapeut 

die klient vra om temas in sy outomatiese denke uit te beeld, om sy verbeelding te gebruik om 

kognisies op te roep of om 'n historiese oorsig van 'n skema te. ondemeem om die redes vir die 

handhawing van oortuigings aan die lig te bring. Begeleidende ontdekking kan voortgaan deur te let 

op historiese bewyse, soos byvoorbeeld boodskappe van betekenisvolle ander tydens die klient se 

kinderjare, en huidige bewyse met ander woorde hoe die klient se eie gedrag tans hierdie 

oortuigings versterk ofbevestig (Weishaar, 1993:83; Beck, 1995:8,183,184). 

2.4.1.6 Formaat van die onderhoud 

Die formaat van die onderhoud is 'n belangrike onderskeidende kenmerk van kognitiewe terapie. 

Die onderhoud is gestruktureerd met 'n agenda, terugvoering en huiswerkopdragte. Tydens die 

eerste sessie word daar op die verligting van simptome gefokus deur die klient te onderrig in die 

identifisering en evaluering van negatiewe kognisies en outomatiese denke (Clark & Beck, 

1990: 159). Die klient word gehelp om foute in sy denke en dus ook foutiewe gevolgtrekkings, as 

gevolg van onewewigtige inligting-prosessering te identifiseer. Tydens die latere fases van terapie 

fokus die kognitiewe terapeut op die identifisering en evaluering van die onderliggende 

disfunksionele oortuigings en aannames wat die psigologiese versteuring in stand hou (Weishaar, 

1993:84; Mufson et al., 1993:41; Beck, 1995:8). 

2.4.1. 7 Die korttermyn model van kognitiewe terapie 

Kognitiewe terapie is relatief bondig. In die behandeling van depressie is positiewe resultate binne 

12 tot 20 sessies verkry. Pace en Dixon ( 1993:293) het gevind dat ses tot agt 45 minute individuele 

sessies voldoende en effektief is in die behandeling van adolessente met subkliniese depressie. 

Beck ( 1976:317) verduidelik dat kognitiewe terapie nie soveel tyd neem nie aangesien besprekings 



40 

sentreer random konsepte wat in die klient se bewuste is. Hierdie data is dus vir die klient 

toeganklik. Verder is die hipoteses wat deur die terapeut gestel word, vir die klient verstaanbaar en 

kan laasgenoemde die geldigheid daarvan tussen terapie-sessies, in die vorm van huiswerkopdragte, 

gaan toets. Daar word dus vinnig vordering gemaak in kognitiewe terapie aangesien daar ook 

aktiwiteite tussendeur die terapie-sessies is (Weishaar, 1993:85; Beck, 1995:7). 

2.4.1.8 Die terapeutiese verhouding 

Persons (1989:158) en Wilkes et al. (1994:80 e.v.) noem dat kognitiewe terapeute die verhouding 

tussen die terapeut en die klient as 'n baie belangrike aspek van terapie beskou. Beck onderskryf 

die aktiewe rol van die klient en die terapeut in terapie en glo dat die einddoel van terapie is om die 

klient te bemagtig om homself te help. Beck se kognitiewe teorie en terapie fasiliteer hierdie 

doelstelling aangesien die klient se innerlike dialoog toeganklik is en hy in terapie geleer word om 

sy oortuigings in "hipotese" vorm te stel en om dan die geldigheid daarvan te ondersoek om 

sodoende die "hipotese" te bewys of te verwerp (Wessler, 1986:5). Die terapeut moet die bran van 

die klient se emosionele nood en disfunksie identifiseer en saam met die klient werk om doelwitte 

en doelstellings te spesifiseer. Die klient voorsien die "data" (denke, denkbeelde en oortuigings) vir 

elke terapie-sessie (Montgomery, 1993:6; Wilkes et al., 1994:11) en deel die verantwoordelikheid 

vir die opstel van 'n agenda en ook vir die besluit oor watter huiswerk gedoen moet word tussen 

sessies. Die kognitiewe terapeut stel die klient gerus, hy voorkom saver as moontlike enige 

misverstande tussen die klient en homself en hy is ook bereid om na die klient te luister en aspekte 

aangaande homself en die terapie-proses te verander indien dit sou blyk dat hierdie aspekte die 

klient se vordering in terapie strem (Beck, 1995:8). 

2.4.2 Veranderinge in kliniese prosedures 

Prosedures in kognitiewe terapie sluit in: 2.4.2.1) Voorsiening van 'n kognitiewe rasionaal, 

2.4.2.2) Opleiding in die self-kontrolering van gedagtes, 2.4.2.3) Identifisering, evaluering en 

verandering van disfunksionele kognisies, 2.4.2.3.1) Identifisering van outomatiese gedagtes, 

2.4.2.3.2) Evaluering van outomatiese gedagtes, 2.4.2.3.3) Verandering van outomatiese gedagtes, 

2.4.2.3.4) Identifisering van intermediere oortuigings, 2.4.2.3.5) Evaluering van intermediere 

oortuigings, 2.4.2.3.6) Verandering van intermediere oortuigings, 2.4.2.3. 7) ldentifisering van 

kemoortuigings, 2.4.2.3.8) Aanbieding van kemoortuigings, 2.4.2.3.9) Onderrig van die klient 
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aangaande kernoortuigings, 2.4.2.3.1 0) Verandering van kernoortuigings, 2.4.2.4) Addisionele 

tegnieke in kognitiewe terapie, 2.4.2.4.1) Kognitiewe tegnieke, 2.4.2.4.2) Gedragstegnieke, 

2.4.2.5) Voorkoming van insinkings en voortydige staking van terapie, (Weishaar, 1993:86; Beck, 

1995:25-44). 

Die bespreking van die wyse waarop kognitiewe terapie verloop, word aan die hand van 

bogenoemde stappe gedoen. 

2.4.2.1 Voorsiening van 'n kognitiewe rasionaal 

Die voorsiening van 'n kognitiewe rasionaal behels die verduideliking van die kognitiewe model 

aan die klient (Beck et al., 1979: 143) aan die hand van voorbeelde uit sy eie I ewe om die rol van 

oortuigings, denkbeelde, persepsies en ander kognisies betrokke by die klient se huidige probleme, 

te illustreer (Weishaar, 1993:87). Die terapeut vra die klient vir sy verduideliking van die probleme 

wat hy ondervind, en eksploreer vervolgens die klient se attribusies, persepsies en ander kognisies 

(Zarb, 1992:207). Die terapeut stel dan ook vas presies hoe sterk hierdie oortuigings by die klient 

vasgele is en ook wat sekere gebeure vir die klient beteken. Die terapeut bepaal ook of die klient vir 

ander moontlike alternatiewe sieninge van die sake onder bespreking bevatlik is (Beck, 1995:109). 

Dit blyk uit bogenoemde dat die terapeut nie net die kognitiewe model aan die klient verduidelik nie 

maar dat hy ook besig is om die klient se probleme binne 'n spesifieke raamwerk te beteken. 

2.4.2.2 Opleiding in die self-kontrolering van gedagtes 

Opleiding in self-kontrolering neem 'n aanvang tydens die eerste terapie-sessie. Kliente word 

geleer om bewus te word van die denke wat bulle emosionele onsteltenis vergesel. Beck noem dat 

mense oor die algemeen nie regtig van hierdie voor-die-handliggende tipe gedagtes bewus is nie. 

Dit is daarom nodig om tydens terapie die klient van hierdie gedagtes bewus te maak. Mense is 

bloot net nie daaraan gewoond om bulle self-evaluerende tipe gedagtes te woord te stel nie. Beck 

leer die klient om voortdurend van sy gedagtes bewus te wees en om 'n joernaal vir die doel 

daarvan te hou (Weishaar, 1993:88). Dobson (1988:279) verduidelik self-kontrolering as 'n 

gedragstrategie. Hy noem dat die klient gevra word om tydens die eerste week van terapie 'n uur

vir-uur dagboek te hou aangaande sy aktiwiteite en gepaardgaande emosies. 
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2.4.2.3 ldentifisering, evaluering en verandering van disfunksionele kognisies 

2. 4. 2. 3. 1 ldentifisering van outomatiese gedagtes 

Die eerste tipe kognisie wat die klient geleer word om te identifiseer, is daardie kognisies wat die 

maklikste beskikbaar is vir introspeksie te wete die outomatiese denke. Verandering van 'n klient 

se gemoedstoestand gedurende 'n terapie-sessie kan aanvanklik gebruik word om die assosiasie 

tussen denke en gevoelens te demonstreer en ook om kognisies te assesseer soos wat bulle 

voorkom. 'n Ander metode behels die identifisering van outomatiese gedagtes wat die klient 

aangaande 'n problematiese situasie tussen terapie-sessies gehad het. Dit is soms vir die klient 

nodig om hom weer in hierdie problematiese situasie voor te stel om hierdie gedagtes na vore te 

bring. Dit kan gedoen word deur in vivo blootstelling, verbeelding, rollespel of hipotetisering 

(Beck, 1995:80). Die herbelewing van 'n emosionele ervaring deur verbeelding of 'n 

interpersoonlike interaksie deur rollespel is wyses waarop dieper, emosie-belaaide, kem-kognisies 

bereik kan word. Terwyl die klient weer die stresvolle situasie "beleef," gaan die terapeut voort om 

eersgenoemde se betekenisse, altematiewe en wanpersepsies aangaande die situasie te ondersoek. 

Dit is belangrik vir die terapeut om die klient sover te kry om gevoel te ervaar en "om hom in die 

situasie te hou" om sodoende die belangrike kognisies te identifiseer (Beck, 1993:353; Weishaar, 

1993:93). 

Outomatiese gedagtes reflekteer dieper oortuigings en aannames en alhoewel hierdie tipe gedagtes 

oor die algemeen meer toeganklik en identifiseerbaar is as die oortuiging self, is dit ook dikwels 

moeilik om hierdie gedagtes neer te pen. Die terapeut kan volgens Beck (1995:81) die volgende 

vrae gebruik wanneer die klient probleme ondervind om sy outomatiese gedagtes te identifiseer: 

Basiese vraag: Wat het op daardie oomblik deur jou gedagtes gegaan? 

Om outomatiese gedagtes te identifiseer: 

1. Vra bogenoemde vraag wanneer daar 'n verandering of intensifisering van die klient se 

gemoedstoestand gedurende die terapie-sessie voorkom. 

2. Vra vir die klient om 'n problematiese situasie of 'n geleentheid waar hy agtergekom het dat sy 

gemoed verander, te beskryf en vra dan bogenoemde vraag. 
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3. Indien nodig laat die klient sy verbeelding gebruik om die spesifieke situasie of geleentheid in 

detail te beskryf (asof dit nou op die oomblik gebeur) en vra dan bogenoemde vraag. 

4. Indien nodig maak gebruik van rollespel en vra dan die bogenoemde vraag. 

Ander vrae om outomatiese gedagtes te identifiseer: 

I. W aaraan dink jy het jy gedink? 

2. Dink jy dat jy aan of------- kon gedink het. (Terapeut noem 

moontlike gedagtes ). 

3. Hetjy aan iets gedink wat moontlik kan gebeur/ofhetjy iets onthou wat gebeur het? 

4. Wat het hierdie situasie vir jou beteken? (Wat "se "hierdie situasie vanjou?) 

5. Het jy gedink ? (Die terapeut stel 'n gedagte teenoorgesteld aan die 

verwagte respons van die klient voor). 

In die geval van depressie kan die terapeut vir die klient vra "Wat beteken dit vir jou?" "Wat sal so 

sleg wees indien dit gebeur?" of "Wat se dit van jou" om voorspellings, attribusies, betekenisse en 

self-evaluasies te ondersoek. 

Om op te som: Adolessente wat gemoedsversteurings ondervind, is geneig om denkfoute te maak. 

Die kognitiewe terapeut leer die klient eerstens om sy disfunksionele denke te identifiseer en dan 

ook om hierdie gedagtes te evalueer en te wysig. Hierdie proses begin met die identifisering van 

spesifieke outomatiese gedagtes in spesifieke situasies. Die identifisering van outomatiese gedagtes 

is 'n vaardigheid wat maklik en natuurlik vir een persoon is, terwyl die volgende persoon meer 

probleme daarmee ervaar. Wanneer die klient probleme ervaar om sy outomatiese gedagtes te 

identifiseer, is daar verskeie tegnieke wat die terapeut kan implementeer om hierdie gedagtes aan 

die lig te bring (Beck, 1995:81ev.). 

2.4.2.3.2 Evaluering van outomatiese gedagtes 

Nadat 'n outomatiese gedagte gei'dentifiseer is, gaan die terapeut en die klient voort om die 

outomatiese gedagte te evalueer. Kliente het duisende gedagtes op een dag, waarvan somrnige 

disfunksioneel is en ander nie. Die terapeut moet die "nuttigste" gedagtes vir evaluasie selekteer. 

Die "nuttigste" gedagtes is die gedagtes wat met sterk negatiewe emosies gepaardgaan, wat 

herhaaldelik voorkom en wat verligting van simptome sal meebring indien die klient die gedagtes 
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kan verander. Verder moet die terapeut ook aan die klient demonstreer hoe om sy eie outomatiese 

gedagtes te evalueer. 

Die terapeut gebruik die volgende vrae om die outomatiese gedagte van die klient op 'n 

gestruktureerde wyse te evalueer: 

1. Wat is die bewyse? 

Wat is die bewyse wat die gedagte ondersteun? 

Wat is die bewyse wat die gedagte weerspreek? 

2. Is daar 'n alternatiewe verduideliking 

3. Wat is die ergste wat kan gebeur? 

Wat is die beste wat kan gebeur? 

Wat is die mees realistiese uitkomste? 

4. Wat is die effek van my geloofin hierdie gedagte? 

W at sal die effek wees as ek my gedagte kan verander? 

5. Wat moet ek daaraan doen? 

6. Wat sal ek vir 'n vriend se wat in dieselfde situasie is? 

Die terapeut gee vir die klient 'n kopie van hierdie vrae sodat die klient self sy gedagtes kan 

evalueer tussen sessies. 

Nadat die terapeut en die klient 'n gedagte geevalueer het, vra die terapeut vir die klient hoe sterk hy 

in sy gedagte glo. Hy stel ook vas hoe sterk die klient in sy nuwe gedagte glo en hoe hy nou voel 

(Beck, 1995:105 ev.). 

2. 4. 2. 3. 3 Verandering van outomatiese gedagtes 

Die terapeut onderrig die klient in die gebruik van 'n "disfunksionele denk-joernaal" om op sy 

gedagtes te reageer. Die disfunksionele denkjoemaal help die klient om op 'n georganiseerde wyse 

op 'n outomatiese gedagte te reageer. Die klient skryf die situasie neer, en ook wat sy outomatiese 

gedagte en gepaardgaande emosie was. Die klient skryf dan ook neer watter denkfout hy gemaak 

het en hy gebruik gestruktureerde vra om op sy gedagte te reageer. Na afloop van die evaluering 

van die outomatiese gedagte, skryf die klient neer hoeveel hy nog in die oortuiging glo en hoe intens 
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sy emosie is (Beck, 1995:125 ev). 'n Voorbeeld van 'n disfunksionele denkjoernaal word in bylaag 

6 gegee. 

2. 4. 2. 3. 4 ldentifisering van intermediere oortuigings 

Die identifisering van intermediere oortuigings word deur die volgende tegnieke gedoen: 

• Herkenning van 'n kernoortuiging wat as 'n outomatiese gedagte uitgedruk word 

Kliente artikuleer dikwels 'n oortuiging as 'n outomatiese gedagte, veral as die klient baie 

depressief is, byvoorbeeld: Klient: "Ek moes beter gedoen het. Ek kan niks reg doen nie. Ek is so 

hulpeloos." 

• Aanbieding van die eerste dee! van 'n aanname 

Voorbeeld: Terapeut: "En as jy nie so hard werk soos watjy kan aan 'n opdrag nie" 

Klient: "Dan het ek nie my beste gelewer nie, dan het ek gefaal." 

Terapeut: "Klink dit vir jou bekend, as jy dink waaroor ons vroeer in terapie 

gesels het? Is dit hoe jy jou pogings oor die algemeen sien, as jy 

nie jou beste gel ewer het nie, het jy gefaal ?" 

• ldentifiseer 'n reel of gesindheid deur direkte vraagstelling 

Terapeut: 

Klient: 

Terapeut: 

Klient: 

"So dit is vir jou baie belangrik om baie goed te doen in jou vrywillige 

vakansie-werk ?" 

"0, ja." 

"On thou jy ons het al voorheen hieroor gepraat, die feit dat jy baie goed moet 

doen. Het jy 'n reel aangaande hierdie goed doen?" 

"Ek het nog nie daaraan gedink nie. Ek dink dit is belangrik vir my dat ek alles 

wat ek aanpak, baie goed moet doen." 

• Gebruik van die "downward arrow" tegniek 

In hierdie geval identifiseer die terapeut eerstens 'n sleutel-outomatiese gedagte wat hy vermoed wat 

direk voortspruit uit 'n disfunksionele oortuiging. Die terapeut vra dan vir die klient na die 

betekenis van die outomatiese gedagte as aangeneem word dat die outomatiese gedagte waar is. Die 
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terapeut gaan dan op hierdie wyse voort totdat hy een of meer belangrike oortuigings geldentifiseer 

het. 

• Ondersoek van die klient se outomatiese gedagtes en die identiflsering van algemene 

temas 

'n Ander tegniek wat terapeute dikwels inspan om oortuigings te identifiseer, is om op die uitkyk te 

wees vir temas in die klient se outomatiese gedagtes wat herhaaldelik voorkom in verskillende 

situasies. 

• Die nagaan van 'n vraelys aangaande oortuigings wat deur die klient ingevul is 

Laastens kan die terapeut vir die klient vra om 'n vraelys aangaande sy oortuigings, soos 

byvoorbeeld "The Survey ofPersonal Beliefs", in te vul (Beck, 1995:143 ev.). 

2. 4. 2. 3. 5 Evaluering van intermediere oortuigings 

Die terapeut onderrig die klient aangaande sy intermediere oortuigings en hulle ondersoek saam die 

voordele en nadele van laasgenoemde se oortuigings. Nadat die terapeut en die klient laasgenoemde 

se oortuiging geevalueer het, formuleer die terapeut 'n nuwe meer akkurate oortuiging. Dit is egter 

belangrik dat hierdie nuwe oortuiging steeds tematies met die ou oortuiging verband hou. 

2. 4. 2. 3. 6 Verandering van intermediere oortuigings 

Die verandering van oortuigings geskied deur middel van die volgende tegnieke (Beck, 1995:151. 

ev.): 

• Sokratiese vraagstelling 

Sokratiese vraagstelling word deur die kognitiewe terapeut gebruik om die klient te help om sy 

probleme meer objektief te evalueer en om tot die besef te kom dat sy oortuiging bloot 'n idee is 

wat hy aangeleer het en dat dit daarom verander kan word. 

• Gedragstrategiee 

Soos by outomatiese gedagtes, help die terapeut die klient om 'n gedragstrategie te beplan sodat die 

klient daardeur die geldigheid van sy oortuiging kan toets. Gedragseksperimente, wat goed beplan 
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is en effektief uitgevoer word, kan 'n klient se oortuigings vinniger verander as verbale tegnieke in 

die terapie-sessies. 

• Kognitiewe kontinuum 

Hierdie tegniek word gebruik wanneer 'n klient outomatiese gedagtes en oortuigings het wat 

digotomiese denke reflekteer. 

• Rasioneel-emosionele rollespel 

Hierdie tegniek word gewoonlik gebruik wanneer die klient noem dat hy intellektueel kan sien dat 

sy oortuiging disfunksioneel is, maar dat die oortuiging emosioneel nog vir hom waar voel. 

• Gebruik van ander as 'n verwysingspunt 

Wanneer 'n klient ander persone se oortuigings in ag neem, kry hy dikwels psigologiese afstand van 

sy eie oortuigings. Die klient begin om 'n inkonsekwentheid te sien tussen wat hy glo wat reg of 

waar is aangaande homself en wat hy meer objektief glo waar is aangaande ander persone. 

• Optree "asof" 

Verandering in oortuigings lei gewoonlik tot ooreenstemmende verandering in gedrag. So lei 

hierdie verandering in gedrag dan ook weer tot verandering in oortuigings. Dit is soms nodig om 'n 

oortuiging net 'n bietjie te verander alvorens die klient bereid is om sy gedrag ooreenkomstig te 

verander. Sodra die klient dan begin om sy gedrag te verander, word sy geloof in sy oortuiging 

swakker, wat dit makliker maak om voort te gaan met sy nuwe gedrag, wat die oortuiging verder 

verswak. 

• Self-onthulling 

Self-onthulling deur die terapeut kan sommige kliente help om bulle probleme of oortuigings anders 

te sien. Hierdie self-onthulling moet egter altyd relevant en opreg wees. 

2. 4. 2. 3. 7 Jdentifisering van kernoortuigings 

Wanneer die meer toeganklike kognisies geYdentifiseer IS kan die terapeut voort gaan om 

dieperliggende oortuigings en aannames te identifiseer. Die identifisering van disfunksionele 

oortuigings en aannames word moontlik gemaak deur die volgende proses: 
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• Eerstens herken en rapporteer die klient outomatiese denke. 

• Tweedens, met die begeleiding van die terapeut, identifiseer die klient algemene temas 

teenwoordig in sy outomatiese denke. 

• Derdens formuleer die terapeut en die klient laasgenoemde se sentrale reels aangaande sy lewe 

(Beck eta/., 1979). 

Die terapeut kan ook die tegnieke wat hy gebruik om intermediere oortuigings te identifiseer, 

gebruik om die klient se kemoortuigings te identifiseer. Bykomend tot die "downward arrow" 

tegniek, soek die terapeut na algemene temas in die klient se outomatiese gedagtes, vir 

kemoortuigings wat uitgedruk word as outomatiese gedagtes en hy vra die klient ook direk uit na sy 

kemoortuigings (Beck, I995: I 70 ev. ). 

2.4.2.3.8 Aanbieding van kernoortuigings 

Wanneer die terapeut voel dat hy voldoende inligting ingesamel het om oor die kemoortuiging(s) 

van die klient te hipotetiseer, en wanneer hy voel dat die klient toeganklik sal wees, sal hy 'n 

tentatiewe konseptualisasie vir die klient aanbied (Beck, 1995: I 7I ). 

2.4.2.3.9 Onderrig van die klient aangaande kernoortuigings 

Die terapeut onderrig die klient aangaande sy oortuigings en bulle monitor die funksionering en 

invloed van hierdie oortuigings in die hede (Beck, 1995: 172). 

2. 4. 2. 3.10 Verandering van kernoortuigings 

Nadat die terapeut 'n negatiewe kemoortuiging van 'n klient geldentifiseer het, vorm hy in sy 

gedagtes 'n nuwe meer realistiese en funksionele oortuiging. Die terapeut lei dan die klient om 

hierdie nuwe oortuiging sy eie te maak. Die terapeut kan dieselfde tegnieke gebruik as wat hy 

gebruik het om die klient se intermediere oortuigings te verander. Die terapeut kan egter ook van 

die volgende addisionele tegnieke gebruik maak om die klient se kemoortuigings te verander: 
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• Kernoortuigingswerkblad 

Op die kernoortuigingswerkblad skryf die klient wat sy kernoortuiging is, hy skryf hoe sterk hy op 

die oomblik in hierdie ou oortuiging glo en ook hoeveel hy gedurende die afgelope week in die 

oortuiging geglo het. Die klient skryf vervolgens sy nuwe oortuiging neer en hoe sterk hy op die 

oomblik in sy nuwe oortuiging glo. Die klient skryf dan bewyse neer wat sy ou oortuiging 

weerspreek en sy nuwe oortuiging ondersteun. Laastens skryf die klient sy ou oortuiging met 

aangepaste response neer. 'n Voorbeeld van 'n kemoortuigingswerkblad word in bylaag 7 by 

hierdie studie ingevoeg. 

• Uiterste kontraste 

Dit is soms vir die klient nuttig om homself te vergelyk met iemand wat op die negatiewe uiterste is 

van die kwaliteit wat verband hou met die klient se kernoortuiging. 

• Ontwikkeling van metafore 

Die terapeut kan die klient help om homself van sy kernoortuiging te distansieer deur op 'n ander 

situasie te reflekteer. 'n Voorbeeld van hierdie tegniek is die van 'n klient wat geglo het dat sy 

"sleg" is omdat haar rna haar baie sleg behandel het as 'n kind. Dit was nuttig in die geval van 

hierdie klient om op die storie van Cinderella te reflekteer. 

• Historiese toe/sing van kernoortuiging(s) 

Dit is soms nuttig om die klient te vra om vas te stel hoe sy kernoortuiging ontstaan het en hoe 

hierdie kernoortuiging deur die jare gehandhaaf is (Young, 1990:25). 

• Herstrukturering van vroee herinneringe 

Dit is soms nodig om "emosionele" tegnieke, waar die klient se emos1es geaktiveer word, te 

gebruik. Een van hierdie tegnieke sluit in rollespel, waar 'n gebeure in die klient se kindetjare, 

byvoorbeeld, weer afgespeel word. Die klient word dan gehelp om 'n vroee traumatiese gebeure te 

herinterpreteer. 

Om op te som: Die verandering van kernoortuigings vereis konsekwente, sistematiese werk. Die 

tegnieke wat gebruik word om outomatiese gedagtes en intermediere oortuigings te verander, kan 

saam met ander, meer gespesialiseerde tegnieke, wat spesifiek gerig is op die verandering van 

kernoortuigings, gebruik word om die klient se kernoortuigings te verander (Beck, 1995:175 ev.). 
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2.4.2.4 Addisionele tegnieke in kognitiewe terapie 

2.4.2.4.1) Kognitiewe tegnieke 

• Probleem-oplossingsvaardighede 

lndien dit sou blyk dat 'n klient se kognisies ten opsigte van 'n spesifieke probleem nie verwronge 

is nie, doen die terapeut en die klient probleem-oplossing. Die terapeut neem aanvanklik 'n aktiewe 

rol in, in die voorstel van moontlike oplossings. Die terapeut moedig egter die klient aan om self 

ook aktief betrokke te raak by die oplossing van sy probleme. Soms beskik die klient nie oor 

probleem-oplossingsvaardighede nie en dan moet die terapeut die klient spesifiek onderrig in 

hierdie vaardighede. In ander gevalle beskik die klient oor probleem-oplossingsvaardighede maar 

sy disfunksionele denke verhinder behoorlike oplossing van probleme (Beck, 1995:193, 194; Beck, 

1976:230). 

• Besluitnemingsvaardighede 

Baie kliente kan nie behoorlike besluite neem nie. Die terapeut help die klient om die voordele en 

nadele van aile moontlike besluite neer te skryf. Die klient skryf die idees neer waaraan hy tot 

dusver gedink het, terwyl die terapeut verder aan hom spesifieke vrae vra om hom te lei om nog 

idees neer te skryf (Beck, 1995: 196). 

2. 4. 2. 4. 2) Gedragstegnieke 

• Geskeduleerde aktiwiteite 

Die terapeut gebruik 'n aktiwiteitskedule om die klient te help om aktiwiteite uur-vir-uur deur die 

verloop van elke dag te beplan. Die skedulering van aktiwiteite is gewoonlik een van die eerste 

tegnieke wat in die geval van 'n depressiewe klient gebruik word. Hierdie tegniek is baie nuttig in 

die weerle van gevoelens van hopeloosheid, 'n verlies aan motivering en oormatige bepeinsing. 

• Bemeestering en plesiertegnieke 

Een van die doelstellings van aktiwiteitskedulering is om die klient te help om meer plesier en 'n 

gevoel van bemeestering te ervaar op 'n dag-tot-dag basis. Die klient word aangemoedig om elke 

voltooide aktiwiteit te evalueer ten opsigte van plesier en bemeestering op 'n skaal van 0 - 10. 
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Hierdie evaluerings dien oor die algemeen om die klient se oortuigings dat hy niks kan geniet nie en 

ook nie meer tot gevoelens van bemeestering in staat is nie, te weerspreek. 

• Gegradeerde take en opgawes 

Om sommige kliente te help om aktiwiteite vir plesier en bemeestering te inisieer moet die terapeut 

die aktiwiteite opbreek in subtake, wat wissel vanaf die eenvoudigste deel van die opdrag tot die 

mees komplekse dele. Hierdie stap-vir-stap benadering maak dit vir die klient moontlik om 

uiteindelik take aan te pak wat aanvanklik onmoontlik en oorweldigend voorgekom het. 

• Kognitiewe repetisie 

Sommige kliente ondervind probleme om take wat opvolgende stappe benodig vir die voltooiing 

daarvan, uit te voer. Hierdie verskyning is dikwels te wyte aan 'n gebrek aan konsentrasie. 

Kognitiewe repetisie verwys na die tegniek waar die klient gevra word om elke stap in die 

voltooiing van die opdrag in sy gedagtes te sien. 

• Selfvertroue-opleiding 

Dit is soms vir die terapeut nodig om sommige kliente te leer om meer verantwoordelikheid vir 

hulle dag-tot-dag aktiwiteite te aanvaar, in stede daarvan om van ander mense te verwag om in hulle 

behoeftes te voorsien. Hierdie verantwoordelikheid sluit ook in om beheer oor hulle emosionele 

reaksies te verkry. 

• Rollespel 

In die konteks van kognitiewe terapie kan rollespel gebruik word om: eerstens outomatiese gedagtes 

in spesifieke interpersoonlike situasies aan die lig te bring, tweedens om nuwe kognitiewe responses 

in sosiale situasies, wat voorheen vir die klient problematies was, te oefen, en derdens om nuwe 

gedragsresponse te repeteer sodat die klient meer effektief in toekomstige sosiale interaksies kan 

wees. Rolomkering is dikwels effektief om die klient te lei om te "sien" hoe ander mense 

waarskynlik hulle gedrag beskou, wat die klient dan dikwels help om homself meer simpatiek 

gesind te wees. Rollespel kan ook gebruik word as deel van selfvertroue-opleiding. 
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• Afwendingstegnieke 

Kliente kan verskeie vorme van afwendingstegnieke gebruik om tydelik die meeste vorme van 

emosionele pyn te verminder. Afwending kan gekry word deur fisiese aktiwiteite, sosiale kontak, of 

visuele denkbeelde. 

• Ontspanning 

Baie kliente baat by die aanleer van ontspanningstegnieke. Ontspanningstegnieke moet, soos al die 

ander tegnieke, in die terapie-sessie aangeleer en ingeoefen word. 

• "Coping" kaarte 

"Coping" kaarte is gewoonlik 3" by 5" kaarte wat 'n klient in 'n laai, op die yskas of sy badkamer

spieel of in sy sak hou. Die terapeut moedig die klient aan om hierdie kaart( e) op 'n gereelde basis 

( drie maal per dag) en soos benodig te lees. Die "coping" kaarte kan op die volgende drie maniere 

aangewend word: Skryf van 'n outomatiese gedagte of 'n kemoortuiging op een kant van die kaart, 

met die meer akkurate gedagte of oortuiging op die ander kant, die samestelling van 

gedragstrategiee wat in spesifieke probleem-situasies gebruik kan word, die samestelling van self

instruksies om die klient te aktiveer. 

• Die "pie"- tegniek 

Deur die "pie"- tegniek kan die klient sy idees in grafiese vorm sien. Die "pie"- tegniek kan deur 

die klient gebruik word om doelwitte te stel en om relatiewe verantwoordelikheid vir 'n gegewe 

uitkomste te bepaal, 

• Positiewe self-stellingjoernale 

Positiewe self-stelling joemale is bloot daaglikse lyste van positiewe dinge wat die klient doen of 

items waarvoor hy krediet vereis. 

Met die implementering van elke gedragstegniek poog die terapeut om die disfunksionele kognisies 

van sy klient te verander (Rush, 1982:202). Deur die klient meer aktief betrokke te kry by 

verskillende daaglikse aktiwiteite word die klient se passiwiteit en sy oortuiging dat hy onbekwaam 

is, direk geopponeer. T erselfdertyd word doelgerigte en probleem-oplossingsgedrag aangemoedig 

(Hollon & Garber, 1990:65). Die hoofdoelstelling van hierdie tegnieke in kognitiewe terapie is om 

die klient se negatiewe gesindheid te verander sodat hy sal voortgaan om sy gedrag 
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dienooreenkomstig te verander (Beck et al., 1979: 118). Namate terapie vorder, word spesifieke 

tegnieke vir elke spesifieke klient antwerp. In kognitiewe terapie let die terapeut altyd op wat die 

klient uit die eksperimentele gedrag geleer het, aangesien die klient se afleidings die teiken van 

verandering is en nie slegs die klient se waarneembare gedrag nie (Weishaar, 1993:90). 

Gedragstegnieke word in die vorm van huiswerkopdragte gelmplementeer waar die klient die 

geldigheid van sy oortuigings ondersoek. Gedragsaktiveringstrategiee is spesifiek gepas vir die 

toetsing van goed gevestigde negatiwiteit en hopeloosheid by die depressiewe klient. 

Gedragsrepetisie en rollespel word gebruik om veranderinge in wanaangepaste kognisies te 

verstewig. Take soos weeklikse aktiwiteitskedulering, en dan ook skedulering van aktiwiteite waar 

die klient die graad van plesier of gevoel van bemeestering wat hy tydens en na afloop van die 

aktiwiteit ervaar het, sowel as gegradeerde take is nuttig in die opheffing van depressogene 

oortuigings. Gedragstegnieke is veral bruikbaar in die teenwerk van oortuigings aangaande 

oneffektiwiteit en mislukking m die omgang van die klient met sy omgewmg. Probleem

oplossingsvaardighede, effektiewe interpersoonlike gedrag, selfversekerdheid en anti-uitstel 

strategiee kan vir die klient geleer word (Weishaar, 1993:89; Beck, 1995:193 ev.). 

2.4.2.5 Voorkoming van insinkings en voortydige staking van terapie 

Terminasie word vroeg reeds in kognitiewe terapie bespreek as dee! van die rasionaal vir die 

gebruik van die kognitiewe model, aangesien een van die doelstellings van kognitiewe terapie is om 

die klient te leer om homself te help aan die hand van die kognitiewe model. Dit verhoed dan ook 

dat die klient terugval omdat hy dit wat hy tydens terapie geleer het kan toepas in die toekoms 

wanneer hy probleme ondervind. In die gang van terapie het die klient geleidelik meer 

verantwoordelikheid aanvaar om probleme te identifiseer, oplossings te genereer, en om nuwe 

gesindhede en gedrag wat tydens terapie geleer is, buite die terapie sessies toe te pas. Die terapeut 

beweeg vanaf die posisie van begeleier na konsultant en die frekwensies van die sessies neem af. 

Onafuanklikheid en selfvertroue is eksplisiete doelstellings in kognitiewe terapie. Hierdie 

benadering reflekteer 'n onderliggende aanname in kognitiewe terapie dat werklike verandering 

tussen sessies gerealiseer word en nie net tydens terapie-sessies nie (Weishaar, 1993:97; Beck, 

1995:269 ev.). 
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2.5 SAMEV ATTING 

Beck is baie spesifiek in die verskaffing van terapeutiese riglyne. Beck se kognitiewe terapie is 

maklik operasionaliseerbaar, onderrigbaar en toetsbaar. Toetse in terme van die effektiwiteit van 

Beck se kognitiewe terapie is redelik ondersteunend, terwyl toetse in terme van Beck se teorie 

gemengde resultate toon. Deur •n terapie te skep wat direk en spesifiek is, het Beck kognitiewe 

terapie oopgestel vir baie noukeurige ondersoeke. Kognitiewe terapie is wetenskaplik ondersoek en 

getoets, moontlik meer as enige ander vorm van terapie (Weishaar, 1993:98). In hoofstuk drie word 

die aard, omvang, en oorsake van subkliniese depressie by adolessente volledig bespreek met die 

doel om die geldigheid van die navorsingsvraag, wat die studie rig, te ondersteun. 
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HOOFSTUK 3 

SUBKLINIESE DEPRESSIE BY DIE ADOLESSENT 

3.1 INLEIDING 

Subkliniese depressie by die adolessent word in hoofstuk drie bespreek. In hierdie hoofstuk word 

daar eerstens op die erkenning van die bestaan en voorkoms asook op die aard van subkliniese 

depressie, gefokus. Die rasionaal en kriteria vir adolessente depressie word bespreek en daar word 

op die manifestasie en oorsake van subkliniese depressie by adolessente gefokus. Laastens word die 

kognitiewe kwesbaarheid van die adolessent vir die ontwikkeling van subkliniese depressie, 

bespreek 

3.2 DIE ERKENNING VAN DIE BEST AAN EN DIE VOORKOMS VAN SUBKLINIESE 

DEPRESSIE BY DIE ADOLESSENT 

Dit blyk uit die voorlopige literatuuroorsig dat daar tot en met die tagtigerjare nie aan die bestaan 

van depressie by adolessente en kinders erkenning gegee is nie. Daar is geglo dat depressie nie kan 

voorkom alvorens daar nie by die individu 'n geldealiseerde seltbeeld naarnlik die superego 

ontwikkel het nie. Die superego ontwikkel gewoonlik eers teen laat adolessensie (Silverstein, 

1990: 15). Hierdie ontkenning van depressie by die adolessent het 'n diepgaande invloed op die 

diagnosering en hulpverlening aan die adolessent gehad. Volwassenes was oor die algemeen nie 

baie simpatiek teenoor hierdie kinders en adolessente nie en het geglo dat hulle bloot lui, opstandig 

en manipulerend is. 

Professionele persone en ander volwassenes het egter vanaf die aanvang van die tagtigerjare tot die 

erkenning van depressie as 'n kliniese probleem by die adolessent gekom en daar is die afgelope 

twee dekades baie oor hierdie verskynsel geskryf sodat daar tans baie literatuur oor kliniese 

depressie by die adolessent beskikbaar is. Daar is egter tot op hede baie min navorsing oor 

subkliniese depressie gedoen. Daar is na subkliniese depressie as normale depressie verwys en die 

algemene siening was, en is in baie gevalle nog steeds, dat die adolessent "maar net deur 'n fase 
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gaan." Hierdie siening is moontlik gehuldig omdat daar so baie adolessente is wat subkliniese 

depressie ervaar. Daar is dikwels na hierdie verskynsel as die "storm-en-drang-jare" verwys. 

Die volgende syfers aangaande kliniese depressie en subkliniese depressie is in die literatuur 

gevind: Oster en Montgomery (1995:43) noem dat emstige depressie baie min by adolessente 

voorkom. Volgens Marcotte (1996:936) ervaar 20-35 persent manlike adolessente en 25-40 persent 

vroulike adolessente subkliniese depressie, terwyl 4-12 persent adolessente kliniese depressie 

ervaar. Rice en Leffert (1997: 19) noem dat 5-7 persent van adolessente emstige depressiewe 

simptome ervaar en dat soveel as 10-40 persent adolessente subkliniese depressie rapporteer. Uit 

onderhoude met onderwysers en sielkundiges by skole blyk dit ook dat subkliniese depressie baie 

algemeen by adolessente voorkom. Die adolessent is oor die algemeen dus meer geneig om ligte tot 

matige vlakke van depressie te ervaar. Die algemene siening van onderwysers is dat hierdie 

neerslagtigheid "normaal" is maar bulle besef dat baie adolessente aan hierdie "normale" 

neerslagtigheid ly. 

Aangesien daar egter ook baie adolessente is wat hierdie fase van ontwikkeling sonder enige 

betekenisvolle probleme deurloop en aangesien depressie, en ander emosionele versteurings dus nie 

noodwendig kenmerkend en eie aan hierdie fase van ontwikkeling is nie, kan subkliniese depressie 

by adolessente nie meer as 'n normale verskynsel gesien word nie. Die enkele bronne wat oor 

subkliniese depressie gevind is, toon aan dat die adolessent as gevolg van 'n tekort aan 

interpersoonlike bronne en intrapsigiese bronne hierdie toestand baie intensief beleef en dat 

adolessente wat subkliniese depressie ervaar, selfs tot selfmoord in staat is. Verder kan hierdie 

toestand ook vererger en oorgaan in kliniese depressie of die depressiewe episode kan weer herhaal 

word in die volwasse jare. Kundiges het dus ook die emstigheid van hierdie verskynsel begin insien. 

Moilanen (1995:441) maak 'n dringende oproep op voorligting-sielkundiges om die adolessent wat 

aan subkliniese depressie ly, te identifiseer en om die gepaste hulp te verleen. Verder noem 

Moilanen (1995 :441) ook dat baie meer empiriese ondersoeke na subkliniese depressie by die 

adolessent nodig is. Enkele kundiges het dus begin besef hoe emstig en wydverspreid subkliniese 

depressie onder adolessente is en ook dat hierdie verskynsel besig is om toe te neem. Dit wil egter 

voorkom asof daar nog baie water in die see sal moet loop alvorens daar daadwerklik in skole iets 

aan die probleem gedoen gaan word. 

Hierdie probleem word gekompliseer deur die feit dat subkliniese depressie by die adolessent anders 

manifesteer as depressie by volwassenes (MCCoy, 1982:25; Tuscano, 2000:7). Rice en Leffert 
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(1997:20) se dat depressie soveel verskillende simptome insluit en ook dat depressie dikwels met 

ander psigologiese probleme gepaardgaan. Depressie word dus dikwels nie as sodanig gediagnoseer 

nie. Die depressiewe adolessent rapporteer dikwels akademiese probleme, konsentrasie probleme, 

somatiese probleme, spanning en sosiale probleme, en nie noodwendig depressiewe gevoelens nie. 

MCCoy (1982:26) is van mening dat wanneer hierdie simptome gerapporteer word, dit belangrik is 

om ten minste gevoelens van neerslagtigheid te oorweeg. 'n Verdere probleem is dat adolessente nie 

uit hulle eie hulp soek nie. Daar is ook nie 'n terapie wat spesifiek op die opheffing van subkliniese 

depressie by die adolessent gerig is nie en verder is daar nog baie volwassenes, insluitende ouers en 

onderwysers, wat nie genoegsaam ingelig is aangaande die implikasies van subkliniese depressie by 

adolessente nie. Bo en behalwe die oningeligtheid van hierdie persone, maak klasgroottes en 

werksdruk dit ook baie moeilik vir onderwysers om elke kind individueel te observeer. 

Uit die literatuur en ook volgens onderwysers en sielkundiges is dit duidelik dat die erkenning en 

behandeling van subkliniese depressie by adolessente in praktyk tot op hede nog nie behoorlik en 

voldoende gerealiseer word nie. 

Die doel van hierdie studie is om die identifisering en die opheffing van subkliniese depressie by 

adolessente te fasiliteer. Die vraag van hierdie studie is of Beck se terapie effektief sal wees in die 

opheffing van subkliniese depressie by die adolessent? 

3.3 DIE AARD VAN SUBKLINIESE DEPRESSIE 

Die term "depressie" is afgelei van die Latynse woord "deprimere" - to press down. Depressie 

verwys dus na 'n teneergedrukte of hartseer gevoel. Gouws et a/. ( 1979:50) beskryf depressie as 'n 

toestand van intense neerslagtigheid. MCCoy ( 1982:30) noem dat depressie dikwels as 'n 

veelomvattende term wat 'n groat verskeidenheid simptome insluit, gebruik word. Oster en 

Montgomery (1995:43) se depressie verwys na 'n toestand wat gekenmerk word deur veranderinge in 

'n persoon se gemoed en ook met gepaardgaande gedrag wat kan varieer vanaf 'n ligte graad van 

neerslagtigheid tot die intense ervaring van gevoelens van hopeloosheid en selfmoordgedagtes. 

Volgens Cantwell en Baker (1991 :121) verwys die term depressie na 'n kontinuum van affektiewe 

versteuringe wat varieer vanaf 'n subkliniese depressie of disforiese gevoelens, tot 'n sindroom en 

uiteindelik 'n psigiatriese versteuring. 
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In hierdie studie word die verskynsel van subkliniese depressie ondersoek. In die DSM-IV word nie 

spesifiek van subkliniese depressie as 'n kategorie van depressie melding gemaak nie. Kundiges op 

die gebied van depressie soos Beck, Birelson (1981 :74), Moilanen (1995:440), Wilkes et a/. 

(1994: 15) en Tuscano (2000:7) noem egter dat subkliniese depressie of neerslagtigheid by die 

adolessent op dieselfde kontinuurn as major depressie by volwassenes voorkom. Soos die term 

"subkliniese depressie" aandui is daar slegs 'n verskil in die intensiteit van die simptome wat 

ondervind word. 

Frances et a/. (1994:376) se dat daar op grand van die ernstigheid van 'n depressiewe toestand 

onderskei kan word tussen 'n ligte vorm van depressie, gematigde depressie of ernstige depressie. 

Hierdie onderskeiding word gemaak in terme van die hoevee/heid /criteria simptome, die intensiteit 

van die simptome en die graad vanfunksionele onvermoens en emosionele nood 

Nieteenstaande die feit dat daar by 'n ligte vorm van depressie slegs vyf of ses depressiewe 

simptome teenwoordig is en dat die depressiewe persoon se vermoe om normaal te funksioneer slegs 

in 'n geringe mate belnvloed word, vereis dit steeds wesenlike en ongewone insette van hierdie 

persoon om normaal met sy daaglikse roetine voort te gaan (Frances eta/., 1994:376). 

Silverstein ( 1990:41) se dat 3-6 persent van aile Amerikaners 'n ligte vorm van depressie ervaar. Hy 

noem verder dat hierdie persone voortgaan met hulle daaglikse roetines en in verhoudings bly maar 

dit voel of hulle nooit onder die swart wolk wat oor hulle hang, gaan uitkom nie. 

Horwath, Johnson, Klerman, en Weissman (1992:821) wys daarop dat indien depressiewe simptome 

vroegtydig ge'identifiseer en behandel kan word, major depressie in baie gevalle voorkom kan word. 

Dit is dus baie belangrik om maniere te vind om persone wat 'n ligte vorm van depressie ervaar, te 

help, aangesien baie van hierdie persone wat aan subkliniese depressie ly, andersins later kliniese 

depressie ontwikkel. 

Rice en Leffert (1997:25) wys op die belangrikheid van die ontwikkeling en aanbieding van 

proaktiewe primere intervensies en voorkomingsprogramme vir adolessente depressie asook 

sekondere voorkomingsprogramme waartydens hulp verleen word aan adolessente wat subkliniese 

depressie ervaar, om te verhoed dat dit oorgaan in kliniese depressie. Albee (1985:213-219) het 

reeds tydens die tagtigerjare op die belangrikheid van primere intervensie ten opsigte van 
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gemoedsversteurings by veral die adolessent en ook by kinders gewys. Rice en Leffert (1997:31) 

noem dat skoolvoorligters en skoolsielkundiges bedag moet wees op adolessente depressie 

aangesien, veral subkliniese depressie, volgens onderwysers en skoolsielkundiges, baie algemeen by 

adolessente voorkom. 

Rice en Leffert ( 1997:31) wys op die emstigheid van depressie by die adolessent wanneer hy se dat: 

i) depressie 'n negatiewe invloed op die leerproses het 

ii) depressie dikwels ook saamgaan met ander emosionele en gedragsprobleme 

iii) depressie by adolessente 'n betekenisvolle verband toon met selfmoord by adolessente. 

Aangesien adolessente depressie, soos blyk uit 'n literatuuroorsig, besig is om toe te neem en die 

skoolvoorligter of voorligter·onderwyser nie aile adolessente kan bereik nie, behoort onderwysers 

wat baie met die adolessente te doen het, opgelei te word om die simptome van depressie te herken 

en ook om bewus te wees van die rol wat hulle ten opsigte van depressie by die adolessent kan 

vervul. Dit is ook baie belangrik om die mense wat baie met adolessente te doen het in te lig 

aangaande die emstigheid van subkliniese depressie aangesien die adolessent met subkliniese 

depressie minder verwys word en kundige hulp ontvang as adolessente wat klin,iese depressie ervaar. 

3.4 DIE RASIONAAL VIR KOGNITIEWE TERAPIE BY DIE ADOLESSENT 

Uit die literatuur blyk dit dat kundiges dit eens is dat kliniese depressie by adolessente 'n voldonge 

feit is en dat dit inderdaad in 'n emstige lig beskou moet word. Dit blyk ook uit die literatuur dat 

enkele kundiges die emstigheid van subkliniese depressie begin insien het. Hierdie kundiges doen 

dan ook 'n beroep op ander kundiges om die adolessent wat subkliniese depressie ervaar, te 

identifiseer, te ondersteun en te begelei. Oster en Montgomery (1995:46) beweer dat depressie die 

adolessent in sy hele menswees affekteer. Die vemietigende effek van depressie gedurende die 

adolessente jare word gereflekteer in die feit dat die voorkoms van 'n depressiewe episode gedurende 

hierdie fase van ontwikkeling baie dikwels tydens die volwasse jare herhaal word (Marcotte, 

1996:936). Dit is duidelik uit die literatuur dat emosionele versteurings by die adolessent nie meer 

as "normaal" beskou word soos vroeer jare nie. Die adolessent met depressie het 'n probleem wat in 

baie gevalle vererger en nie vanself weggaan wanneer die adolessent volwasse word nie. Dit is dus 

van die uiterste belang om hierdie adolessente te identifiseer en om hulle te bemagtig om hulself te 

help in die toekoms wanneer hulle gekonfronteer word met probleme soortgelyk aan die wat in die 
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eerste plek tot depressiewe gevoelens aanleiding gegee het. Beck se teorie hou in dat depressie 

primer deur die individu se negatiewe en verwronge kognisies ontwikkel en onderhou word 

(Moilanen, 1993:340). Aangesien kognitiewe distorsies en kognitiewe defekte nog baie by die 

adolessent voorkom volgens Wilkes et al. (1994:164 e.v.), Young (1983:89) en Zarb (1992:36) blyk 

dit dat Beck se kognitiewe terapie, wat kognitiewe verandering as primere doelwit het, potensiele 

gebruikswaarde vir die opheffing van depressie by die adolessent het. 

3.5 KRITERIA VIR ADOLESSENTE DEPRESSIE 

Aangesien depressie by die adolessent eers vanaf die tagtigerjare herken en erken is, was daar tot 

onlangs nie 'n aparte stel kriteria wat spesifiek op depressie by die adolessent gerig was nie. 

Kundiges is dit eens dat depressie by adolessente op dieselfde kontinuum as depressie by 

volwassenes voorkom en dat adolessente dieselfde simptome as volwassenes ervaar. Alhoewel dit 

uit 'n literatuuroorsig blyk dat adolessente dieselfde depressiewe simptome as volwassenes ervaar, is 

daar egter volgens Dudley (1997:28) en Zarb (1992:3) tog 'n verskil in die manifestasie van 

depressiewe simptome by adolessente en volwassenes. Dudley se adolessente sal moontlik nie 

hulself as hartseer, gerrriteerd of neerslagtig beskryf nie, maar hierdie simptome kan moontlik gesien 

word in 'n permanente hartseer uitdrukking op die gesig. 'n Adolessent sal moontlik steeds 

belangstelling toon en deelneem aan aktiwiteite maar hy kan ook terselfdertyd tekens van apatie en 

verveling openbaar. Gedragsprobleme by die skool en by die huis kan ook tekens van adolessente 

depressie wees. Rice en Leffert ( 1997:25) se siening dat adolessente nie noodwendig dieselfde 

simptomatiese beeld as depressiewe volwassenes toon nie, en dat depressie as sodanig nie altyd by 

die adolessent raakgesien word nie, stem ooreen met bogenoemde sieninge van Dudley ( 1997) en 

Zarb ( 1992). 

Spesifieke kriteria vir depressie by skoolgaande kinders is ontwikkel. Die eerste kriteria wat 

spesifiek vir kinders en adolessente vanaf die Feighner, Robins, Guze, Woodruff, Winokur, en 

Munoz (1972) ontwikkel is, is die Weinberg kriteria: Weinberg eta/. 1973 (Wilkes et al., 1994:51 ). 

Ten spyte van hierdie kriteria blyk dit tog uit 'n literatuurstudie dat depressie by kinders en 

adolessente eers met die aanvang van die tagtigerjare erken is. Leadbeater, Blatt en Quinlan (1995 :5) 

se dat weinig sistematiese ondersoeke na die voorkoms van depressiewe simptome by adolessente 

voor 1980 bestaan het, as gevolg van historiese oortuigings dat adolessente nie die affektiewe 
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kwaliteit van depressie, soos gemanifesteer by volwassenes, kan ervaar nie (Mahler, 1963; Weiner, 

1982). 

3.6 MANIFEST ASIES VAN ADOLESSENTE DEPRESSIE 

Depressie by die adolessent word op sekere kenmerkende wyses gemanifesteer. Met die 

uitsondering van die kognitiewe manifestasies van depressie wat spesifiek kenmerkend is van 

subkliniese depressie, kon daar in die literatuur nie verder enige manifestasies van subkliniese 

depressie, spesifiek, gevind word nie. Aangesien kliniese depressie en subkliniese depressie egter op 

dieselfde kontinuum voorkom en ook omdat adolessente met subkliniese depressie dieselfde 

simptome as adolessente met kliniese depressie ervaar, kan manifestasies van kliniese depressie hier 

met vrymoedigheid bespreek word. Ander manifestasies wat verder bespreek sal word, is 

gemoedsmanifestasies, gesindheidsmanifestasies, gedragsmanifestasies, fisiologiese en liggaamlike 

manifestasies. 

3.6.1 Kognitiewe manifestasie van subkliniese depressie 

Die kognitiewe manifestasie van depressie behels die adolessent se verwronge denke met betrekking 

tot homself, sy ervaringe en sy toekoms. Die depressiewe adolessent is geneig tot self-kritisering en 

self-blamering, hy sien sy verantwoordelikhede as oorweldigend, hy beleef gevoelens van 

hulpeloosheid, treurigheid, angstigheid en woede (Zarb, 1992:37). Beck (1967:21-26) gee die 

volgende opsomming van die kognitiewe manifestasie van besluitloosheid, lae self-evaluasie, 

negatiewe verwagtinge, self-blamering en self-kritisering en distorsie van liggaamsbeeld by die 

klient wat subkliniese depressie ervaar. 

3.6.1.1 Besluitloosheid 

Probleme om besluite te neem, weifelend tussen alternatiewe en verandering van besluite is 

kenmerkende gedrag van die depressiewe persoon wat gewoonlik baie steurend vir die klient se 

familie en vriende sowel as vir die klient self is. Die persoon wat gewoonlik maklik 'n besluit kon 

neem, vind dat oplossings nie meer so voor-die-handliggend is soos in die verlede nie. Die 

depressiewe persoon is geneig om te broei oor probleme, om die moontlike uitkomste van die besluit 

te heroorweeg en om verskeie dikwels irrelevante idees te oorweeg. Die klient se vrees om die 
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verkeerde besluit te neem, word in sy algemene gevoel van onsekerheid gereflekteer. Hy soek 

dikwels bevestiging van ander persone alvorens hy 'n besluit neem. 

3.6.1.2 Lae self-evaluasie 

'n Swak selfbeeld is een van die uitstaande kenmerke van depressie. 'n Swak selfbeeld bestaan 

daaruit dat 'n persoon homself as ontoereikend beskou op terreine wat vir hom belangrik is en ten 

opsigte waarvan hy graag bekwaam sou wou wees byvoorbeeld: intelligensie, fisieke voorkoms, 

atletiese vermoens, gesondheid, gewildheid en finansiele vermoens. Die persoon met subkliniese 

depressie toon 'n oordrewe negatiewe reaksie ten opsigte van sy probleme of wanneer hy gefouteer 

het. Hierdie individu glo dat hy nie 'n fout mag maak nie. lndien hy wei fouteer, sien hy dit as 'n 

teken van sy eie onbekwaamheid of as gevolg van een of ander gebrek in homself. Die persoon is 

voortdurend besig om homself met ander te vergelyk en kom meestal tot die gevolgtrekking dat hy 

minderwaardig teenoor ander mense is. Dit is moontlik om die individu wat subkliniese depressie 

ervaar, se onakkurate self-evaluasies, ten minste tydelik, te korrigeer deur met hom te redeneer of 

deur hom te konfronteer met relevante bewyse wat op die teendeel wys. 

3.6.1.3 Negatiewe verwagtinge 

'n Sombere lewensbeskouing en pessimistiese uitkyk op dinge gee aanleiding tot gevoelens van 

moedeloosheid en hulpeloosheid. Die depressiewe persoon antisipeer dat sy omstandighede sal bly 

soos dit is, en dat hy onbekwaam sal bly in die verkryging of bereiking van dinge wat hy as 

noodsaaklik beskou om gelukkig en selfgenoegsaam te voel (Maddux, 1995:159). Die persoon met 

subkliniese depressie is geneig om 'n negatiewe uitkoms in twyfelagtige of onsekere situasies te 

verwag. Terwyl sy vriende geregverdig voel in die verwagting van gunstige resultate, is die klient se 

verwagtinge pessimisties en negatief. Of dit nou oor gesondheid, persooillike probleme, of finansiele 

probleme gaan, die persoon het altyd bedenkinge of dinge ooit beter sal gaan. 

3.6.1.4 Self-blamering en self-kritisering 

Die depressiewe persoon is geneig om ongunstige gebeure toe te skryf aan een of ander tekortkoming 

in homself en om homself dante skrobeer omdat hy hierdie gebrek het. Gilbert (1998:457) beweer 

ook dat self-blamering kenmerkend van depressie is. Zuroff, Igreja en Mongrain ( 1990:315) noem 
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dat self-kritisering die adolessent predisponeer tot kwesbaarheid vir depressie in beide die kliniese

en subkliniese manifestasie daarvan. Die persoon wat aan subkliniese depressie ly, is geneig om 

homself te blameer en te kritiseer wanneer hy nie aan sy eie rigiede, perfeksionistiese standaarde kan 

voldoen nie. Indien ander persone minder responsief teenoor hom is, of wanneer hy stadig is om 'n 

probleem op te los, is hy daarvan oortuig dat hy dom en eentonig is. Die persoon beskik nie oor 

toleransie ten opsigte van enige tekortkoming in homself nie. 

3.6.1.5 Distorsie van liggaamsbeeld 

Die depressiewe persoon en dan vera! die depressiewe adolessent is geneig om 'n verwronge beeld 

van sy fisieke voorkoms te he. Die adolessent is gewoonlik nie tevrede met sy fisiese groei nie en 

dan is dit vera! ook dogters wat eerder geneig is om 'n skewe liggaamsbeeld te ontwikkel wanneer 

hulle fisieke ontwikkeling nie voldoen aan "standaarde" wat deur die portuur, die media en 

uiteindelik ook deur die self gestel word nie (Hankin, Roberts & Gotlib, 1997:674). Die persoon met 

subkliniese depressie raak oordrewe gemoeid met sy fisieke voorkoms. Hy raak gepreokkupeerd met 

die idee dat hy doodgewoon en vet is. 

Uit Beck se beskrywing van subkliniese depressie is dit duidelik dat daar by hierdie subtipe van 

depressie ook sistematiese afu.-ykings van realistiese en logiese denke voorkom net soos in die geval 

van kliniese depressie en op grond van hierdie bevinding kan gespekuleer word dat Beck se teorie 

ook bruikbaar sal wees in die opheffing van subkliniese depressie. Hierdie uiteensening van Beck 

(1967:21-26) van die kognitiewe manifestasies in die geval van subk1iniese depressie kan ook op 

adolessente van toepassing gemaak word. Clarke, Lewinsohn en Hops ( 1990) en Schrodt en 

Fitzgerald (1987:492) is van mening dat die kemsimptome van adolessente depressie dieselfde is as 

die van volwasse depressie. Hierdie skrywers se verder ook dat kognitiewe distorsies, outomatiese 

gedagtes en skemas van die adolessent ook baie dieselfde is as die van volwassenes. 

Adolessente wat depressief is se hele menswees word geaffekteer. Hulle gevoelens, denke, 

gesindhede, fisiese funksionering en gedrag verander en word versteur. Die Weinberg-kriteria vir 

adolessente-depressie Wilkes et al. (1994:51) is met ander bronne gekombineer om die volgende 

manifestasies van adolessente depressie weer te gee: 
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3.6.2 Gemoedsmanifestasies 

Die depressiewe adolessent voel nie net treurig en hartseer nie, sy gemoed word ook gekenmerk deur 

gevoelens van minderwaardigheid, skuld en hopeloosheid. Verder is die depressiewe adolessent ook 

dikwels buierig. Hierdie gevoelens het 'n baie negatiewe uitwerking op die adolessent se seltbeeld. 

3.6.2.1 Treurigheid, angstigheid en 'n lei! gemoed 

Gevoelens soos gelrriteerdheid, skuldgevoelens, treurigheid en angstigheid word met depressie by 

die adolessent geassosieer. Hierdie gevoelens veroorsaak buierigheid, 'n lae frustrasie-toleransie en 

'n algemene negatiewe en pessimistiese gesindheid by die adolessent. As gevolg van hierdie 

gevoelens wat ook die adolessent se gedrag bepaal, word hierdie adolessent dikwels deur sy portuur 

vermy. Die depressiewe adolessent is dus dikwels eensaam, ongelukkig en hipersensitief. 

Adolessente beleef hulle emosies baie intensief maar gee dikwels nie uiting daaraan nie. Die 

adolessent kamoefleer dikwels gevoelens soos droefheid en vrees deur daaroor te spot en dit as 'n 

grap af te maak. Adolessente sal soms enige iets doen om die feit dat hulle volwasse hulp nodig het, 

weg te steek (Wilkes et al., 1994:51; Oster & Montgomery, 1995:45; Gotlib & Krasnoperova, 

1998:603). 

3.6.2.2 Gevoelens van hulpeloosheid, hope/oosheid en pessimisme 

Adolessente het dikwels beperkte intrapsigiese bronne om frustrasies en verliese te verwerk. Hulle 

lewenservaringe is beperk en dit maak dit vir die adolessent baie moeilik om effektiewe oplossings 

vir probleme te vind. Sommige adolessente ervaar baie onvermoens en hulle voel dikwels 

waardeloos, dom en onaantreklik. Hulle poog egter om hierdie gevoelens ten aile koste weg te steek. 

Hieruit resulteer 'n bewustheid van hulpeloosheid wat tot depressie aanleiding kan gee (Wilkes et al., 

1994:51; Oster & Montgomery, 1995:45). 

3.6.2.3 Oormatige gevoelens van skuld en minderwaardigheid 

Dit is dikwels vu die adolessent 'n verleentheid om aan 'n volwassene te erken dat hy 

minderwaardig teenoor ander persone voel. Adolessente ekstemaliseer dikwels hierdie gevoelens 

onwetend deur te vertel dat hulle altyd die sondebok by die skool is en dat daar op hulle gepik word. 
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'n Adolessent wat weier om skoal toe te gaan omdat ander kinders hom name noem, voel ook 

moontlik minderwaardig aangesien 'n gespottery en die noem van name algemene praktyk by 

skoolkinders is (Wilkes et al., 1994:49). Die terapeut moet dus op ander tekens van 

minderwaardigheid by die adolessent let, aangesien die adolessent nie somrner uit sy eie sal erken dat 

hy gevoelens van minderwaardigheid beleef nie. 

3.6.2.4 Buierigheid 

'n Depressiewe bui by die adolessent kan as buierigheid of geYrriteerdheid manifesteer of die 

adolessent kan bloat sleg voel; daar is nie noodwendig gevoelens van hartseer of treurigheid nie. Die 

depressiewe adolessent se gemoedstoestand en gevoelens word in 'n groat mate deur faktore buite 

hulself veroorsaak. Die depressiewe adolessent sukkel dikwels om met ander oor die weg te kom. 

Hulle is oor die algemeen bakleierig en vyandig en toon geen respek vir gesag nie. Skielike woede is 

baie tipies by die depressiewe adolessent (Wilkes eta/., 1994:51 ). 

3.6.2.5 Negatiewe selftonsep 

Zarb (1992:37) klassifiseer 'n negatiewe selfkonsep as 'n depressiewe tema wat algemeen by die 

adolessent voorkom. Die depressiewe adolessent voel dikwels hartseer, waardeloos en het baie 

negatiewe gesindhede teenoor homself, gewoonlik as gevolg van negatiewe lewenservaringe 

(Dudley, 1997:113). Marcotte (1996:951) noem dat adolessente onrealistiese en onakkurate lae self

evaluasies openbaar in verskeie kontekste. Die adolessent wat skielik so baie fisiese, sosiale en 

emosionele veranderinge ondergaan, is baie bewus van hulle tekortkominge en beperkinge en hulle is 

soms hipersensitief ten opsigte van kritiek en verwerping (Wilkes eta/., 1994:51; MCCoy, 1982: 15). 

3.6.3 Gesindheidmanifestasies 

Die depressiewe adolessent het dikwels 'n traak-my-nie gesindheid, teenoor homself, ander mense, 

sy skoolwerk en ander aktiwiteite wat hy gewoonlik geniet het. 
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3.6.3.1 Gevoelens van minderwaardigheid en waardeloosheid 

Adolessente wat aan depressie ly, ervaar gevoelens van minderwaardigheid en waardeloosheid wat •n 

geweldige invloed op hulle selfbeeld het. Hulle sien hulself as onbekwaam en onbevoeg en is 

oortuig daarvan dat ander hulle ook so sien. Hulle begin glo dat niks wat hulle doen meer saak maak 

nie en daarom gee hulle op en doen later niks meer nie. Allerlei bekommemisse en vrese begin om 

hulle lewens oor te neem. Hulle vrees die toekoms en glo dat hulle gedoem is om te misluk. 

"Hoekom moeite doen"? "Wat is die sin"? is vrae wat gereeld deur hierdie adolessente gevra word. 

Adolessente is ook soms bang dat iets onaangenaams met hulle kan gebeur. Hierdie vrese en 

gevoelens van hulpeloosheid en waardeloosheid gee dikwels aanleiding tot selfmoordgedagtes 

(Wilkes et al., 1994:51). 

3. 6.3.2 Veranderinge in sosiale interaksies en akademiese prestasies 

•n Verlies aan belangstelling en afname in akademiese prestasie is kenmerkend van depressie by 

adolessente. Gereelde klagtes van onderwysers sluit in: dagdromery, swak konsentrasie, swak 

geheue, baie onvoltooide werkopdragte en huiswerk. Verandering in die adolessent se kenmerkende 

persoonlikheidseienskappe (byvoorbeeld wanneer 'n energieke, opgeruimde kind stil en lusteloos 

word en homself van ander mense onttrek) kan ook tekens van depressie wees volgens (Dudley, 

1997:28). Die depressiewe adolessent kuier nie meer so dikwels saam met sy maats nie en hy 

beantwoord ook nie hulle oproepe nie. Wilkes et al. (1994:4 7) is van mening dat die depressiewe 

adolessent nie soseer homself sosiaal onttrek nie, maar dat hy sy eie maats vermy en vriende maak 

met ander adolessente wat gewoonlik minder aanvaarbaar vir die ouers is. Die depressiewe 

adolessent is minder vriendelik en spontaan en hy word dan ook dikwels deur sy portuur uitgeskuif. 

3.6.3.3 Anhedonie 

Anhedonie word gedefinieer as 'n verlies van belangstelling in aile of amper aile aktiwiteite die 

meeste van die tyd (Wilkes et al., 1994:4 7). Adolessente by wie hierdie simptoom voorkom, stel nie 

meer belang in aktiwiteite wat hulle altyd geniet het nie en hulle maak ook ander vriende 

(Silverstein, 1990: 18). Adolessente is gewoonlik daartoe in staat om 'n afname in belangstelling of 

plesier in aktiwiteite wat hulle gewoonlik geniet het, te rapporteer. 'n T otale verlies van 

belangstelling in hierdie ouderdomsgroep is skaars. Clarizio (1989:58) noem egter dat beskikbare 
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bewyse daarop dui dat •n sekere mate van verlies van belangstelling in genotvolle ervaringe •n 

algemene emosionele kenmerk van adolessente-depressie is. 

3.6.4 Gedragsmanifestasie 

Steinberg en Levine (1992: 133) voer aan dat simptome van depressie by adolessente dikwels met 

gedragsprobleme verwar word. 'n Depressiewe adolessent gee dikwels uiting aan sy gevoelens deur 

ongewone aggressie of negatiewe optredes soos om te skree of goed rond te gooi. Die adolessent in 

die middel-adolessente fase beskik egter al oor meer effektiewe impuls-kontrole en is beter daartoe 

in staat om selfbeheersing toe te pas. 

3.6.5 Fisiologiese en liggaamlike manifestasies 

Herman en Lester (1994:639) is van mening dat depressie by hoerskool-leerders geassosieer word 

met minder emstige fisiese simptome van stres en nie met emstige somatiese afwykings nie. 

Veranderinge in eetlus en gewig kom minder by adolessente as by volwassenes voor (Wilkes et a/., 

1994:47). Silverstein (1990: 17) se die depressiewe adolessent eet of te min of te veel en hierdie 

afwyking van die normale eetpatroon kan vir •n lang tyd volgehou word. 

Om veranderinge in slaappatrone te verstaan, is dit nodig om bewus te wees van die slaappatrone van 

"normale" adolessente. Die gemiddelde adolessent slaap minder as wat nodig is gedurende die week 

maar slaap meer oor naweke. Studies bet aangetoon dat so 'n slaappatroon 'n nadelige invloed op 

akademiese prestasies kan he. Die depressiewe adolessent ondervind gewoonlik probleme om aan 

die slaap te raak en om weer wakker te word (Wilkes et a/., 1994:47; Gotlib & Krasnoperova, 

1998:603). 

Uitputting as gevolg van eet- en slaapversteurings en ander klagtes soos naarheid, en maagpyn, 

hoofpyn, spierpyne en ander somatiese klagtes kom gereeld voor. As gevolg van fisiese en 

geestelike uitputting neem die adolessent se sosiale bedrywighede asook sy vermoe om genot uit 

lewensgebeure te put, af. 'n Algemene klagte van adolessente wat die verlies van belangstelling of 

'n verlies van energie kan behels, is die herhaaldelike uitdrukking van verveeldheid (Wilkes et a/., 

1994:48). 
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Stadige ontwik:keling, velprobleme soos aknee en buitengewone olierige hare kan vir die adolessent 

'n groot bron van frustrasie wees. Die adolessent is dikwels ontevrede met liggaarnlike veranderinge 

en voellelik, onaantreklik, swak en ongesond (Clarizio, 1989:58). 

3. 7 FAKTORE WAT DEPRESSIE BY DIE ADOLESSENT KAN MEEBRING 

Veranderinge en uitdagings wat tydens die adolessente-jare voorkom en wat tot depressiewe 

gevoelens by sommige adolessente aanleiding kan gee, word in die volgende vier bree kategoriee 

ingedeel: 

• Omgewingsfaktore soos deprivasie en armoede 

• Ernstige akute stresvolle lewensgebeure (siekte, egskeiding, dood van 'n ouer) 

• Spesifieke normatiewe lewensgebeure ( ontwik:kelingstake, geboorte van 'n baba, 

• verandering van skole) 

• Minder ernstige stres, daagliks beslomrnernisse ( druip van toetse, konflik met vriende 

en familie; Leadbeater et al., 1995: 13; Rice & Leffert, 1997). 

Normatiewe lewensgebeure en daaglikse stres en beslomrnernisse is beter voorspellers van 

wanaanpassing by adolessente as ernstige akute lewensgebeure. Vir die doel van hierdie studie word 

net die laasgenoemde twee bronne van stres bespreek. 

3.7.1 Normatiewe lewensgebeure: Ontwikkelingstake 

Ontwik:kelings-sielkundiges het 'n verskeidenheid kritiese ontwikkelingstake van die adolessente

jare gei'dentifiseer wat suksesvol deur die adolessent bemeester moet word vir 'n suksesvolle oorgang 

na volwassenheid. Hierdie ontwikkelingstake sluit in: fisiese ontwikkeling, psigiese ontwik:keling 

(groter kapasiteit vir self-bewustheid en morele redenering, ontwik:keling van die bewustheid van 'n 

eie identiteit en waardesisteem), kognitiewe ontwik:keling (ontwikkeling van abstrakte denke), en 

sosiale ontwik:keling (bereiking van onafbanklikheid van die ouers, verhoogde premie op intimiteit 

met die portuur, konformiteit met die portuurgroep). Benewens die suksesvolle ontwik:keling van 

hierdie ontwik:kelingstake moet die adolessent homself ook goed voorberei vir 'n beroep. Wanneer 

die adolessent te veel mislukkings, twyfel en onsekerhede in die uitvoer van bogenoemde take 

ondervind, plaas dit 'n stremming op die normale ontwik:keling van die adolessent. Die gevolg is dat 
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rol-verwarring by hierdie adolessente voorkom omdat die adolessent nie 'n eie identiteit ontwikkel 

nie (Noshpitz, 1990:609). 

Alhoewel die meeste adolessente hierdie fase sonder enige betekenisvolle probleme deurloop, is daar 

adolessente wat deur hierdie skielike veranderinge oorweldig word en dan op een of ander wyse 

uiting gee aan hulle emosionele nood. Hierdie gedrag manifesteer op die volgende wyses: 

voortdurende toetsing van die grense en standaarde wat deur die ouers neergele is, uitermatige 

buierigheid, inkonsekwentheid in verhoudinge, opstand teen reels en regulasies, verlies aan 

belangstelling in aktiwiteite wat voorheen vir die adolessent belangrik was. Hierdie gedrag kan 'n 

adolessent se selfbeeld baie skade berokken en gevolglik tot depressie en wanhoop hydra (Zarb, 

1992:10; Oster & Montgomery, 1995:8). 

Op grond van die fenomenologiese benadering wat sentraal staan in hierdie studie, word gespekuleer 

dat dit nie die verandering opsigself is wat tot emosionele versteurings by die adolessent lei nie. 

Volgens hierdie benadering is dit eerder die unieke betekenis wat die adolessent, wat 'n kognitiewe 

kwesbaarheid ten opsigte van depressie openbaar, aan hierdie veranderinge en gepaardgaande eise 

wat gestel word, gee. Rice en Leffert (1997:21) se egter dat die hoeveelheid veranderinge, die 

tydsberekeninge van hierdie veranderinge en die sinkronisiteit waarin hulle voorkom, 'n definitiewe 

impak op die adolessent se emosionele gesteldheid het. 

Aangesien hierdie studie handel oor Beck se kognitiewe terapie, word slegs die kognitiewe 

ontwikkeling van die adolessent in meer besonderhede bespreek. 

Met die aanvang van die middel-adolessente jare is die adolessent se kognitiewe ontwikkeling al van 

so 'n aard dat hy op 'n die per analitiese en abstrakte vlak kan dink (Zarb, 1992:1 0). Met ander 

woorde die adolessent funk.sioneer al op 'n formeel-operasionele vlak. Volgens Piaget (1972), 

ontwikkel formeel-operasionele denke min of meer vanaf die ouderdom van twaalf jaar (Houlihan, 

1994:565; Marcotte, 1996:93 7). 

Kognitiewe ontwikkeling behels die adolessent se emosionele intelligensie, denk.patrone en intulsie, 

bewuswording van sy redeneervermoe, die soeke na altematiewe interpretasies en oplossings vir 

probleme. Die adolessent redekawel en redeneer graag met sy ouers en ander volwassenes. 

Kognitiewe ontwikkeling het ook te make met persoonlikheidsontwikkeling en 
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identiteitsontwikkeling. Daar is ook 'n bewuswording van politieke, sosiale, maatskaplike, 

godsdienstige, kulturele en persoonlike waardes. Die adolessent bevraagteken dikwels hierdie 

waardes, kom in opstand, rebelleer en voel hom geroepe om die wereld se probleme op te los 

(Neethling & Rutherford, 1999:35). Dat die adolessent reels en regulasies bevraagteken en soms 

weier om te konformeer met die eise wat deur die ouers en die skool gestel word, is normaal. Dit 

word egter 'n probleem wanneer die adolessent se gedrag sy ontwikkeling benadeel, dit wil se 

wanneer hy so in opstand teen almal en alles is dat sy akademiese vordering en sy verhoudinge met 

betekenisvolle ander daaronder ly (Zarb, 1992:1 0). 

Die adolessent is voortdurend besig om homself op aile terreine van menswees te evalueer. 

Adolessente is ook voortdurend besig om hulself te vergelyk met hulle eie portuur en ook met die 

beeld van die "ideale" adolessent soos dit deur die media voorgehou word. Hierdie egosentrisiteit 

(Elkind, 1967:1 030) by die adolessent gaan dikwels met 'n toename in irrasionele oortuigings 

gepaard. Marcotte (1996:950) noem dat die adolessent baie hoe standaarde wat onmoontlik is om te 

bereik, aan homself stel met betrekking tot fisiese voorkoms en sosiale vaardighede wat hom 

kwesbaar maak vir depressiewe gevoelens. Die adolessent wat 'n negatiewe siening van homself het 

en homself as minderwaardig beskou, kom tot die gevolgtrekking dat hy waardeloos is en niks so 

goed kan doen soos ander adolessente nie. Die vergelyking met ander adolessente laat hierdie 

adolessent dikwels kwesbaar, selfbewus en onseker. 

Met betrekking tot Beck se kognitiewe teorie: Beck noem dat outomatiese denk distorsies, negatiewe 

aannames en vroee wanaangepaste skemas gevorm word op 'n konkreet-operasionele vlak van 

intelligensie en dat dit gekenmerk word deur strukturele beperkinge wat die individu predisponeer tot 

kwesbaarheid vir depressie. Dit is ongelukkig ook so dat hierdie kognitiewe distorsies en 

gepaardgaande onbewustelike irrasionele oortuigings aangaande die self, die persoonlike leefwereld 

en die toekoms gewoonlik dieselfde bly deur die persoon se Iewe sonder dat die persoon die egtheid 

daarvan bevraagteken. Tydens terapie maak die terapeut die adolessent bewus van sy diepliggende 

negatiewe oortuigings aangaande homself, sy leefwereld en die toekoms, en hy moedig die 

adolessent aan om die geldigheid van sy oortuigings te ondersoek en te wysig, indien nodig .. 
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3.7.2 Daaglikse stres: Verhoudings en akademiese probleme 

Die adolessente-jare is moontlik die mees stresvolle jare van 'n mens se lewe, aangesien hierdie jare, 

jare van ongekende veranderinge is en verandering produseer stres. Die adolessent verander nie net 

fisies nie, maar ook emosioneel en kognitief. Bo en behalwe hierdie veranderinge word die 

adolessent ook met verskeie eise by die huis en by die skool gekonfronteer (Ge et al., 1994:467). 

Ons leef in 'n kompeterende same Iewing waar daar 'n baie hoe premie op prestasie en sukses geplaas 

word. Ouers koester dikwels onrealistiese verwagtinge terwyl sommige adolessente nog nie ryp 

genoeg vir hierdie tipe van druk is nie. Adolessente word dikwels ook nie geleer om die druk wat op 

hulle geplaas word, beter te hanteer nie. Alhoewel die meeste volwassenes vandag besef dat die stres 

van ons elke dag se bestaan sy tol eis in terme van geestelike en fisiese gesondheid, faal hulle nog 

dikwels om te sien dat hulle kinders ook geaffekteer word (Oster & Montgomery, 1995:6). 

Woodbridge (1998:46) se dit word al hoe duideliker dat vandag se jeug gekonfronteer word met 'n 

verskeidenheid van potensieel stresvolle gebeure op 'n daaglikse basis. Toename in fisiese klagtes, 

onaangename gevoelens en gedragsverandering word dikwels by adolessente waargeneem wanneer 

hulle stres ervaar. Te veel stres kan die adolessent se selfbeeld skade aandoen wat weereens tot 

depressie by die adolessent kan lei (Oster & Montgomery, 1995:6). 

Hierdie versteuring in die adolessent se funksionering word gereflekteer in 'n algemene afname in 

skoolprestasie. Werkopdragte word nie meer voltooi nie of wanneer dit voltooi word, is dit baie 

swak gedoen. As gevolg van die adolessent se gebrek aan belangstelling, sy algemene afgematheid 

en beperkte konsentrasie en aandagspan kan die adolessent nie vir toetse voorberei nie. Sy tuiswerk 

is ook gewoonlik verlore of vergete (Oster & Montgomery, 1995:6). Akademiese onderprestasie, 

gedefinieer as funksionele lae vlakke van skoolprestasie, wat nie met akademiese onvermoens 

verband hou nie, is algemeen by die adolessent wat vir hulp vir emosionele versteurings verwys word 

(Zarb, 1992: 156). Hierdie afname in akademiese prestasie veroorsaak dikwels wrywing tussen die 

adolessent en sy ouers. 

In die meeste gesinne vind daar op 'n stadium 'n verwydering tussen ouers en adolessente plaas. Dit 

is wanneer die ouer begin besef hy is besig om sy invloed op sy kind te verloor en dat die opinie van 

die portuurgroep nou meer tel as syne. Kenmerkend van adolessensie as fase van ontwikkeling is die 

afname in afhanklikheid van die ouers en 'n toename in die afhanklikheid van die portuurgroep. Om 

'n suksesvolle oorgang va'naf die kindetjare na volwassenheid te verseker, moet die adolessent sy 
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idees en aannames voortdurend ondersoek en bevraagteken. Die adolessent begin nou om anders oor 

sy leefwereld te dink en te voel. Omdat die ouers van die adolessent nie altyd hierdie nuwe maniere 

van dink en voel goedkeur nie, wend die adolessent hom tot sy portuurgroep vir goedkeuring en 

ondersteuning van hierdie nuwe eksperimentele wyse van dink en voel. Dit gebeur dan dikwels dat 
' die ouers meen dat hulle kind met die verkeerde persoon of groep deurmekaar is en wanneer die 

ouers sy mening oor die saak lug, is dit gewoonlik die spreekwoordelike vonk in die kruitvat. Ouers 

moet egter besef dat dit vir hulle kind nou baie belangrik is om erens, anders as sy gesin, te behoort 

(Neethling & Rutherford, 1999:62). 

Volgens Vrey (1979:180) vervul die portuurgroep verskeie funksies wat uiters betekenisvol vir die 

adolessent se selfaktualisering is, byvoorbeeld: 

a) modellering van ouderdom-toepaslike gedrag 

b) emosionele ondersteuning in die adolessent se strewe na onafhanklikheid 

c) hegte vriendskappe word aangebied 

d) nuwe norme word ontdek 

Die adolessent se selfVertroue en selfkonsep word in 'n groot mate deur sy pos1s1e m die 

portuurgroep bepaal. Dit word vir die adolessent van die uiterste belang om alles te kan doen wat 

ander adolessente in sy ouderdomsgroep doen, of dit nou is om dieselfde klere te dra, dieselfde taal te 

praat of dieselfde gewilde uithangplekke te besoek. As gevolg van die eise van konformering en die 

afhanklikheid van die portuur se goedkeuring, ontwikkel daar soms by die adolessent 'n mate van 

angs rondom hierdie vriendskappe (Oster & Montgomery, 1995:8; Zarb, 1992:18). Soos wat die 

adolessent ouer word en 'n eie unieke identiteit begin vorm aanneem, word die behoefte aan 

aanvaarding en erkenning deur die portuurgroep minder (Oster & Montgomery, 1995:8; Neethling & 

Rutherford, 1999:62). 

Die adolessente jare kom gewoonlik wanneer die ouers se eie identiteit gevestig is, hulle weet wie 

hulle is en wat vir hulle belangrik is en wat onaanvaarbaar is. Die ouers en die adolessent se waardes 

is nie noodwendig dieselfde nie en wanneer nie een van die partye bereid is om na die ander een te 

luister en sy standpunt in te sien nie, is konflik onvermydelik. Baie min ouers het regtig die tyd en 

energie om geduldig te wees en na hulle adolessent se gevoelens te luister, veral wanneer die 

adolessent kwaad of ontsteld is. Die afwesigheid van ouerlike aandag of betrokkenheid vermeerder 

net die risiko vir emosionele opstand (Oster & Montgomery, 1995:7). 



73 

Ohannessian, Lerner, Lerner en von Eye (1995:491) noem dat die adolessent en sy ouers se 

persepsies van die funksionering van die gesin en ook van die adolessent se emosionele aanpassing 

van mekaar verskil. Die adolessent het oor die algemeen 'n meer negatiewe persepsie van sy gesin 

as die res van die gesinslede (Ingersoll & Goldstein, 1995:65). Die adolessent voel dat hy en sy 

ouers oor baie dinge verskil en dat daar baie konflik in die huis is, terwyl die ouers van adolessente 

oor die algemeen minder bewus is van verskille tussen hulself en die adolessente. Die ouers voel 

ook dat daar meer warmte en minder kon:flik in die huis is as hulle adolessente. Die volgende 

gesinsfaktore predisponeer die gesin tot kon:flik: 

i) swak probleem-oplossingsvaardighede 

ii) swak komrnunikasievaardighede 

iii) verwronge kognisies wat by die adolessent sowel as sy ouers voorkom 

iv) strukturele gesinsprobleme soos te veel ofte min outonomie vir die adolessent asook kruis

kulturele koalisies wat effektiewe ouer-beheer ondermyn (Zarb, 1992:14 ). 

In 'n studie waar die kognisies van nie-depressiewe adolessente met die kognisies van subklinies 

depressiewe adolessente vergelyk is, blyk die volgende: Depressiewe adolessente rapporteer meer 

negatiewe beskrywings wanneer gevra is hoe ouers en vriende hulle sal beskryf. Hierteenoor 

rapporteer nie-depressiewe adolessente meer neutrale en positiewe beskrywings (Zarb, 1992: 17). 

Subkliniese depressiewe adolessente verskil ook van nie-depressiewe adolessente ten opsigte van 

hulle tipiese interpersoonlike hantering van stresvolle interaksies met hulle ouers en vriende. By 

navraag na hulle tipiese response tydens stresvolle interaksies met hulle ouers, is die depressiewe 

adolessent in teenstelling met die nie-depressiewe adolessent, geneig om response wat as "aktiewe 

tarting", "passiewe tarting" en "passiewe hulpeloosheid" gekategoriseer kan word, te rapporteer. In 

stresvolle situasies waar vriende betrokke is, rapporteer depressiewe adolessente response soos die 

volgende: "verbale mishandeling", "fisiese mishandeling" en "onttrekking" (Zarb, 1992: 17). 

Heteroseksuele verhoudings bring ook stres en spanning vir die adolessent mee. Dit blyk uit die 

literatuur dat ongeveer die helfte van aile adolessente seksuele gemeenskap het alvorens hulle, hulle 

hoerskoolloopbaan voltooi. Adolessente word dikwels aan groepsdruk onderwerp om met seksuele 

omgang te eksperimenteer. Seksuele omgang en die moontlike nagevolge soos swangerskap, 

seksueel oordraagbare siektes en skuldgevoelens kan baie addisionele druk veroorsaak, wat 
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verhoogde angs en self-twyfel kan meebring en ook steurend op die ontwikkeling van die adolessent 

tot 'n emosioneel- stabiele volwasse persoon kan inwerk. 

Liefdesverhoudinge gedurende die middel-adolessente jare kan baie wisselvallig wees. Adolessente 

sal baie hoogtepunte en laagtepunte ervaar soos wat hulle verskeie vorme van seksuele ekspressie 

beoefen. Baie van die adolessent se verhoudinge mag vir die volwassene verspot voorkom, maar 

hierdie verhoudings vervul egter essensiele funksies in die ontwikkeling van die adolessent. In 

verhoudinge oefen die adolessent interpersoonlike vaardighede en word hulle terselfdertyd bewus 

van hulle voorkeure ten opsigte van karaktertrekke in ander persone. Hierdie stadium van 

verliefdheid, verhoudings aanknoop en verbreek, jaloesie en dagdromery kan geweldig ontwrigtend 

wees en emosionele versteurings veroorsaak (Neethling & Rutherford, 1999:61 ). Indien ouers 

hierdie voorspel tot "verlief raak" verwerp of faal om dit te sien as 'n natuurlike stap tot 

volwassenheid kan dit emosionele verwarring by die adolessent meebring {Oster & Montgomery, 

1995:20). 

Aangesien die kind op hierdie stadium van sy lewe baie kwesbaar is, moet die ouers baie versigtig 

wees aangesien dit wat hulle se en doen permanente letsels kan laat (Neethling & Rutherford, 

1999:35). 'n Gesonde verhouding tussen adolessente en ouers wat deur kennis, begrip, liefde, sorg, 

vertroue, respek, aanvaarding en geborgenheid gekenrnerk word, is nodig om die adolessent van 'n 

kognitiewe kwesbaarheid vir die ontwikkeling van depressie, te vrywaar. 

3.8 KOGNITIEWE KWESBAARHEID VIR DIE ONTWIKKELING VAN DEPRESSIE 

Kognitiewe kwesbaarheid vir die ontwikkeling van depressie is in hoofstuk 2 bespreek. Hier word 

kognitiewe kwesbaarheid vir depressie spesifiek by die adolessent, bespreek: 

Die adolessente-jare behels sekere uitdagings en word dikwels as die mees stresvolle jare van die 

mens se lewe beskou (Woodbridge, 1998:47). Ten spyte van die uitdagings en veranderinge tydens 

hierdie fase deurloop die meeste adolessente tog hierdie fase sonder enige noemenswaardige 

probleme. Dit is egter ongelukkig ook so dat baie adolessente gemoedsversteurings tydens hierdie 

fase van ontwikkeling begin ervaar, wat hulle funksionering op aile ander terreine van hulle lewens 

negatief beinvloed. Hierdie verskynsel dat sommige adolessente die fase sonder enige betekenisvolle 

probleme deurloop terwyl ander adolessente gemoedsversteurings ontwikkel, bevestig dan ook Beck 
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se fenomenologiese benadering wat inhou dat elke individu sy eie werklikheid konstrueer en dus sy 

eie emosies en gedrag bepaal. Uit adolessente se verskillende reaksies op die veranderinge en 

uitdagings wat in hierdie jare voorkom, word die afleiding gemaak dat sommige adolessente 'n 

kognitiewe kwesbaarheid vir die ontwikkeling van depressie het. 

Dit is so dat adolessente se omstandighede verskil en dat dit - ges1en m die Jig van hierdie 

omstandighede - verstaanbaar vir sommige adolessente is om depressief te wees, terwyl ander 

adolessente beter omstandighede het en nie rede het om depressief te raak nie. Dit is egter ook 'n 

feit dat sommige adolessente meer kwesbaar is vir die ontwikkeling van depressiewe gevoelens as 

ander ongeag die omstandighede waaraan bulle blootgestel word. Individue verskil in bulle response 

tot stresvolle lewensgebeure. Party ontwikkel ernstige en langdurige depressie, terwyl ander glad nie 

depressief word nie, terwyl nog 'n ander groep ligte, kortstondige episodes van depressie ervaar 

(Alloy & Abramson, 1999:227). 

Beck beweer dat net soos daar 'n biologiese kwesbaarheid vir die ontwikkeling van depressie is, so is 

daar ook 'n kognitiewe kwesbaarheid by sommige persone vir die ontwikkeling van depressie 

(Weishaar, 1993:56). Beck voer aan dat die individu se kognitiewe kwesbaarheid vir depressie 

bestaan uit wanaangepaste skemas wat disfunksionele oortuigings aangaande temas van verlies, 

onbekwaamheid, mislukking, en waardeloosheid, bevat (Alloy & Abramson, 1999:230). Hierdie 

persone het volgens Beck 'n negatiewe siening van hulself, hul persoonlike leefwereld en die 

toekoms as gevolg van disfunksionele diepliggende oortuigings wat tydens die kinderjare gevorm is 

(Smith el al., 2001 :432). 

Verskillende adolessente het verskillende omstandighede en reageer verskillend daarop. Sekere 

adolessente sal onder "normale" omstandighede depressief word, terwyl ander emosioneel stabiel sal 

bly. Ander adolessente sal onder "moeilike" omstandighede depressie ontwikkel terwyl ander 

adolessente onder soortgelyke "moeilike" omstandighede stabiel en emosioneel gesond sal bly. Die 

uiterstes strek dus vanaf die adolessent wat onder "moeilike" omstandighede emosioneel-stabiel bly 

tot die adolessent wat onder "normale", goeie omstandighede depressief sal word as gevolg van 'n 

kognitiewe kwesbaarheid vir die ontwikkeling van depressie, aldus Beck. 
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Herman-Stahl en Petersen ( 1996:73 7) verduidelik kognitiewe kwesbaarheid by adolessente soos 

volg: 

• Die adolessent wat min stres ervaar en ook min depressiewe simptome toon, is positief 

aangepas 

• Die adolessent wat aan baie stresfaktore blootgestel word en steeds min depressiewe 

simptome toon, is aanpasbaar 

• Die adolessent wat aan min stresfaktore blootgestel is en tog 'n betekenisvolle 

hoeveelheid depressiewe simptome toon, is negatief aangepas. 

• Die adolessent wat aan baie stresfaktore blootgestel word en ook baie depressiewe simptome 

toon, is kwesbaar. 

Vir Beck bestaan die individu se kwesbaarheid vir die ontwikkeling van depressie uit disfunksionele 

denke. Beck beweer dat die inhoud van die individu se denke, dit wil se die kognisies van die 

individu sowel as die wyse waarop inligting geprosesseer word, 'n rol speel in die ontwikkeling en 

handhawing van depressiewe simptome. Hierdie disfunksionele denke en wyse van inligting

prosessering by die adolessent, word vervolgens bespreek. 

3.8.1 Negatiewe en venvronge kognisies 

Zarb (1992:4) se die klient se kognisies word gesien as deel van 'n komplekse repertoire van 

vaardighede, wat probleem-oplossingsvaardighede, die klient se selfkonsep en ander interpersoonlike 

strategiee insluit. Kognisies wat (persepsies van realiteit, oortuigings, waardes, oorsaaklike 

toeskrywings en temas wat herhaaldelik voorkom) insluit, word deur die terapeut aangeteken. Die 

adolessent moet geleer word dat kognitiewe verandering essensieel in die terapie proses is, aangesien 

negatiewe en verwronge kognisies onderliggend aan aile emosionele versteurings is, volgens Beck. 

Beck se depressie kom voor as gevolg van die klient se negatiewe of onakkurate interpretasies van sy 

ervaringe. Drie hooftemas is prominent naamlik die siening van die self, die wereld en die toekoms. 

Volgens Beck sien die klient homself as waardeloos, sy wereld as wreed en bestraffend en sy 

toekoms as hopeloos (Zarb, 1992: 179). 

V erskeie ander studies het bogenoemde bevinding van Beck bevestig. Hierdie studies het dan ook 

negatiewe en verwronge kognisies aangaande die self, ervaringe en toekoms by adolessente met 
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kliniese depressie sowel as met subkliniese depressie bevestig (kyk 1.2.2). Chartier en Ranieri 

( 1984) wat 'n aantal navorsingsprojekte hersien het, noem dat Beck se perspektiewe ook toepaslik is 

ten opsigte van adolessente depressie (kyk hoofstuk 1 ). 

Negatiewe en verwronge kognisies by die adolessent in terme van die self, die wereld en die toekoms 

word vervolgens bespreek: 

Kognitiewe teikens sluit in negatiewe of verwronge stellings, gesindhede, oortuigings, attribusies en 

verwagtinge wat 'n negatiewe siening van die wereld, die self en die toekoms reflekteer (Zarb, 

1992:181). 

3.8.1.1 Negatiewe siening van die self 

Die adolessent se negatiewe siening van die self word met temas van oormatige self-kritisering en 

self-blamering, skuld of skaamheid geassosieer, wat onderliggend aan gevoelens van woede of 

onrealistiese self-verwagtinge is en wat gereflekteer word in stellings wat gewoonlik begin met: "Ek 

moet'' of "Ek behoort" (Zarb, 1992: 182). 

3.8.1.2 Negatiewe siening van die wereld 

Voorbeelde van temas wat 'n negatiewe siening van die wereld reflekteer sluit in: die siening van 

probleme of verantwoordelikhede as oorweldigend, vergroting van moeilikhede en verkleining van 

positiewe gebeure, negatiewe interpretasie van gebeure, persepsie van onvermoe om die omgewing 

te beheer, die oortuiging dat meer van die self verwag word as wat in werklikheid die geval is (Zarb, 

1992:181). 

3.8.1.3 Zarb (1992:184) gee die volgende voorbeelde van stellings van adolessente wat 'n 

negatiewe siening van die toekoms weerspiei!l 

"As gevolg van my abnormale kinderjare sal ek nooit suksesvol kan wees nie. " 

"My vriende is besig om doelwitte te verwesenlik en ek bly agter. " 

"Selfs al voltooi ek my hoerskoolloopbaan, sal die mislukkings net weer van voor af begin. " 
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"Ek gaan net soos my pa word omdat ek dieselfde swak eienskappe as hy het: 'n vinnige humeur en 

geen vriende nie. " 

"Ek sal nooit my ouerhuis kan verlaat en my eie /ewe kan begin nie. Ek moet altyd daar wees om my 

ma te versorg. " 

Negatiewe verwagtinge vir die toekoms en gevoelens van hopeloosheid figureer dus sterk by die 

depressiewe adolessent. 

Bostaande negatiewe sieninge van die adolessent lei moontlik tot die disfunksionele houdings en 

gesindhede asook gevoelens van hopeloosheid wat volgens Haaga et al., ook by die adolessent met 

subkliniese depressie geldentifiseer is (Haaga et al., 1995: 154; Haack et al., 1996:327). 

3.8.2 Foutiewe prosessering van inligting 

Kognitiewe prosesse behels die wyse waarop individue inligting prosesseer. Kognitiewe prosesse is 

die reels waarvolgens die individu inligting waarneem, enkodeer, berg, herroep en kombineer tydens 

psigiese aktiwiteite (Fiske & Taylor, 1991 ). Foutiewe prosessering van inligting wat tipies by die 

adolessent voorkom, word vervolgens bespreek: (Wilkes et al., 1994: 16; Beck, 1995: 119; Zarb, 

1992:182; Becket al., 1979: 14; Beck, 1993:349). 

3.8.2.1 ~'Verkykervisie" 

Wanneer 'n mens deur 'n verkyker kyk, lyk dinge groter as wat dit in werklikheid is. Hierdie 

denkstyl is vera! gevaarlik wanneer op probleme en teleurstellings gefokus word want dit kan 

negatiewe dinge ondraaglik laat voorkom. Vergroting kom baie algemeen by adolessente voor. 

Hierdie denkstyl is, volgens Wilkes et al. ( 1994: 164) baie nadelig vir die adolessent aangesien 

probleme en teleurstellings in so 'n mate vergroot word dat dit rampspoedig voorkom. Gebeure wat 

vir 'n ander persoon bloot 'n teleurstelling beteken sal vir hierdie adolessent 'n katastrofe wees. 'n 

Klein probleempie word so deur die adolessent vergroot dat dit vir hom lyk of dit onmoontlik is om 

die probleem op te los. Die adolessent voel dat dit wat met hom gebeur ondraaglik is en hy laat vaar 

aile pogings om sy situasie te verbeter. Hierdie is 'n oordrewe reaksie en in die meeste gevalle 

onnodig, volgens Wilkes et al. (1994:164). Die adolessent is ook geneig om ander mense se 

prestasies en eienskappe te vergroot. Hy dink byvoorbeeld dat ander tieners baie mooier, slimmer, 

ryker ensovoorts is. Die adolessent met 'n negatiewe selfbeeld fokus slegs op die negatiewe aspekte 
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aangaande homself en sy lewe en ignoreer of verklein alle positiewe inligting. As gevolg van 'n 

negatiewe siening van homself en sy ervaringe glo hy dat hy tot niks in staat is nie en dat daar niks 

positiefs in sy 1ewe is nie (Wilkes et al., 1994: 165). 

Kaslow, Rehm en Siegel (1984:617) noem dat die depressiewe adolessent tot depressiewe attribusies, 

negatiewe self-evaluasie en laer verwagtinge van sy eie prestasies geneig is. Alloy (1988:83) noem 

dat hierdie geneigdheid van die adolessent om sy swakhede te vergroot en sy suksesse te onderskat 

op negatiewe en verwronge denke dui in die sin dat dit onlogiese gevolgtrekkings is en gebaseer is 

op 'n arbitrere seleksie van negatiewe informasie. (Met ander woorde die adolessent fokus slegs op 

die negatiewe gebeure in sy I ewe). 

3.8.2.2 Swart-en-wit denke 

Hierdie denksty1 dui op die geneigdheid van die adolessent om alles in terme van twee uiterste te 

interpreteer. Ervaringe is byvoorbeeld fantasties of verskriklik, die lewe is of goed of sleg. Ander 

mense is Of sy beste vriend of sy grootste vyand (Wilkes et al, 1994: 166). Die individu sien dus 'n 

situasie in terme van slegs twee kategoriee in plaas van op 'n kontinuum (Beck, 1995: 119). Wanneer 

die adolessent se eie optrede nie perfek is nie, sien hy homself byvoorbeeld as 'n totale mislukking. 

3.8.2.3 Donkerbril-visie 

Die adolessent is soms geneig om na die wereld deur 'n donker bril te kyk. Hy fokus alleenlik op die 

negatiewe aspekte van enige situasie en ignoreer die positiewe (Wilkes et al, 1994: 166). Positiewe 

ervaringe word verwerp deur eenvoudig vol te hou dat hulle nie tel nie. Byvoorbeeld "ek het maar 

net goed gedoen omdat die toets so maklik was". 

3.8.2.4 Fortuinvertel/ing 

"Fortuinvertelling" hou in dat die adolessent sy eie toekoms, in 'n negatiewe sin, voorspel en ook dat 

hy ander mense se gedagtes "lees" en tot die gevolgtrekking kom dat ander mense negatiewe 

gedagtes aangaande hom koester. 
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Adolessente voorspel soms hulle e1e toekoms sonder genoegsame bewyse. Die depressiewe 

adolessent wat 'n negatiewe siening van sy toekoms het, fokus op die negatiewe in sy toekoms 

(volgens Beck) en tree dan op asof dit wat hy voorspel alreeds 'n realiteit is. Die adolessent ervaar 

dan as gevolg van hierdie voorspelling negatiewe emosies en doen dinge of gee dinge op wat 

heeltemal onnodig is. 

Gedagtelees is 'n tipe van fortuinvertelling waar die adolessent voorspel wat ander mense dink 

sonder genoeg bewyse om sy afleidings te ondersteun. Aangesien die depressiewe adolessent 'n 

negatiewe siening van homself en die wereld het, glo hy dat ander mense ook 'n negatiewe siening 

van hom het. Die adolessent wat tot hierdie denkfout geneig is, sal in baie gevalle heeltemal 

onnodig, baie sleg voel of selfs 'n goeie vriend verloor omdat hy tot negatiewe gevolgtrekkings kom 

sonder enige bewyse daarvoor (Wilkes eta/., 1994: 167). 

3.8.2.5 Emosionele redenering 

Die adolessent laat soms toe dat sy gevoelens sy denke oorheers en hy konstrueer dan op grond van 

sy gevoelens sy eie realiteit. Wilkes et al. (1994:168) se gevoelens kan egter misleidend wees en 

indien 'n meer realisties evaluasie van die situasie gemaak word, sal dit blyk dat die adolessent se 

afleidings nie deur die feite ondersteun word nie. Die persoon dink dat iets waar moet wees 

aangesien hy dit so sterk "voel" (glo, inderwaarheid). Teenstrydige bewyse word bloot ge'ignoreer. 

Voorbeeld: "Ek weet dat ek baie dinge by die skool redelik goed doen, maar ek voel egter steeds soos 

'nmislukking" (Beck, 1995:119). 

3.8.2.6 Personalisasie 

Hierdie denkstyl kom voor wanneer die adolessent persoonlike verantwoordelikheid neem vir dinge 

wat nie sy verantwoordelikheid is nie of vir dinge wat hy nie kan beheer nie. Wanneer dinge nie 

uitwerk soos dit moet nie, is die adolessent met hierdie denkstyl geneig om homself te blameer vir 

dinge of uitkomstes ten spyte van die feit dat hy geen kontrole daaroor het nie (Wilkes et al., 

1994: 169). Zarb (1992: 182) se oormatige self-blamering behels gewoonlik 'n neiging by die 

adolessent om totale verantwoordelikheid vir mislukkings te neem. Die klient glo dat ander persone 

negatief optree as gevolg van hom, sonder om ander moontlike verduidelikings vir die persone se 
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gedrag te oorweeg (Beck, 1995: 119). Die adolessent sien homself dikwels as die oorsaak van een of 

ander negatiewe gebeure terwyl hy eintlik glad nie primer daarvoor verantwoordelik is nie. 

3.8.2. 7 Oorveralgemening 

Oorveralgemening kom voor wanneer die adolessent op grond van 'n enkele insident, 

gevolgtrekkings maak ten opsigte van baie ander dinge of soortgelyke omstandighede (Beck, 

1995: 119; Beck, 1993:349). Die adolessent sal byvoorbeeld op grond van een onaangename 

ervaring sy hele I ewe as misrabel beskryf. Wilkes et al. ( 1994: 169) se selfs al het die adolessent 

verskeie teleurstellings beleef, sal hy steeds oorveralgemeen wanneer hy sy lewe as 'n mislukking 

bestempel. Carla gaan 'n paar keer saam met Stefan uit. Hulle baklei 'n paar keer en uiteindelik 

weier Carla om weer saam met Stefan uit te gaan. Sy kom tot die gevolgtrekking dat seuns hopeloos 

is. Sy dink "die een is net so sleg soos die ander een". 

3.8.2.8 Etikettering 

Etikette veroorsaak probleme vir die adolessent se algemene welsyn wanneer dit negatief is 

aangesien die etikette verkeerdelik suggereer dat die persoon oor die algemeen sleg is. Etikettering 

van die self en van ander persone dui op 'n onakkurate opsomming van die self of die ander persone 

aangesien geen mens slegs deur een persoonseienskap beskryf kan word nie (Wilkes et al., 

1994: 170). In plaas daarvan dat die persoon sy fout beskryf, gee hy aan homself 'n negatiewe etiket 

soos: "Ek is 'n verloorder". 

3.8.2.9 Diskwalifisering van die positiewe 

Hierdie denkstyl is veral gevaarlik aangesien die adolessent as gevolg hiervan eerstens die positiewe 

gebeurtenisse in sy lewe verbeur en tweedens ervaar die adolessent negatiewe gevoelens wat die 

produk van sy eie gedagtes is (Wilkes et al.. 1994: 170). Die individu maak homself wys dat 

positiewe ervaringe, dade of kwaliteite nie tel nie (Beck, 1995: 119). 
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3.8.2.10 Behoort/Moet denke 

Die adolessent wat hierdie denkstyl openbaar, het baie rigiede idees oor dinge wat op 'n sekere wyse 

gedoen moet word. In plaas daarvan om te dink dat dit beter sal wees om op 'n sekere wyse dinge te 

doen of dat dit goed sal wees as 'n ander persoon op 'n sekere wyse optree, dring die adolessent 

daarop aan dat hy self of ander persone optree op maniere wat hy dink die beste is. Hierdie manier 

van dink laat die adolessent dikwels onnodige en onrealistiese woede en skuldgevoelens ervaar 

(Wilkes et al., 1994:171 ). Onrealistiese "moet" of "behoort" stellings soos: "Kinders moet hulle 

ouers liejhe maar ek kan my pa nie verdra nie" dra by tot negatiewe self-evaluasies (Zarb, 

1992: 183). Wanneer die persoon self nie aan die "behoort-eis" voldoen nie, voel hy skuldig. 

Wanneer ander persone nie aan my "behoort-eis" voldoen nie is ek aggressief en gefrustreerd en 

verwyt ek daardie persoon. Byvoorbeeld die adolessent wat glo dat sy vriende in al sy behoeftes 

moet voorsien, word kwaad wanneer sy vriende nie sien dat hy ontsteld is nie. 

3.8.2.11 Arbitrere gevolgtrekkings 

Adolessente is dikwels geneig om tot 'n gevolgtrekking te kom sonder dat daar enige bewyse vir die 

gevolgtrekking bestaan of daar is inteendeel bewyse wat die klient se gevolgtrekking direk 

weerspreek (Beck, 1993 :349). 

3.8.2.12 Selektiewe abstraksie 

Selektiewe abstraksie dui op die neiging van die adolessent om buite konteks op onbelangrike 

"detail" te konsentreer ten spyte van meer algemeen-ooglopende en toepaslike inligting (Beck, 

1995:119). 

Uit hierdie bespreking van foutiewe inligting-prosessering is dit duidelik dat adolessente met 

kliniese- en subkliniese depressie dieselfde negatiewe en verwronge denke sowel as dieselfde 

foutiewe inligting prosesseringsgeneigdhede as volwassenes openbaar. Op grond hiervan kan 

gespekuleer word dat aangesien Beck se kognitiewe terapie suksesvol is in die behandeling van 

depressie by volwassenes, dit moontlik ook suksesvol sal wees in die behandeling van depressie by 

adolessente. 
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3.9 SAMEV ATTING 

In hierdie hoofstuk is gelet op subkliniese depressie by die adolessent. Dit blyk uit die literatuur dat 

subkliniese depressie baie meer by die adolessent voorkom as kliniese depressie. Dit blyk egter ook 

dat daar baie min studies is wat spesifiek op subkliniese depressie by die adolessent fokus. In die 

praktyk word subkliniese depressie by die adolessent ook nie genoegsaam, indien enigsins, 

geYdentifiseer nie. Adolessente met subkliniese depressie ontvang dus ook nie die hulp wat hulle · 

nodig het nie. 

In hoofstuk 4 word die navorsingsontwerp vir die empiriese studie gegee. 
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HOOFSTUK 4 

EMPIRIESE ONDERSOEK 

4.1 INLEIDING 

In hoofstuk vier word die navorsingsontwerp beskryf. Die doel van hierdie hoofstuk is om 'n 

duidelike en volledige beskrywing te gee van die stappe wat gevolg is om die navorsing uit te voer. 

Die probleem in die praktyk word gestel sowel as die doel van die ondersoek wat noodwendig met 

die probleem verband hou. Enkele etiese oorwegings waaraan die navorser en die studie moet 

voldoen, word gestel. Verder word die navorsingsmetode wat die tipe navorsing en 

navorsingsontwerp, die wyse van data-insameling, die analisering van data en die aanbieding van 

die data insluit, weergegee. Laastens word die toepassing van Beck se terapie ook kortliks 

bespreek. 

4.2 DIE NA VORSINGSPROBLEEM 

Die navorsingsprobleem kan ges1en word as subkliniese depressie of neerslagtigheid by die 

adolessent wat nie in 'n emstige lig beskou word nie. Daar is nie 'n spesifieke terapie vir die 

opheffing of vermindering van subkliniese depressie by die adolessent nie, terwyl hierdie vorm van 

depressie besig is om toe te neem en terwyl kundiges waarsku dat dit nie Ianger ligtelik opgeneem 

mag word nie. Die navorsingsvraag is of die toepassing van Beck se terapie effektief sal wees in die 

opheffing van subkliniese depressie by die adolessent? 

4.3 DIE DOEL VAN DIE EMPIRIESE NA VORSING 

Volgens Beck (1967:255) het die depressiewe persoon 'n negatiewe siening van homself, van sy 

leefwereld en van sy toekoms. Hierdie negatiewe sieninge ontstaan, volgens Beck, as gevolg van 

disfunksionele kognisies by die depressiewe persoon. Beck se ook dat depressiewe gevoelens altyd 

opgehef word wanneer die klient se disfunksionele denke reggestel word. Aangesien Beck se 

terapie primer ingestel is op die regstelling van die depressiewe persoon se disfunksionele kognisies 

is die doel van hierdie ondersoek om te bepaal of die adolessent wat subkliniese depressie ervaar, se 
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depressiewe gevoelens ook opgehef sal word wanneer hulle disfunksionele kognisies reggestel 

word. 

4.4 ETIESE OORWEGINGS 

4.4.1 Etiese maatreels 

Navorsing impliseer noodwendig korrekte etiese optrede ten einde resultate getrou en waar weer te 

gee en om deelnemers aan die navorsing te beskerm. Strydom (1998:24) beskou die volgende 

maatreels as belangrik: 

• Die navorsing moet 'n doeltreffende en betekenisvolle bydrae tot menslike welsyn in die eerste 

plek en tot die wetenskap van die sielkunde in die tweede plek, lewer. 

• Die navorsing moet eties aanvaarbaar wees. 

• Die deelnemers moet vrywillig aan die navorsing deelneem. 

• Daar moet altyd op 'n etiese wyse teenoor die deelnemers aan die navorsing opgetree word en 

hulle mag op geen wyse deur die navorser mislei word nie. 

• Deelnemers aan die navorsing se verpligtinge en verantwoordelikhede moet vroegtydig en op 'n 

billike wyse uiteengesit en geYmplementeer word. 

• Die reg van die individu om ter enige tyd verdere deelname aan die navorsing te weier of daaraan 

te onttrek, moet eerbiedig word. 

• Die deelnemers aan die navorsing moet te alle tye teen emge liggaamlike en geestelike 

bedreiging of ongemak beskerm word. 

• Die deelnemers se identiteit mag nie bekend gemaak word nie, en vertroulikheid moet verseker 

word. Daar mag nooit op die privaatheid van die deelnemers inbreuk gemaak word nie. 

• Die navorser se optrede moet te alle tye eties korrek wees en van bekwaamheid getuig. 

4.4.2 Vertrouenswaardigheidsmaatreels 

Data wat uit die navorsing verkry is moet betroubaar en geldig wees. Objektiewe en akkurate 

verslaggewing, vry van persoonlike oortuigings en vooroordele, moet nagestreef word (Wickham et 

a!., 2000: 15). Mouton en Marais (1992:81) stel dit dat die eis van betroubaarheid impliseer dat die 

I 
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sentrale geldigheidsoorweging in die proses van data-insameling betroubaar is. Dit wil se die 

toepassing van 'n geldige meetinstrument, op verskillende ondersoekgroepe onder dieselfde 

omstandighede, moet tot dieselfde waameming lei. 'n Belangrike aspek van navorsing wat tot die 

geldigheid en betroubaarheid van die navorsing bydra is die aspek van trangulering. Dit beteken 

volgens Wickham et al. (2000: 14) dat verskeie metodes gebruik word om 'n probleem te ondersoek. 

Trianguleringsmaatreels wat in hierdie navorsing gebruik is sluit in: observasie, onderhoude, 

vraelyste en joernale. 

4.5 NA VORSINGSMETODE 

Die navorsingsontwerp is 'n bloudruk of 'n gedetailleerde plan van hoe die navorsing uitgevoer 

moet word. Die navorsingsontwerp moet ook van so aard wees dat enige navorser wat die 

gedetailleerde plan van 'n ander navorser, noukeurig navolg, dieselfde resultate moet kry. Die 

spesifieke metode van navorsing, toegepas in hierdie ondersoek, word vervolgens bespreek. 

4.5.1 Kwalitatiewe navorsing 

In hierdie studie word van 'n kwalitatiewe navorsingsmetode gebruik gemaak. Kwalitatiewe 

navorsing is hoofsaaklik 'n ondersoek-proses waar die navorser geleidelik sin maak uit 'n sosiale 

verskynsel deur kontrastering, kategorisering en klassifisering van die objek van die studie (Miles & 

Huberman, 1994:51 ). Die navorser betree as't ware die leefwereld van die deelnemer en ondersoek 

die deelnemers se perspektiewe en betekenisse deur middel van voortgaande interaksies. Creswell, 

(1998: 15) definieer kwalitatiewe navorsing soos volg: "Kwalitatiewe navorsing is 'n ondersoek

proses van begrip, gebaseer op onderskeie metodologiese tradisies van ondersoek wat 'n sosiale of 

menslike probleem ondersoek. Die navorser vorm 'n komplekse holistiese prentjie, analiseer 

woorde, rapporteer gedetailleerde sieninge van informante, en hy voer die studie in 'n natuurlike 

omgewing uit." 

4.5.1.1 Aannames van die kwalitatiewe navorsingsontwerp (Creswell, 1994:145,146). 

• Die kwalitatiewe navorser is primer gemoeid met die proses van navorsing. Uitkoms of resultate 

is van sekondere belang. 
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• Die kwalitatiewe navorser is geYnteresseerd in betekenis - hoe mense betekenis gee aan hulle 

lewens, ervaringe en hulle strukture van die wereld. Die navorser moet dus poog om meer as een 

realiteit te verstaan. 

• Die kwalitatiewe navorser is die primere instrument in data-insameling en data-analisering. 

• Kwalitatiewe navorsing behels veldwerk. Die navorser gaan fisies na die deelnemers aan die 

navorsing om hulle gedrag in 'n natuurlike omgewing te observeer. 

• K walitatiewe navorsing is beskrywend. Die navorser stel be lang in die proses, betekenis en 

begrip wat verkry word uit onderhoude wat met die deelnemers aan die navorsing gevoer word. 

Data word gerapporteer in woorde ofprentjies eerder as in syfers. 

• Die kwalitatiewe proses is induktief Die navorser vorm abstraksies, konsepte, hipoteses en 

teoriee op grond van gedetailleerde inligting wat uit die navorsingsproses verkry word. 

Kwalitatiewe navorsing begin dus met 'n spesifieke observasie en beweeg dan na die 

ontwikkeling van algemene patrone wat na vore gekom het by die gevalle wat ondersoek is. 

• Kwalitatiewe navorsing is interpreterende navorsing. Dit wil se die vooroordeel, die waardes en 

die opinie van die navorser speel 'n belangrike rol in kwalitatiewe navorsing. 

• In kwalitatiewe navorsing word daar van idiografiese interpretasies gebruik gemaak. Data word 

met ander woorde in terme van die besonderse van 'n geval geYnterpreteer eerder as in terme van 

veralgemenings. 

• Betekenisse en interpretasies word met die deelnemers geverifieer aangesien dit die deelnemers 

se realiteit is wat die navorser poog om te herkonstrueer. 

• K walitatiewe navorsing berus op die gebruik van intuisie en gevoel. 

• Betroubaarheid le in samehang, insig, instrumentale bruikbaarheid (Eisner, 1991) en 

betroubaarheid (Lincoln & Guba, 1985) deur 'n proses van verifikasie. 

• 'n Holistiese perspektief: Die holistiese benadering stel voor dat die geheel meer is as die som 

van die dele. Die kwalitatiewe navorser wil gevolglik 'n verskynsel in sy geheel verstaan om 

sodoende 'n volledige begrip van 'n persoon, 'n program of 'n situasie te verkry. 

4.5.1.2 'n Fenomenologiese navorsinsontwerp 

'n Fenomenologiese benaderingswyse word in hierdie studie gevolg. Die fenomenologiese 

benaderingswyse het sy oorsprong vanuit die psigologiese veld. Volgens Rudestam en Newton 

(1992:33) gebruik die fenomenologies georienteerde navorser onderhoude of uitgebreide gesprekke 
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as die bron van data. Volgens DeVos (1998:45) is die enigste realiteit vir die kwalitatiewe navorser 

die realiteit wat deur die deelnemers geskep word. Polkinghome (1991: 112) se kwalitatiewe 

metodes is vera} nuttig in die generering van kategoriee om menslike verskynsels te verstaan en om 

die interpretasie en betekenis wat mense aan gebeure gee, te ondersoek. In Beck se terapie word 

daar hoofsaaklik op die persepsies van die klient gefokus. Dit word gedoen deur die analisering van 

onderhoude en interaksies waar die deelnemers se persepsies ( outomatiese gedagtes, dieperliggende 

oortuigings en waardes onderliggend aan die fenomeen) ge'identifiseer, geevalueer en gewysig word, 

indien nodig. 

Die kwalitatiewe navorser wil tot 'n ryk psigologiese in-diepte begrip van die subjek wat hy 

bestudeer, kom (Rudestam & Newton, 1992:31 ). 'n Gevallestudie is volgens (Wickman, Baily & 

Cooper, 2000:5) 'n in-diepte gedetailleerde ondersoek van een of 'n klein hoeveelheid individue, 

gebeure of organisasies. Die navorser hoop om tot 'n diepe begrip van die spesifieke konteks te 

kom en om te verstaan hoe dit werk in al sy kompleksiteit. In hierdie navorsing word daar dus 'n 

in-diepte ondersoek na subkliniese depressie by die adolessent geloods. Daar word gelet op die 

probleme wat hierdie ses adolessente ervaar en die mate waarin Beck se terapie hierdie probleme 

aanspreek. Die bedoeling van kwalitatiewe navorsing is nie om bevindinge te veralgemeen nie 

maar om 'n unieke interpretasie van gebeure te vorm (Creswell, 1994: 158). 

4.5.2 Data-insameling 

In hierdie studie word data hoofsaaklik deur onderhoude ingesamel. Onderhoudvoering is 'n manier 

om empiriese data aangaande die sosiale wereld te genereer deur met die deelnemers oor hulle 

lewens te gesels. Die onderhoud is dus 'n spesiale manier van gesprekvoering (Silverman, 

1997:113). 

Data sal oor 'n periode van 12 tot 20 weke ingesamel word. Dit sal weeklikse sessies van 60-90 

minute behels. Een-tot-een onderhoude sal gevoer word en notas sal van die onderhoude gemaak 

word. Daar sal van individuele terapie-sessies gebruik gemaak word. Die navorser sal ook gebruik 

maak van 'n joemaal om terapie-beplanning te doen en sal dan na afloop van die sessies evalueer in 

watter mate daar by die beplanning gehou is. 
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4.5.2.1 Voordele van hierdie HrySe van data-insameling 

• Dit is nuttig wanneer deelnemers aan die navorsing nie direk geobserveer kan word nie. 

• Die deelnemers kan historiese inligting verskaf. 

• Die navorser besluit self watter tipe vrae hy wil vra. 

• Creswell (1994: 150) se een van die nadele van hierdie wyse van data-insameling is dat 

"indirekte" inligting gegee word wat gefilter word deur die persepsie van die deelnemer. In die 

geval van hierdie studie is dit egter 'n voordeel omdat daar in Beck se terapie juis met die 

persepsie van die deelnemer gewerk word. 

4.5.2.2 Parameters vir data-insameling 

4.5.2.2. 1 Seleksie van deelnemers 

Die kwalitatiewe navorser selekteer doelbewus deelnemers en dokumente wat sy navorsingsvraag 

die beste gaan beantwoord (Creswell, 1994: 148). Fenomenologiese navorsing maak gebruik van 

idiografiese seleksie waar op die individu gefokus word om sodoende die individu se ervaringe in 

diepte te verstaan. Die kwalitatiewe navorser werk gewoonlik met 'n klein groepie mense en 

spontane gebeure. Slegs ses adolessente is geselekteer om aan hierdie ondersoek deel te neem. Die 

adolessente wat gekies is vir deelname aan die terapie-program kom uit lae tot gemiddelde sosio

ekonomiese agtergronde. 

4.5.2.2.2. i)ie opset 

Die navorsing sal by 'n baie klein hoerskool op die platteland gedoen word. 

4. 5. 2. 2. 3 l)te deelnemers 

Ses adolessente uit 'n standerd agt klas is op grond van hulle depressie-tellings geselekteer om aan 

die navorsing deel te neem. 

4.5.2.2.4 l)ie gebeure 

Alhoewel Beck se terapie baie gestruktureerd is, is die gebeure spontaan. Die navorser en die 

deelnemer bespreek items wat vir die deelnemer en ook vir die navorser belangrik is. Deur die 

bespreking van hierdie items poog die navorser nie aileen om sy doelwit vir die sessie nie, maar ook 
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vir terapie in geheel, te verwesenlik. Die fokus is op die deelnemers se daaglikse lewe en die 

betekenisse wat hulle aan hulle ervaringe en hulle leefwerelde gee. 

Daar is na die eerste ontmoeting twee gestruktureerde onderhoude met die leerders gevoer. Die 

inhoud van hierdie gestruktureerde onderhoude word later in hierdie hoofstuk weergegee. Uit die 

onderhoude kon die navorser begin hipoteses stel ten opsigte van die leerders se outomatiese 

gedagtes, irrasionele oortuigings, attribusiestyle, situasies wat vir hulle ontstellend is, verhoudings 

met betekenisvolle ander, verhoudings met die self, passiwiteit, betekenisgewing aan hulle vroee 

kinderjare ensovoorts. Die dag nadat die onderhoude afgehandel is, het die leerders drie vraelyste 

voltooi. Na afloop van die terapie-program sal die leerders weer dieselfde vraelyste beantwoord. 

Informele onderhoude sal na afloop van die terapie-program met die leerders en die beskikbare 

ouers gevoer word om te bepaal of die program 'n gunstige uitwerking op die leerders gehad het 

aldan nie. Die resultate van die vraelyste wat voor en na afloop van die program deur die leerders 

afgele is, sal met mekaar vergelyk word en bevindinge in hierdie verband sal gegee word. 

Hierdie studie handel oor Beck se terapie wat 'n gestruktureerde vorm van terapie is. Terapie

sessies kan dus as gestruktureerde onderhoudvoering gesien word. Dit wil se die data in hierdie 

studie word deur in-diepte onderhoudvoering, observasies en verslae van die skool, vorige skole en 

ook sielkundige verslae, ingesamel. Die adolessente se denke en dieperliggende oortuigings, hulle 

verhoudings en hulle probleme en die hantering daarvan asook die effek van Beck se terapie op 

hierdie verskynsels word in diepte deur die navorser op 'n holistiese wyse ondersoek om sodoende 

grondige navorsingsresultate daar te steL 

4.5.2.3 Die navorser as instrument 

Kwalitatiewe metodologie berus op die aanname dat 'n geldige begrip en insig verkry kan word 

deur middel van akkumulatiewe kennis wat eerstehands verkry word deur 'n enkele navorser 

(Fouche & DeVos, 1998:72). Die navorser self is dus 'n instrument in data-insameling. Veral by 

kwalitatiewe navorsing waar die navorser in noue kontak met die deelnemers is, is die rol van die 

navorser baie belangrik. Die kwalitatiewe navorser gebruik onderhoude om inligting rondom die 

navorsingsvraag te genereer (Rudestam & Newton, 1992:76). Die doel van die navorser in hierdie 

tipe navorsing is volgens DeVos en Fouche (I 998:80) om die deelnemers te bemagtig of toe te rus 

om hulself te help. Die deelnemers aan hierdie navorsingsprojek word reeds vanaf die eerste sessie 
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aan die hand van Beck se kognitiewe terapie voorberei op die staking van terapie en die voorkoming 

van insinkings deur hulle op te lei om self-terapie (kyk bylaag 1 0) toe te pas. 

4.5.3 Verwerking van die data 

Aangesien 'n fenomenologiese werkswyse gevolg is, word die data in hierdie studie induktief 

verwerk. Notas van die terapie-sessies word ontleed en vraelyste word verwerk Die navorser sal 

groot hoeveelhede inligting wat uit die onderhoude en vraelyste verkry word indeel in sekere 

patrone, kategoriee en temas. Bevindinge word in tabelvorm weergegee en dan gelnterpreteer om 'n 

bree prentjie van elke deelnemer te vorm (kyk bylaag 9: kognitiewe konseptualisasie). Die data in 

kwalitatiewe navorsing is dus hoofsaaklik verbaal van aard en dit word in temas en kategoriee 

verdeel en subjektief geevalueer (Rudestam & Newton, 1992:31 ). 

4.5.4 Analisering van data 

Die oogmerk van die navorser met data-analise is om die data te interpreteer en om meer 

duidelikheid te kry oor die deelnemers se ervaringe en die betekenisse wat hulle daaraan heg. In die 

geval van induktiewe analise is die resultate of bevindinge slegs tentatief en nie heeltemal seker 

soos in die geval van deduktiewe analisering nie (DeVos & Fouche, 1998:91). In hierdie studie sal 

data-insameling, data-analisering en interpretasie van data gelyktydig gedoen word aangesien die 

navorser vroeg in terapie reeds 'n kognitiewe konseptualisasie ten opsigte van elke deelnemer moet 

vorm om sodoende behoorlike en effektiewe terapie te beplan. 

4.5.5 Verifikasie-stappe 

4.5.5.1 Om interne geldigheid te verseker sal die volgende strategiee geiinplementeer word: 

Die kognitiewe konseptualisasie sal in die tweede fase van terapie vir die deelnemers aangebied 

word vir bevestiging, verwerping of aanvulling van die navorser se hipoteses. 
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4.5.5.2 Om eksterne geldigheid te verseker sal die volgende strategiee geiinplementeer word: 

Die navorser sal 'n gedetailleerde beskrywing van die fokus van die studie gee, van die rol van die 

navorser, ·van die basis vir seleksie van deelnemers en van die konteks waarbinne data ingesamel 

gaan word. Data-insameling en data-analisering sal ook in detail weergegee word om 'n duidelike 

en akkurate beeld te gee van die metodes wat in hierdie studie gebruik sal word. 

4.5.6 Aanbieding van die resultate 

Waar 'n fenomenologiese werkswyse gevolg word, word die resultate gewoonlik in die vorm van 'n 

beskrywende sinteses van kennis aangaande die verskynsel wat bestudeer word, weergegee. In 

hoofstuk vyf word die bevindinge van die empiriese ondersoek weergegee, terwyl bevindinge uit die 

literatuur in hoofstuk ses weergegee word. Gedetailleerde beskrywings sal gegee word om 'n 

holistiese beskrywing van die ervaringe en betekenisse van die adolessent met subkliniese depressie 

te gee. 

4.6 SELEKTERING EN DOEL VAN DIE EV ALUERINGSMEDIA 

In hierdie afdeling word die evalueringsmedia wat gebruik is, beskryf. Die rede vir elke toets of 

vraelys se insluiting in hierdie studie word ook verskaf. 

4.6.1 Die Beck Depressie Skaal (BDS) 

Die BDS, 'n Amerikaanse skaal, is een van die mees gewilde depressie skale en word algemeen 

gebruik (Bailey & Coppen, 1976:486; Carroll, Fielding & Blashki, 1973:361). Volgens Bumberry, 

Oliver en McClure ( 1978: 150) is die BDS oorspronklik opgestel om die vlak van depressie by 

psigiatriese populasies te meet. 

Beck, Ward, Mendelson, Mock en Erbaugh ( 1961) het sekere gesindhede en simptome kenmerkend 

van depressie gebruik om 'n selfbeoordelingskaal vir depressie saam te stel. Die skaal bestaan uit 

21 kategoriee wat elk 'n spesifieke manifestasie van depressie beskryf. Die kategorie-inhoud is 

soos volg: gemoed, pessimisme, gevoel van straf, selfhaat, selfbeskuldigings, selfbestraffende 

wense, huilbuie, geYrriteerdheid, sosiale onttrekking, besluitloosheid, liggaamsbeeld, werkinhibisie, 
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slaapversteurings, vermoeibaarheid, eetversteurings, gewigverlies, somatiese beheptheid, en 

libidoverlies. Die kategoriee kan breedweg in vier hoofkomponente verdeel word naamlik 

kognitiewe, affektiewe, motiverende en fisiologiese simptome van depressie (Bumberry et a/., 

1978:151 ). Elke kategorie bestaan uit vier of vyf stellings waaraan waardes van nul tot drie 

toegeken is. Die subjek kies uit daardie stellings die een wat sy gevoel van die afgelope twee of drie 

dae die beste beskryf. 

Die moontlike tellings wat potensieel behaal kan word, strek van 0 tot 63. Tellings tussen 0 en 9 

dui op die afwesigheid van depressie. Tellings tussen 10 en 15 dui op ligte depressie, 16 tot 23 op 

matige depressie en tellings tussen 24 en 63 dui op emstige depressie (Bum berry et al., 1978:151 ). 

Hierdie skaal is gestandaardiseer op 449 blanke en nie-blanke binne- en buitepasiente tussen die 

ouderdomme van 15 en 44 jaar. 'n Hoe frekwensie van die pasiente is afkomstig uit laer sosio

ekonomiese stande Koortzen, (Nortje, 1988:77). 

Beck se dat aangesien die BDS 'n verandering in die intensiteit van depressie oor tyd reflekteer, dit 

'n objektiewe meetmiddel vir die effek van die toegepaste terapie is. Beck se depressie skaa1 is om 

hierdie rede 'n goeie keuse vir hierdie spesifieke ondersoek. Verder is hierdie skaal ook 'n goeie 

keuse vir die deelnemers aangesien hierdie skaal een van die gewildste skale is om depressie te meet 

en dit kan gebruik word vanaf die ouderdom van 16 jaar. Hierdie skaal is ook 'n goeie keuse vir die 

spesifieke deelnemers aangesien die persone op wie die skaal gestandaardiseer is ook uit laer sosio

ekonomiese stande afkomstig is net soos die deelnemers aan die navorsing. lndividuele items op 

hierdie skaal was baie effektief om irrasionele oortuigings by die deelnemers te identifiseer. 

Aangesien die bruikbaarheid van Beck se terapie die onderwerp van hierdie ondersoek is, is dit ook 

baie gepas om dan Beck se depressieskaal te gebruik aangesien die verskynsel depressie vanuit 

dieselfde perspektief gesien word. 

Nadat die deelnemers op grond van hulle depressie-tellings asook op grond van individuele items 

van die depressie-vraelyste, wat moontlike disfunksionele denke aandui, geselekteer word, word die 

volgende vraelyste aan die leerders gegee om te voltooi. Daarna sal gestrukteerde onderhoude met 

die deelnemers op grond van hulle response op die vrae, gevoer word. 
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Die vraelyste is uit Zarb (1992) geneem. Die vraelyste word primer gebruik om disfunksionele 

kognisies by die deelnemers te identifiseer. Die navorser kry deur die gebruik van hierdie vraelyste 

meer insig in die leef- en denkwereld van die adolessente. 

4.6.2 Probleem-gefokusde onderhoude 

Aanmeldingsprobleem( e) 

Dee/ A Definiering van die probleem 

Deelnemers moet hier skryf wat die grootste probleem( e) in hulle lewens is en dan ook voorbeelde 

van hulle probleme en bekommemisse gee. Die frekwensie, duur en intensiteit van die probleem 

word bepaal. Attribusies word bepaal en laastens is daar ook navraag na die denke of denkbeelde 

van die respondente ten opsigte van hierdie spesifieke probleem(e). 

Dee/ B Moontlike versterkers van probleme 

Die deelnemers en die navorser kry deur eersgenoemde se response op die vrae in hierdie deel van 

die vraelys insig in die moontlike versterkers van die probleem. Navrae ten opsigte van die reaksies 

van betekenisvolle ander wanneer die probleem voorkom, gebeure en nagevolge asook ten opsigte 

van die adolessent se eie reaksie, word gedoen. 

Die Familie-vriende-skool-gedragsonderhoud 

Dee/ A lnvloed van betekenisvolle ander 

Die volgende vrae moet ten opsigte van elke betekenisvolle ander persoon in die deelnemers se I ewe 

gevra word: 

Beskryfjou rna (pa, suster(s), broer(s), beste vriend en dies meer). 

Hoe sal bogenoemde persone jou beskryf? (elkeen afsonderlik). 

Beskryf die tiener wat jy die meeste bewonder. 

Beskryf die volwassene wat jy die meeste bewonder. 
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Dee! B Die adolessent se kenmerkende interaktiewe sires-patroon. 

Die adolessent se interaksies met betekenisvolle ander: 

Die volgende vrae word ten opsigte van elke betekenisvolle ander gevra: "Hoe hanteer jy 

ontstellende of ontwrigtende situasie waarby betekenisvolle ander betrokke is?" 

Voorbeeld: Dink aan 'n tipiese onstellende situasie waarby jou rna betrokke is. 

• Beskryf die situasie 

• Wat was jou reaksie? Is dit 'n tipiese reaksie? 

• Wat was die gevolge vanjou optrede? 

• Wat het deur jou gedagtes gegaan? 

Ouerlike dissiplinering style 

Versamel inligting aangaande die ouers se dissiplineringstyle. Vra uit na die adolessent se respons 

in hierdie situasies wat die gevolge gewoonlik is en wat deur sy gedagtes gegaan het. 

Dee! C Tipiese daaglikse aktiwiteite 

Hier moet die adolessent beskryf hoe 'n tipiese dag in sy skoolweek verloop en dan ook hoe 'n 

tipiese dag oor naweke verloop. Die adolessent moet ook neerskryf watter situasies of aspekte van 

sy lewe hy die meeste geniet en watter hy die minste geniet. Ten opsigte van watter situasies hy die 

suksesvolste is en ten opsigte van watter situasies hy nie suksesvol is nie. 

Dee! D Pre-adolessente gedrag 

I Stresvolle situasies en hanteringsmeganismes 

Hier word navrae gedoen na ontstellende en stresvolle situasies tydens die pre-adolessente jare. 

Daar word ook gevra wat die leerders dink die oorsaak van die probleme was en hoe die leerders dit 

hanteer het. 

II Persepsie van betekenisvolle ander se evaluasies 

Hier moet die leerder neerskryf hoe hy dink ander mense hom in sy primere en junior hoerskooljare 

sou beskryf. 
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Dee/ E Die ado/essen! se persepsie van skoolgedrag 

Die leerder moet by hierdie afdeling homself beoordeel ten opsigte van sy akademiese prestasie, sy 

skoolbywoning en ook ten opsigte van sy interpersoonlike verhoudings. 

Onder elkeen van hierdie hoofopskrifte is vrae wat aanvanklik deur die leerders voltooi word. Op 

grond van die leerders se response word onderhoude met hulle gevoer. Die vraelyste dek verskeie 

fasette van die adolessent se leefwereld en baie waardevolle inligting, insluitende wanpersepsies en 

denkfoute, word dus reeds tydens die eerste ontmoeting met die adolessente, ingewin. Hierdie 

inligting gee ook rigting aan die aanvanklike onderhoude wat met die leerders gevoer word. Twee 

onderhoude word met elke leerder gevoer aangesien daar te min tyd is om die onderhoud in een 

sessie af te handel. Op grond van die twee onderhoude en ook op grond van die response op die 

vrae in die vraelys word 'n aanvanklike voorlopige konseptualisasie van elke leerder gevorm. 

4.6.3 Die Adolessente Selfkonsep Skaal (ASKS) 

Jacobs en Vrey (1982:7) se die mens se idee of begrip van homself word sy selfkonsep genoem. 

Die selfkonsep word gevorm uit die persoon se oortuigings omtrent homself. Beck se dan ook dat 

die depressiewe persoon diepgewortelde negatiewe oortuigings aangaande homself het, wat vroeg 

reeds tydens die persoon se interaksie met sy leefwereld en met betekenisvolle ander gevorm is. 

Hierdie skaal is spesifiek vir die adolessent en sy leefwereld ontwerp en is dus besonder gepas vir 

hierdie ondersoek. Deur die ASKS word die adolessent se siening van homself in terme van 

verskeie fasette van menswees bepaal. Die dimensies van die selfkonsep wat deur hierdie skaal 

gemeet word sluit in die persoonlike, fisieke, sosiale, normatiewe, en die gesin selfkonsep asook 

selfkritiek. Die kwaliteit van die belewinge van selfwaarde en selfagting in elkeen van die 

genoemde dimensies, afsonderlik of ge'integreerd, dui aan hoe die individu homself sien. Die ASKS 

is 'n I 00-item waar/vals self-rapporterende vraelys. Die items in die Adolessente Selfkonsepskaal 

is so geformuleer dat daar in die response van die individu tussen 'n positiewe en 'n negatiewe 

selfkonsep onderskei kan word. Die adolessent se totaal-telling is die som van al die items waar die 

deelnemer positief gereageer het. Die telling wat uit 100 behaal word verwys na 'n hoe, gemiddelde 

of lae selfkonsep. 'n Telling van 28 - 55 dui op 'n lae selfkonsep, 56 - 70 dui op 'n gemiddelde 

selfkonsep en 71 - 90 dui op 'n hoe selfkonsep. 
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Die ASKS is in hierdie studie aangewend om te bepaal hoedanig die deelnemers hulself sien. Op 

grond van Beck se kognitiewe teorie van depressie kan die hipotese gestel word dat die adolessente 

in hierdie studie 'n lac selfkonsep sal he as gevolg van die adolessente se negatiewe en verwonge 

sieninge van hulself, hul leefwerelde en hulle toekoms. Die ASKS word ook geimplementeer om te 

bepaal of die adolessente se sieninge van hulself aan die einde van die terapie-program verbeter het. 

4.6.4 "Survey of Personal Beliefs" (SPB) 

Die SPB het sy oorsprong uit Berger (1983) se "Beliefs Scale for Parents" wat irrassionele 

oortuigings by moeders meet. 'n Latere en meer algemene weergawe, gebaseer op die Bergermodel, 

was Kassinove se "Personal Beliefs Test" (1986). Beide hierdie skale bestaan uit sestig items en 

word nagesien volgens die 3-punt Likert skaal. 

Die SPB is op die irrasionele oortuigings van die RET -teorie gebaseer. Soos die RET teorie 

ontwikkel het, is die elf irrasionele oortuigings van Ellis tot vier kemoortuigings verminder, wat die 

essensiele irrasionele filosofiee of latente strukture verteenwoordig (Demaria, Kassinove & Dill, 

1989:330). Hierdie komponente is: 

• Katastrofering (awfulizing) dui op die geneigdheid van die individu om die betekenis of 

gevolge van gebeure te vergroot. Byvoorbeeld: "Om 'n toets te faa! is 'n verskriklike 

katastrofe ". 

• Eise (should-, ought-, must-beliefs) dui op die geneigdheid van die individu om onbuigsame 

eise en standaarde aan die self en aan ander te stel. Byvoorbeeld: "Kinders moe/ weet hoe om 

hulle op partytjies te gedra ". 

• Lae frustrasietoleransie dui op onrealistiese persepsies van situasies of gebeure wat die 

individu voel hy nie kan hanteer nie. Byvoorbeeld: "Ek kan dit nie verduur om in die verkeer 

opgehou te word nie". 

• Selfwaarde-oortuigings dui op die evaluering van 'n persoon in sy totaliteit eerder as in terme 

van individuele aksies of gedrag. 

Bogenoemde vier kemoortuigings van die SPB IS m vyf komponente verdeel, naamlik 

(Katastrofering), (Self-gerigte eise ), (Ander-gerigte eise ), (Lae frustrasie toleransie) en (Self-
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waarde). 'n "Totale" toetskategorie is bygevoeg en verteenwoordig 'n totale of algemene rasionele 

telling. 

Hierdie skaal toon 'n voordeel bo ander skale wat irrasionele oortuigings meet. Hierdie voordeel is 

gelee in die kritiek wat Smith (1982) teen ander skale wat irrasionele oortuigings meet, uitgespreek 

het. Volgens Smith (1982:51 0) meet laasgenoemde skale nie die oortuigings onafhanklik van die 

individu se gemoed nie. Smith (1982:51 0) se verskeie items van hierdie toetse sluit beide die 

irrasionele oortuigings en die affektiewe inhoud in wat met die oortuiging gepaard gaan, 

byvoorbeeld: "I get angry when terrible things happen at worK' (Demaria et al., 1989:330). 

Die vraelys bestaan uit vyftig items en word volgens die 6-punt Likert formaat nagesien. Die 

vraelys is geskik vir kinders vanaf sestien jaar en word volgens die voorgeskrewe riglyne 

geadministreer en nagesien. Aangesien hierdie vraelys geskik is vir kinders vanaf sestien jaar en 

ook omdat hierdie vraelys irrasionele oortuigings meet, wat volgens Beck se teorie tot depressiewe 

gevoelens bydra, is hierdie vraelys in die besonder geskik vir die doel van hierdie ondersoek. 
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4. 7 TOEP ASSING VAN BECK SE TERAPIE 

4.7.1 In tabel4.1 word 'n opsomming van die toepassing van Beck se terapie gemaak: 

Tabel 4.1 Opsomming van Beck se terapie 

Eerste fase Tweede fase Derde fase 

Diagnosering en Verhoog bewustheid van Afsluiting van terapie en 

assessenng emosies en emosionele terugval-voorkoming 

veranderlikheid 

Kognitiewe formulering Identifiseer outomatiese 

gedagtes 

Bou verhouding Evalueer outomatiese 

gedagtes 

Identifiseer doelwitte Reageer op outomatiese 

gedagtes 

Los probleme op Identifiseer intermediere 

oortuigings 

Leer die kognitiewe model ldentifiseer 

kernoortuigings 

Raak aktief Evalueer kernoortuigings 

Leer oor V erander kernoortuigings 

gemoedsversteuring 

Leer die adolessent om sy Addisionele kognitiewe 

outomatiese gedagtes te tegnieke 

identifiseer, te evalueer en 

om daarop t e reageer 

Sosialiseer in doen van Addisionele 

huiswerk, opstel van die gedragstegnieke 

agenda en die gee van 

terugvoering 
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Beck se kognitiewe terapie is 'n bondige gestruktureerde vorrn van terapie. Beck ( 1995 :25) se een 

van die belangrikste doelwitte van die kognitiewe terapeut is om die klient te help om insig te 

verkry in die verloop van die terapie, dit wil se in die terapie-proses, en om terapie so doeltreffend 

as moontlik aan te hied. Beck (1995:25) sedan ook dat om hierdie doelwitte te verwesenlik moet 

die terapeut 'n standaard-forrnaat gebruik, soos voorgestel in "Cognitive Therapy: Basics and 

Beyoncf'. Bogenoemde standaard-forrnaat was die beste voorbeeld van die toepassing van Beck se 

kognitiewe terapie wat die navorser kon vind en dit word in die navorsing gebruik. 

Omdat dit vir Beck belangrik is dat die klient insig moet verwerf in die verloop van die terapie

proses en ook omdat die adolessent gesien word as 'n vennoot in die terapie-proses is die toepassing 

van die terapie, saver moontlik, stapsgewys gedoen soos voorgestel deur die standaard-forrnaat in 

Beck (1995:25-44). Dit is egter nie moontlik of gewens om terapie ten opsigte van elke individuele 

geval op 'n meganiese ondeurdagte wyse toe te pas nie. Elke adolessent en sy omstandighede is 

uniek en daar sal ten opsigte van elke adolessent 'n unieke benadering gevolg word, soos wat die 

navorser deur die situasie en die adolessent gelei word. Hierdie unieke benadering ten opsigte van 

elke adolessent is egter steeds binne die voorgestelde forrnaat gedoen, want die doel van die 

navorsing was uiteraard om die gebruikswaarde van Beck se terapie, spesifiek, te toets. 

4.7.2 Beplanning van die terapie 

Ten einde die terapie gefokus te hou en om in die regte rigting te beweeg, moet die terapeut 

voortdurend die vraag "Wat is die spesifieke probleem hier en wat wil ek graag bereik?" stel. Dit is 

verder belangrik om bewus te wees van doelwitte in die spesifieke stadia van die sessie, in die sessie 

as 'n geheel, in die huidige fase van terapie en ook in die terapie as 'n geheel (Beck, 1995:284). 

4.7.3 Die bereiking van bree terapeutiese doelwitte 

Op die mees algemene v lak is die doelwit van kognitiewe terapie die opheffing of verrnindering van 

· die adolessent se depressiewe gevoelens en ook die voorkoming van terugvalle of insinkings nadat 

terapie gestaak is. Die terapeut moet 'n algemene plan vir terapie en 'n spesifieke plan vir elke 

individuele sessie ontwikkel. Beck se terapie bestaan uit drie fases, naamlik die eerste fase, die 

middelfase en die eindfase. Hierdie drie fases word vervolgens kortliks bespreek (Beck, 1995:285). 
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4. 7.4 Die eerste fase van terapie 

Die inisiele fase van terapie is essensieel omdat dit die fondament le vir verskeie aspekte van die 

werk wat volg. Die sessies in die eerste fase behels nie 'n spesifieke hoeveelheid sessies nie en 

wissel van adolessent tot adolessent. Die eerste fase vir aile adolessente sluit egter bo en behalwe 

die bogenoemde doelwitte ook diagnose en assessering van die probleem, en die ontwikkeling van 

'n kognitiewe konseptualisasie in. 

4.7.5 Die middelfase van terapie 

Die doelwitte wat vir die eerste fase van terapie gestel is, is steeds van toepassing in die middelfase 

van terapie, terwyl die identifisering, evaluering en verandering van die adolessente se 

dieperliggende oortuigings ook as 'n bykomende doelwit gestel is in die middelfase van terapie. 

Die terapeut deel in hierdie fase elke adolessent se kognitiewe konseptualisasie met homlhaar en 

verder word "rasionele" en "emosionele" tegnieke ge1mplementeer om die verandering van 

oortuigings mee te bring. Addisioneel moet die terapeut ook (waar van toepassing) die adolessente 

help om hulle doelwitte te herformuleer en vaardighede onderrig wat nodig is om die doelwitte te 

bereik. Bykomende kognitiewe en gedragstegnieke word ook in die middelfase van terapie gebruik. 

4. 7.6 Die finale fase van terapie 

In die finale fase van terapie, verskuif die klem na die voorbereiding vir staking van terapie en die 

voorkoming van terugvalle. In hierdie fase van terapie is die adolessent al baie meer aktief in 

terapie. Die adolessent neem die Ieiding in die opstel van die agenda, hy kan self oplossings vir 

probleme voorstel, en hy kan ook op sy eie huiswerkopdragte improviseer. Die doel van kognitiewe 

terapie is om die opheffing van depressiewe gevoelens te fasiliteer en om die klient te help om sy 

eie terapeut te wees en nie om al die klient se probleme vir hom op te los nie. Voorbereiding op die 

staking van terapie en die voorkoming van terugvalle word veral in die laaste fase van terapie in 

diepte aangespreek maar die voorbereiding begin alreeds in die eerste sessies van terapie. 
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4.8 SAMEV A TTING 

In hoofstuk vier is die metode wat gevolg is om die empiriese ondersoek te doen, bespreek. Daar is 

'n volledige uiteensetting van die evalueringsmedia gegee en die keuse van die spesifieke 

evalueringsmedia is ook bespreek. Die interpretering van die gegewens en die afleidings wat 

daaruit gemaak kan word, word in hoofstuk vyf bespreek. Enkele bevindinge wat tydens die 

navorsing na vore gekom het sowel as gepaardgaande aanbevelings sal ook in hoofstuk vyf ter sake 

gestel word. 
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HOOFSTUK 5 

BEVINDINGE UIT DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

5.1 INLEIDING 

Die bruikbaarheid van Beck se kognitiewe terapie vir die opheffing van subkliniese depressie by die 

adolessent is ondersoek. Daar is deur hierdie ondersoek gepoog om aan te toon dat subkliniese 

depressie opgehef kan word wanneer die adolessent se disfunksionele denke en oortuigings 

reggestel word. 

Bevindinge wat uit die empiriese ondersoek gemaak is, sal in hierdie hoofstuk bespreek word. Die 

resultate van die evalueringsmedia wat as voor- en natoetse deur die leerders afgele is, word in 

hierdie hoofstuk weergegee en ge1nterpreteer. Die bevindinge van die navorsing sal ook in hierdie 

hoofstuk bespreek word. Verder word bevindinge aangaande subkliniese depressie en hoe hierdie 

toestand by die deelnemers aan die navorsing gemanifesteer bet, asook bevindinge aangaande 

adolessensie as fase van ontwikkeling, soos afgelei uit die empiriese ondersoek, ook in hierdie 

hoofstuk ter sake gestel. Laastens word bevindinge uit die onderhoude wat met die deelnemers en 

hulle ouers na afloop van die terapie-program gevoer is, ook in hierdie hoofstuk weergegee. 

5.2 DIE TOEP ASSING VAN BECK SE TERAPIE 

Die werklike toepassing van Beck se terapie, waar gebeure in detail beskryf word, is in bylaag 9 by 

hierdie studie ingevoeg. 

5.3 BEVINDINGE UIT DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

Bevindinge uit die individue/e terapie-sessies en die evalueringsmedia sowel as bevindinge op 

grond van die observasies van die manifeslering van subkliniese depressie by die dee/nemers aan 

die navorsing, spesifiek, en ook op grond van observasies aangaande adolessensie, as fase van 

ontwikkeling, soos waargeneem tydens die empiriese ondersoek, word vervolgens weergegee: 
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5.3.1 Bevindinge uit die individuele terapie-sessies 

Die bevindinge van die individuele terapie-sessies is as volg: 

1. In die literatuur blyk dit dat adolessente dikwels moeilike kliente is wat oor die algemeen 

nie self vir hulp aanmeld nie (Wilkes et al., 1994: 17). Dit het egter redelik maklik gegaan 

om die adolessente wat aan die navorsing deelgeneem het, se vertroue te wen en om 'n 

terapeutiese verhouding met elkeen van hulle te stig. Dit blyk dat daar nie vir die 

adolessente 'n volwasse persoon beskikbaar is met wie hulle oor hulle gevoelens en 

probleme kan gesels nie. Twee van die adolessente het tydens die aanvanklike onderhoud 

genoem dat hulle soms met een van die onderwysers by die skool kan gesels wanneer hulle 

probleme ervaar. Deelnemer D se: "Meneer Joubert help my baie, hy luister, hy verstaan 

en hy is altyd vriendelik." Daar is nie sielkundige dienste by die betrokke skool beskikbaar 

nie en subkliniese depressie by adolessente word ook nie erken nie. Verder het dit ook 

geblyk dat, behalwe vir deelnemer A wat alles met haar moeder kan bespreek, nie een van 

die ander adolessente met hulle ouers kan gesels nie. Selfs deelnemers C en E wat 

gelukkige buislike omstandigbede het, het genoem dat bulle nie 'n oop verhouding met 

hulle ouers het nie. Deelnemer E se: "My pa probeer my /ewe half reel en hy wil altyd weet 

wat, waar, en wanneer doen ek wat." Die adolessente bet by navraag laat blyk dat hulle 'n 

behoefte bet aan iemand wat hulle verstaan, iemand wat 'n volwasse perspektief op bulle 

probleme kon gee, sonder om vir hulle voor te skryf wat om te doen. Bo en behalwe 

bierdie behoefte van die adolessente wat die stigting van 'n terapeutiese verhouding 

gefasiliteer het, het die werkswyse van kognitiewe terapie, waar die adolessent as 'n 

vennoot gesien word, ook die stigting van 'n terapeutiese verhouding makliker gemaak 

(Wilkes eta/., 1994: 17). 

2. Die adolessente het oor die algemeen baie positief op terapie gereageer en die geleentheid 

om 'n aktiewe rol in terapie te speel het aan die adolessente 'n gevoel van bebeer en 

outonomie gegee. Dit was egter vir veral twee van die adolessente, te wete deelnemer A en 

deelnemer F moeilik om die terapeut as 'n vennoot te sien en om terugvoering te gee. Die 

navorser bet die idee gekry dat die twee adolessente met alles wat die navorser se of 

voorstel saamstem, bloot omdat hulle nie selfversekerd genoeg is om bulle eie menings te 

lig nie. Die navorser se vermoede, dat deelnemers A en F met elke spreker saamstem is 
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deur die selfkonsepvraelys bevestig. Die navorser het baie op selfvertroue-opleiding 

gefokus en dit het geblyk dat deelnemer A teen die einde van die terapie in hierdie opsig 

verbeter het. Deelnemer F se egosterkte is egter baie swak en dit blyk dat sy sal baat by 

addisionele terapie-sessies. 

3. Dit was vir die deelnemers aanvanklik vreemd om items op die agenda te plaas. Beck 

(1995:51) noem dat kliente aanvanklik soms 'n bietjie aanmoediging nodig het om items op 

die agenda te plaas. Beck noem verder dat die klient dikwels nie seker is oor wat sy 

probleem presies behels nie en wat aanvaarbaar is om op die agenda te plaas nie. 

Deelnemer A het tydens die eerste sessie gevra: "Mag ek my humeur ook op die agenda 

plaas of net regte probleme?" Die adolessente het oor die algemeen tydens die eerste sessie 

genoem dat daar nie probleme is nie en dat hulle nie iets het om op die agenda te plaas nie, 

ten spyte daarvan dat hulle in die vraelyste wat hulle met die eerste ontmoeting ingevul het, 

baie duidelik was oor die probleme wat hulle ervaar. Een van die huiswerkopdragte tydens 

die eerste sessie was om die komende week te dink aan items om op die agenda te plaas vir 

die volgende sessie. V anaf die tweede sessie het dit al beter met die opstel van die agenda 

gegaan. 

4. Die navorser het gewoonlik vir die adolessente gevra watter item hulle eerste wil bespreek. 

Dit het aan die adolessente die geleentheid gegee om meer aktief en selfversekerd te wees 

en om meer verantwoordelikheid te aanvaar vir wat in terapie gebeur. Soms het die 

navorser besluit watter item eerste bespreek moet word, indien sy voorsien het dat die 

bespreking van die spesifieke item goeie vordering sal verseker. Die navorser het haar eie 

doelstellings naamlik die stigting van 'n vertrouensverhouding en die onderrig van die 

adolessente aangaande subkliniese depressie, die kognitiewe model en die proses van 

terapie, in die bespreking van items ingeweef. Dit was duidelik uit die deelnemers se 

response dat hulle nog nooit van kognitiewe terapie gehoor het nie, dat hulle nie die vaagste 

benul het van wat om van die terapie-sessies te verwag nie en hulle kon ook nie glo dat baie 

ander adolessente ook soos hulle dink en soos hulle voel nie. Deelnemer B se reaksie was: 

"Ek het die hele tyd gedink dit is net ek wat nie gemaklik voel in die geselskap van ander 

kinders nie. " Verdere doelstellings van die navorser het ingesluit: normalisering van die 

adolessente se probleme, korrigering van die adolessente se verwagtinge van terapie, die 

insameling van addisionele inligting aangaande die adolessent se probleme en die gebruik 
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van die inligting om 'n lys van doelstellings op te stel. Doelstellings tydens latere sessies 

het ingesluit: hulpverlening aan die adolessente om 'n probleem of doelwit waaraan hulle 

wil werk, te selekteer, (Deelnemer D het hier opgemerk: "Ek hou van die manier waarop 

tannie my probleme in 'n neutedop saamvat en my dan help om te kies aan walter probleem 

ek eerste wil werk. Dit voel al klaar of ek meer in beheer is. "), hulpverlening en onderrig 

van die adolessente in die oplossing van hulle probleme, inskerping van die kognitiewe 

model, en die identifisering, evaluering en verandering van disfunksionele kognisies. Items 

op die agenda is gewoonlik baie deeglik en in diepte bespreek. Daar kon dus dikwels nie 

meer as twee items per sessie bespreek word nie. Die bespreking van items op die agenda 

het die navorser die geleentheid gegee om disfunksionele kognisies en irrasionele 

oortuigings by die adolessente te identifiseer. 

5. Beck (1995:52) noem dat die gereelde hersiening van huiswerk die gedrag by die klient 

versterk en dat dit terselfdertyd die waarde van werk-tussen-sessies aan die klient 

kommunikeer. Die navorser was baie konsekwent in die nagaan van die adolessente se 

huiswerkopdragte en het die adolessente laat verstaan dat die uitvoering daarvan baie 

belangrik is vir die uitkoms van terapie. W anneer 'n opdrag nie uitgevoer is nie, het die 

navorser en die adolessent daaroor gepraat en wanneer die adolessent nie 'n geldige 

verduideliking kon gee nie, het die adolessent en die navorser saarn die adolessent se 

outomatiese gedagtes en moontlike disfunksionele kognisies aangaande die huiswerk

opdrag nagegaan. Deelnemer B het aanvanklik, dikwels genoem dat sy "te moeg is om 

huiswerk te doen ". Aangesien deelnemer B se pleegmoeder ook oor eersgenoemde se 

passiwiteit gekla het, het die navorser deelnemer B na 'n mediese praktisyn verwys. Die 

mediese toetse wat op deelnemer B uitgevoer is, het aangedui dat sy 'n ystertekort het wat 

haar moegheid veroorsaak het. Medikasie is voorgeskryf en na verloop van tyd het dit baie 

beter met deelnemer B gegaan. Deelnemer B het ook gereeld aktiwiteitskedules ingevul om 

sodoende haar aktiwiteite na skoal te rig. 

6. Die adolessente het probleme ondervind om terugvoering oar terapie-sessies en oor die 

terapeut selfte gee. Wanneer hulle wei terugvoering gegee het was dit altyd positief. Hulle 

het egter waardevolle insette gelewer sander om die navorser of die terapie-proses te 

kritiseer. Die navorser het later tot die gevolgtrekking gekom dat die adolessente moontlik 

disfunksionele kognisies aangaande die kritisering van volwassenes het. Die deelnemers 
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aan die navorsing het almal minderwaardigheidsgevoelens wat dit vir hulle baie moeilik 

gemaak het om te se wanneer iets hulle hinder. Hulle was ook aanvanklik ongemaklik om 

as "vennote" saam met die terapeut teen hulle depressiewe gevoelens op te tree. Met 

verloop van tyd het hulle egter met meer vrymoedigheid insette in die terapie-sessies 

gel ewer. 

7. Die kognitiewe model wat aandui hoe disfunksionele kognisies uiteindelik tot depressiewe 

gevoelens hydra, was aanvanklik vir die adolessente vreemd. Baie adolessente is nie baie 

introspektief nie. Tydens die aanvanklike onderhoudvoering het deelnemer C byvoorbeeld 

gese: "Ek was so kwaad daar het niks deur my gedagtes gegaan nie." Sommige adolessente 

het die prosedure vinniger gesnap as ander. Daar is aan elke adolessent 'n dagboek gegee 

waarin hulle tussen sessies rekord moes hou van situasies waar hulle agterkom dat hulle 

gemoedstoestand verander en dan moes hulle, in die vorm van die kognitiewe model, 

aanteken wat deur hulle gedagtes gegaan het. 

8. Nie een van die adolessente het aanvanklik enige doelwitte vir hulle lewens of vir terapie 

gehad nie. 'n Gebrek aan lewensvaardighede soos besluitnemingsvaardighede, probleem

oplossingsvaardighede, en selfvertroue asook kognitiewe rigiditeit wat by die adolessente 

voorgekom het, het moontlik die adolessente se vermoe om doelwitte te stel, gei'nhibeer. 

Deelnemer C het die volgende uitlating gemaak toe die navorser vir hom gevra het na die 

doelwitte wat hy vir homself stel of wil stel: "Ek dink nooit aan sulke goed nie, ek leef maar 

net van dag tot dag. " Deelnemer F het opgemerk: "My grootste doe/wit is om matriek deur 

te kom maar ek weet nie hoe nie." Haaga eta/. (1995:155) is van mening dat die individu 

wat subkliniese depressie ervaar, nie probleme kan oplos nie omdat hy glo dat hy nie oor die 

vermoe beskik om dit te kan doen nie. Die adolessente wat aan die navorsing deelgeneem 

het, het ook grootgeword in huise waar hoe aspirasies en die stel van doelwitte nie as 

belangrik voorgehou is nie. Die deelnemers se ongemotiveerdheid kan dus moontlik 

toegeskryf word aan die feit dat ouers en onderwysers nie veel van hierdie kinders verwag 

nie en hulle ook nie aanmoedig om doelwitte te stel nie. 

9. Die passiwiteit van die adolessente was baie opvallend. Deelnemer Den deelnemer A was 

die enigste twee wat, voordat hulle depressief begin raak het, hulle sport emstig opgeneem 

het. Omdat die skool baie klein is, moet byna al die leerders aan sport deelneem. 
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Deelnemer C het in die verband gese: "Ek hou nie regtig van rugby nie, want ek is maar net 

daar om die span vol te maak. Die kinders in die B-spanne is ook net goed genoeg om vir 

die A-spanne oefening te gee. Ons maak nie eintlik saak nie." Die adolessente het dikwels 

genoem dat daar nie tyd was om aktief te wees nie, terwyl bulle terselfdertyd gekla het dat 

daar niks in die dorp is om te doen nie. Die het geblyk dat die adolessente nie geweet het 

hoe om bulle tyd te bestuur nie. Om aktief en fiks te wees was aanvanklik ook nie vir bulle 

'n prioriteit nie. AI die adolessente het ook genoem dat dit 'n ekstra paging vereis om dinge 

gedoen te kry. Hierdie is dan 'n tipiese verskynsel by die adolessent wat neerslagtig is. Die 

navorser het die adolessente aangemoedig om aktief te raak en om wat bulle ookal besluit 

het om te doen, aan te teken op 'n aktiwiteitskedule wat ook syfers vir bemeestering en 

plesier, ingesluit het. Die adolessente het daarvan gehou om bulle aktiwiteite te skeduleer en 

bulle het goed op die navorser se aanmoediging gereageer. Deelnemer F was die enigste 

uitsondering. Sy het gese: "Ek sal elke aand in die vakansie saam met my ma gaan slap." 

Deelnemer F se moeder het egter later by navraag laat blyk dat deelnemer F nooit gaan stap 

het nie en dat sy haar ook nie gevra het om saam met haar te gaan stap nie. 

10. Die adolessente is tydens die eerste sessie oor depressie ingelig en dan spesifiek oor 

subkliniese depressie. Dit was vir die adolessente goed om te boor dat daar ander adolessente 

is wat ook subkliniese depressie ervaar, en dat dit wat bulle ervaar nie onoorkombaar is nie. 

Dit was ook belangrik om aan bulle te verduidelik dat bulle 'n gemoedsversteuring het en dat 

bulle nie bloot lui is nie. Die neerslagtige adolessent is geneig om homself te kritiseer omdat 

hy nie gemotiveerd is om enige iets te doen nie en omdat hy "anders" as ander adolessente is. 

Deelnemer D het pyvoorbeeld gese: "Dit lyk nie vir my of ander kinders ook soos ek voel nie. 

Ek wee/ ek is nie die enigste een wat probleme het nie, maar ek weet nie of ander kinders 

regtig ook oor dinge dink en voel soos ek daaroor dink en voel nie." Beck (1995:38) is van 

mening dat dit belangrik is dat die terapeut in die eerste sessie inligting aangaande sy 

diagnose aan die klient deurgee, sodat die klient kan begin om van sy probleme aan sy 

emosionele ongesteldheid toe te skryf en sodoende kritisering van die self kan vermy. Die 

navorser het tydens die eerste sessie inligting aangaande die simptome wat die adolessente sal 

ervaar of alreeds ervaar het, en wat die moontlike oorsake van hierdie gevoelens is, 

deurgegee. Later in die sessie is verduidelik hoe die terapie gaan werk en hoe daar gepoog 

gaan word om die adolessent beter te laat voel. Hierdie kennis oor bulle gemoedstoestand en 
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die beter verstaan van hulself en hulle optredes het alreeds groot verligting vir die adolessente 

gebring. Hierdie deurgee van kennis en begrip was die eerste stap op die pad na herstel. 

11. Die doel van terapie was om die bydraende rol van disfunksione1e kognisies in die ontstaan 

van depressiewe gevoelens by die adolessent te ondersoek. Dit was dus vir die navorser 

nodig om in die eerste plek die adolessente se outomatiese gedagtes in spesifieke situasies en 

ook tydens die terapie-sessies te ondersoek. Uit die aanvanklike onderhoude en vraelyste en 

ook uit die terapie-sessies was dit duidelik dat die betrokke adolessente beslis tot negatiewe 

outomatiese gedagtes geneig is. Deelnemer D het byvoorbeeld dikwels, terwyl hy 

neerslagtig was, gese: "Ek snap nie so vinnig soos die ander kinders nie." "Ek kom nie reg 

soos die ander kinders nie." Deelnemer D is egter baie intelligent en het akademies baie 

goed gevaar voordat hy neerslagtig geword het. Deelnemer A het aanvanklik genoem dat sy 

nie minderwaardig voel nie. Later het sy gese: "Ek voel altyd of ek nie goed genoeg is nie." 

Deelnemer C het genoem dat hy dikwels wanneer hy die "soet" kinders sien, dink: "Ek is 'n 

vies/ike kind, ek gaan nooit iets bereik nie." Deelnemer B het dikwels genoem dat haar 

portuur haar nie aanvaar nie. Deelnemer B het opgemerk: "Ek is skaam en ek weet die 

kinders hou nie van my nie, oor my ouers." Deelnemer E het dikwels gese: "As ek Ianger en 

grater was, sou mense my anders behandel het. " Die adolessente was aanvanklik nie van 

hierdie tipe outomatiese gedagtes en die uitwerking daarvan bewus nie, en hulle het dit ook 

nie bevraagteken nie. Die adolessente het dit wat hulle gedink het as die enigste, absolute 

waarheid aanvaar (kyk 2.3.1.3). Die navorser het gevolglik die adolessente geleer om hulle 

outomatiese gedagtes te identifiseer, om dit te evalueer en om daarop te reageer. Die 

navorser het tydens elke sessie voortgegaan om die adolessente aangaande die identifisering, 

evaluering en respondering op outomatiese gedagtes, te onderrig. 

12. In die middelfase van terapie Is dieselfde met die adolessente se onuitgesproke 

dieperliggende kemoortuigings aangaande hulself, ander en hul persoonlike leefwerelde 

gedoen. Ten einde die adolessente se kemoortuigings te identifiseer het die navorser gebruik 

gemaak van die "downward arrow" tegniek (kyk 2.4.2.3.4) en verder is daar ook op sentrale 

temas in die adolessente se outomatiese gedagtes gefokus (kyk 2.4.2.3.4), en kemoortuigings 

wat as outomatiese gedagtes uitgedruk word (kyk 2.4.2.3.4). Hierdie kemoortuigings bring 

bepaalde outomatiese gedagtes in spesifieke situasie na vore. Telkens wanneer die 

adolessente data voorsien het, in die vorm van outomatiese gedagtes met die geassosieerde 
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betekenisse, emosies en gedrag, het die navorser hipoteses geformuleer aangaande die 

adolessente se kemoortuigings. Die navorser het gepoog om vroeg in die terapie-proses 

reeds kemoortuigings by die adolessent te identifiseer om sodoende 'n terapie-plan vir elke 

adolessent uit te werk. Die navorser het aanvanklik die kemoortuigings van die adolessente 

verdeel in twee bree kategoriee naamlik die hopeloosheid-kategorie en die onbeminde

kategorie (kyk bylaag 8 en 9). Sommige adolessente het negatiewe wanaangepaste kognisies 

aangaande bulle bekwaamheid en ander het wanaangepaste kognisies aangaande bulle 

geliefdheid by betekenisvolle ander. Baie adolessente se kognisies val in albei hierdie 

kategoriee. 

13. Die navorser het die adolessente onderrig aangaande kemoortuigings oor die algemeen en 

ook aangaande elkeen se kemoortuigings spesifiek. Die navorser het die adolessente ook 

gelei -om die funksionering en uitwerking van bulle kemoortuigings in die hede te monitor. 

Net soos die meeste volwassenes was hierdie adolessente ook nie bewus daarvan dat bulle 

dieperliggende oortuigings bulle interpretasies van situasies en gebeure in hul lewens 

beYnvloed nie. Deelnemer B het byvoorbeeld die volgende dieperliggende oortuigings 

aangaande haarself gehad: "Ek is minderwaardig as gevolg van my ouers." "As gevolg van 

my agtergrond kan ek niks goed doen nie en is ek oak nie goed genoeg om deur die kinders 

in die skoal aanvaar te word nie. " Die navorser het in die gang van terapie, vir deelnemer B 

daarop gewys hoe hierdie kemoortuigings haar gedrag belnvloed (sosiale onttrekking en 

algehele passiwiteit) en hoe hierdie gedrag van deelnemer B daartoe bygedra het dat sy nie 

baie gewild is by die ander kinders in die skool nie. Waar oortuigings die fokus van terapie 

was, het die navorser op die adolessente se algemene siening van dinge gefokus, en die 

navorser se vrae is gevra rondom die adolessente se redes vir sekere optredes, en ook 

rondom die betekenisse wat bulle aan sekere persone, gebeure en situasies heg. 

14. Tydens die middelfase van terapie is die adolessente se kognitiewe konseptualisasie aan 

bulle voorgehou. Die kognitiewe konseptualisasie is nie voor die voet op dieselfde wyse aan 

al die adolessente voorgele nie. Die navorser moes die volgende in ag neem by die voorle 

van die konseptualisasie aan die adolessente: die aard van die terapeutiese verhouding, die 

mate waarin die adolessent in die kognitiewe model geglo het, hoe geaktiveerd bulle kem

oortuigings in die sessies was, en ook hoeveel insig die adolessente getoon het (Beck, 

1995: 167). Die navorser het hipoteses gestel in terme van hoe die adolessent tot 'n 
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spesifieke kemoortuiging aangaande homself gekom het en hoe hierdie oortuiging onwaar 

kan wees of meestal onwaar, terwyl hy/sy dit so sterk glo. 'n Deel van die konseptualisasie 

is alreeds aan die leerders voorgehou in die vorige fase van terapie waar outomatiese 

gedagtes geidentifiseer en geevalueer is. Hierdie outomatiese gedagtes in spesifieke 

situasies is nou met die adolessent se dieperliggende oortuigings in verband gebring. Die 

kognitiewe konseptualisasie is in die vorm van hipoteses aangebied waar die adolessent dan 

met die navorser se hipoteses moes saamstem of verskil. Elke adolessent se kognitiewe 

konseptualisasie word in bylaag 8 by hierdie studie ingevoeg. 

15. AI die deelnemers se kognitiewe konseptualisasies het daarop gedui dat hulle 'n negatiewe 

siening van hulself het en dat hulle minderwaardig voel teenoor sekere mense en in sekere 

situasies. Deelnemers A, B, en C het aanvanklik ontken dat hulle minderwaardig voel. 

Deelnemer C het aanvanklik opgemerk: "Ek voel niks vir die kinders in hierdie skool nie en 

ek dink nie hulle is beter as ek nie. " Dit was nie vir hulle maklik om aan die terapeut te 

erken dat hulle minderwaardig voel nie. Met die invul van die selfkonsepvraelys het die 

betrokke adolessente ook genoem dat hulle nie minderwaardig voel teenoor ander nie. 

Deelnemer A het op die selfkonsepvraelys genoem dat sy nie minderwaardig voel teenoor 

hooggeplaaste mense nie, terwyl haar minderwaardigheidsgevoelens duidelik geblyk het uit 

haar antwoorde op vrae in die aanvanklike onderhoud en ook op vrae in die vraelys. 

Dieselfde geld ook vir deelnemers B en C. Deelnemer E het op die kognitiewe 

konseptualisasie wat die navorser aan hom voorgehou het, gereageer deur te se: "Ek is nie so 

goed soos die ander kinders nie omdat ek so klein en kort is. " Deelnemer F het het haar 

minderwaardigheidsgevoelens erken deur te se: "Die meeste mense is slimmer en mooier as 

ek. " Deelnemer F het meer betekenisvolle emosionele probleme ervaar as die ander 

adolessente en dit was dus vir haar makliker om haar kemoortuigings aangaande haarself in 

terapie uit te spreek, aangesien haar kemoortuigings geaktiveerd was op daardie stadium. 

16. Sodra 'n negatiewe kemoortuiging by die adolessent gei'dentifiseer, geevalueer en as 

verwronge bewys is, het die navorser begin om 'n meer realistiese en funksionele oortuiging 

daar te stel en is die adolessent deur verskeie tegnieke gelei om die nuwe oortuiging oor te 

neem en sy eie te maak. Daar is aan elke adolessent 'n kemoortuigings-werksvel gegee wat 

hulle kon help om hulle negatiewe oortuigings te vervang met meer funksionele, positiewe 

oortuigings. Verdere veranderinge van kemoortuigings geskied deur die gebruik van uiterste 
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kontraste, die ontwikkeling van metafore, die historiese toetsing van kernoortuigings en die 

herstrukturering van vroee herinneringe (kyk 2.4.2.3.1 0). Daar is verskeie tegnieke, spesiaal 

aangepas vir die depressiewe adolessent, om sy kernoortuigings te wysig. Hierdie tegnieke 

is in die navorsing gebruik. 

17. Beck se kognitiewe teorie hou onder andere in dat die depressiewe persoon 'n negatiewe 

siening van homself, van sy leefwereld en van sy toekoms het (kyk 1.6.4). Dit het egter uit 

die empiriese ondersoek geblyk dat adolessente met subkliniese depressie wei 'n negatiewe 

siening van hulself en van hul leefwereld het, maar dat bulle nie 'n negatiewe siening van 

bulle toekoms het nie. Van die ses adolessente wat vir die navorsing geselekteer is, het slegs 

deelnemer F 'n negatiewe siening van haar toekoms gehad. Deelnemer F het die volgende 

uitlatings oor haar toekoms gemaak: "Ek weet nie of ek matriek gaan maak nie. Ek het nie 

baie hoop vir die toekoms nie. " Deelnemer F was dan ook die adolessent wat die hoogste 

depressie-telling gehad het. Dit blyk dus uit die empiriese ondersoek dat subkliniese 

depressie (kyk tabel 5.4 5.8) nie, vir die ander vyf deelnemers aan hierdie navorsing, met 

gevoelens van hopeloosheid oor die toekoms gekorreleer het nie (Kyk tabel 5.3). Dit is 

amper meer of hierdie adolessente uitsien na die toekoms - 'n toekoms waar bulle nie meer 

met allerhande eise en verwagtinge gekonfronteer gaan word nie. Die meeste adolessente 

kan nie wag om klaar te maak met skool en om bulle eie lewe te lei nie. Die teneergedrukte 

adolessent voel moontlik nog meer so as die "normale" adolessent. Die adolessente wat by 

die navorsingsprojek betrek is, woon in 'n baie klein plattelandse dorp. Die adolessente het 

dikwels gekla oor die feit dat bulle niks het om te doen nie. Die gevolgtrekking kan dus 

gemaak word dat bulle uitsien na die toekoms en om uit die dorp uit te kom. 

18. Die adolessente het alma! negatiewe gesindhede en negatiewe oortuigings aangaande hulself 

en hul leefwereld wat voortspruit uit negatiewe skemas wat by elke leerder as gevolg van 'n 

unieke rede(s) ontstaan het. By al ses die adolessente was huislike omstandighede en 

opvoedkundig-ongewenste of onaangename ervaringe in die verlede en die betekenisse wat 

die adolessente aan hierdie ervaringe en aan hulself gegee het, onder andere verantwoordelik 

vir negatiewe en verwronge gesindhede en oortuigings. Negatiewe sieninge van die fisieke 

self (voorkoms, atletiese vermoens), die akademiese self, die sosiale self en die morele self 

het by al die deelnemers voorgekom. Marcotte (1996:950) noem dat sommige adolessent 

baie hoe standaarde in terme van fisiese voorkoms en sosiale vaardighede aan hulself stel, 
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wat hulle kwesbaar laat vir gevoelens van teneergedruktheid. Negatiewe sieninge aangaande 

die self, asook negatiewe betekenisgewing aan ongewenste huislike omstandighede dra by 

tot gevoelens van minderwaardigheid wat die adolessent weer op 'n sosiale vlak inhibeer. 

Die adolessent wat nie oor 'n effektiewe ondersteuningstelsel beskik nie, wat nie oor 

noodsaaklike lewensvaardighede beskik nie en wat 'n negatiewe siening van homself het, 

raak teneergedruk. Met ander woorde hierdie adolessente beskik nie oor voldoende 

interpersoonlike- en intrapsigiese bronne om dit waarmee bulle gekonfronteer word, die hoof 

te bied nie (kyk 1.1; Rice & Leffert, 1997; Herman-Stahl & Petersen, 1996). 

5.3.2 Bevindinge uit die evalueringsmedia 

Die volgende bevindinge is uit die "Survey ofPersonal Beliefs", die Adolessente Selfkonsep Skaal, 

Beck se Hopeloosheidsvraelys en Beck se Depressie Skaal verkry: 

5.3.2.1 "Survey of Personal Beliefs" (kyk 4.6.4) 

Die vraelys wat die persoonlike oortuigings van die adolessente gemeet het, is as 'n voor- en natoets 

gebruik. Die resultate van die vraelys word in tabel 5.1 weergegee en aan die hand daarvan 

bespreek. Die norme wat vir hierdie toets gebruik is, is oorspronklik vir 60 universiteit studente 

opgestel. Daar is nie norms vir skoolleerders beskikbaar nie. Marcotte (1996:950) noem dat in 'n 

ondersoek na die effektiwiteit van 'n kognitiewe intervensie om adolessente depressie te behandel 

(Marcotte & Baron), daar gevind is dat irrasionele oortuigings in terme van 'n lae frustrasie

toleransie en "katastrofering" twee van die drie soorte kognitiewe distorsies is wat die meeste 

verbetering getoon het teen die einde van die behandeling. Die resultate van Beck se kognitiewe 

terapie word vervolgens in terme van die "Survey of Personal BeliefS" bespreek: 
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TabelS.l Resultate van die "Sun-ey of Personal Beliefs" 

Dee I- Totaal Awf SDS ODS LFT sw Totaal 

nemer 

A Voortoets 17 20 19 22 19 97 

Natoets 23 26 25 27 24 125 

B Voortoets 20 26 16 27 22 111 

Natoets 25 32 22 29 26 134 

c Voortoets 17 18 25 21 18 99 

Natoets 23 21 31 26 24 125 

D Voortoets 18 23 19 19 25 104 

Natoets 22 26 22 24 30 124 

E Voortoets 20 23 23 23 22 111 

Natoets 22 26 24 24 22 118 

F Voortoets 19 19 26 20 15 99 

Natoets 23 25 30 23 18 119 

Norm 23 28 24 29 27 131 

60 Universiteit Studente 

AI die deelnerners se tellings ten opsigte van hierdie vraelys het na afloop van terapie toegeneern. 

Hierdie toenarne in die tellings dui op positiewe resultate aangesien hoer tellings op rneer realistiese 

oortuigings aangaande die self en die IeefWereld van die adolessent dui. 

Die afkortings op die vraelys is soos volg: 

A wf A wfulizing ("katastrofering") 

SDS Self-directed shoulds (Self-gerigte eise) 

ODS Others-directed shoulds (Ander-gerigte eise) 

LFT Low frustration tolerance (Lae frustrasie toleransie) 

SW Self-worth (SelfWaarde) 
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Vervolgens word die irrasionele oortuigings van elke deelnemer afsonderlik weergegee en 

bespreek. Die aanhalings is nie die spesifieke sinsnedes op die "Survey of Personal Beliefs" nie. 

Die navorser het elke adolessent se persoonlike omstandighede en unieke betekenisse geneem 

(kognitiewe konseptualisasie) en dit in terme van die ''Survey of Personal Beliefs" se ses kategoriee 

bespreek. 

DeelnemerA 

Die volgende irrasionele oortuigings bet aanvanklik by deelnemer A voorgekom: 

Katastrofering 

"Die feit dat my pa my verwerp is verskriklik en dit moe/ beteken dat ek minderwaardig is" 

"My huislike omstandighede is verskriklik en dui ook daarop dat ek minderwaardig is" 

Eise aan die self 

"Ek MOET beter presteer en 'n beter mens word sodat my pa van my kan hou" 

"Ek is oorgewig en ek moet my liggaam nie aan ander ontbloot nie" 

"Ek moet anders wees as wat ek is" 

Eise aan ander 

"Mense moenie met my sukkel nie en moet my nie kwaad maak nie" 

"Ek moet behandel word soos ek graag behandel wil word" 

Lae frustrasie-toleransie 

"Ek kan dit nie verdra as dinge nie verloop soos wat ek wil he dit moet verloop nie" 

Selfwaarde 

"Ek in minderwaardig" 

"Ek is onbekwaam" 

"Ek is oorgewig" 

Deelnemer A se tellings het almal toegeneem. Deelnemer A het aanvanklik baie hoe eise aan 

haarself gestel, omdat sy glo dat haar pa haar sal aanvaar as sy kan bewys dat sy 'n "goeie" dogter 

is. Daar is baie konflik in deelnemer A se ouerhuis wat onder andere daarop dui dat van die 

gesinslede nie oor hoe frustrasie-toleransie beskik nie. Dit is veral deelnemer A se vader wat hom 

hieraan skuldig maak. Deelnemer A het deur nabootsing geleer dat aggressiewe optredes die enigste 

manier is om konflik op te los. Omdat deelnemer A se pa haar van kleins af verwerp het, sal dit 
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baie lank neem om haar selfbeeld heeltemal te herstel. As gevolg van kognitiewe veranderinge en 

die aanleer van sekere vaardighede, het deelnemer A se selfwaarde-telling met 5 punte toegeneem. 

Deelnemer A se (totaal-telling) het met 28 tellings toegeneem. 

DeelnemerB 

Die volgende irrasionele oortuigings bet aanvanklik by deelnemer B voorgekom: 

Katastrofering 

"Dit is verskriklik dat ek nooit dee! kon wees van 'n gelukkige gesin nie" 

"Omdat my ouers alkohol-afhanklikes is en ek nie dee! van 'n gelukkige gesin kon wees nie, is ek 

minderwaardig" 

"Dit is vreeslik as dinge nie verloop soos ek dit graag wil he nie" 

"Dit is vreeslik dat ek nie uit die lewe uit gekry het wat ander kinders gekry het nie." 

Eise aan die self 

"Ek moet al my verantwoordelikhede teenoor ander mense nakom voordat ek enige iets vir myself 

doen" 

Eise aan ander 

"Ander persone moet dink, voel en dinge doen soos ek wil he dat hulle dit moet doen" 

"Ek MOET behandel word soos wat ek graag behandel wil word" 

Lae frustrasie-toleransie 

"Ek kan dit nie verduur as ander mense my lewe vir my wil reel nie" 

Self-waarde 

"As gevolg van my agtergrond en my gene is ek minderwaardig" 

"Ander kinders stel nie in my be lang nie omdat ek minderwaardig is" 

Deelnemer B se tellings op hierdie vraelys het almal toegeneem. Deelnemer B het baie rigiede idees 

gehad oor hoe ander mense teenoor haar moet optree en sy het verwag dat ander mense haar te aile 

tye moet behandel soos sy behandel wil word. Hierdie gesindheid kom vanuit haar kinderjare. 

Deelnemer B sukkel nog om haar ouers te vergewe omdat bulle haar "nie behandel het soos ouers 

hulle kinders behoort te behandel nie." Deelnemer B het ook geglo dat sy as gevolg van haar 

agtergrond minderwaardig is. Deelnemer B was verder oortuig daarvan dat sy onbekwaam is en dat 

sy ongewild by haar portuur is as gevolg van haar agtergrond. Die navorser het intensief en 
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konsekwent op hierdie diep1iggende kemoortuigings van deelnemer B gefokus. Deelnemer B se 

(se1fwaarde) telling het uiteinde1ik met vier tellings toegeneem. Dee1nemer B se (totaa1-telling) het 

met 23 tellings toegeneem. 

DeelnemerC 

Die volgende irrasionele oortuigings bet aanvanklik by deelnemer C voorgekom: 

Katastrofering 

"Dit is vreeslik as alma/ nie van my hou, my aanvaar en goedkeur wat ek doen nie" 

"Dit is vreeslik as dinge nie verloop soos wat ek dit wil he nie" 

Eise aan die self 

"Ek MOET anders wees as wat ek is" 

Eise aan ander 

"Ek moet behandel word soos wat ek graag behandel wil word" 

"Ander mense is verantwoordelik vir my probleme" 

Lae frustrasie-toleransie 

"Ek kan nie baie frustrasie verduur nie" 

Self-waarde 

"Ek is minderwaardig" 

"Ek is dom" 

"Ek is onaantreklik" 

"Ek is ongewild by die meeste kinders in die skool" 

Deelnemer C se tellings het a1mal toegeneem. Deelnemer C is die jongste kind in sy ouerhuis, sy 

twee broers is albei baie ouer ashy. Deelnemer C noem dat sy ouers baie jammer is vir hom, hy se: 

"My ouers sal my beskryf as iemand wat baie swaarkry." Dit blyk ook dat deelnemer C, as gevo1g 

van sy ouers se gesindheid en opvoedingstyl, nooit ge1eer het om verantwoordelikheid te aanvaar vir 

wat met hom gebeur nie. Deelnemer C se byvoorbeeld: "Ek is te lui om te leer, maar ek wil graag 

leer en ek wil nie rook nie, maar dit is groepsdruk. " Omdat deelnemer C die jongste in die huis is 

en baie bederf is, is hy gewoond om alles te kry wat hy wil he. Dit blyk dat enige frustrasies wat hy 

verduur het, so gou as moontlik deur sy ouers verwyder is omdat hulle so "jammer is vir hom". 

Deelnemer C het dus aanvanklik nie 'n hoe toleransie ten opsigte van frustrasie gehad nie. Omdat 
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deelnemer C aanvanklik nie was soos wat hy graag wou wees nie, omdat hy toegegee het aan 

groepsdruk en omdat hy nie geleer het nie en dus akademies swak gevaar het, het hy 'n negatiewe 

siening van homself gehad. Die navorser en deelnemer C het hard aan hierdie aspekte gewerk en 

deelnemer C se totaal-telling het uiteindelik met 26 tellings toegeneem. 

DeelnemerD 

Die volgende irrasionele oortuigings bet aanvanklik by deelnemer D voorgekom: 

Katastrofering 

"Dit is vreeslik as dinge nie verloop soos ek dit graag wil he nie" 

"Dit is vreeslik as ander mense nie van my hou en goedkeur wat ek doen nie" 

"Dit is vreeslik as ek nie uit die /ewe kry wat ek graag wil he nie" 

Eise aan die self 

"Ek MOET op aile terreine van my /ewe goed doen" 

"Ek MOET altyd reg wees en ek mag nie foute maak nie" 

"Ek beoordeel myself op grond van ander se standaarde en deur myself met ander te vergelyk" 

"Ek MOET anders wees as wat ek is" 

"Ek MOET al my verantwoordelikhede teenoor ander mense nakom voordat ek enige iets vir myself 

doen" 

Eise aan ander 

"Ander persone MOET dink, voel en dinge doen soos ek wil he dat hulle dit moet doen" 

"Ek beoordeel ander op grond van my standaarde en deur hulle met myself te vergelyk" 

''Ek MOET behandel word soos wat ek graag behandel wil word. Ander persone moet my 

bedagsaam en vriendelik hanteer, presies soos ek dit wil he " 

"As ek op ander persone kan staatmaak het ek per soon/ike sekuriteit. Ek het iemand nodig, sterker 

as ek self om op te leun ·· 

"Ander mense is verantwoordelik vir my probleme" 

Lae frustrasie-toleransie 

"Ek kan nie dit kry wat ek MOET he om gelukkig te wees nie" 

"Ek kan nie soveelfrustrasie verduur nie" 

Self-waarde 

"Ander kinders ignoreer my" 



"A/mal is beter as ek Ek kom nie reg soos hulle nie" 

''Ek is 'n mislukking, ek kan niks reg doen nie" 
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Deelnemer D se tellings op hierdie vraelys het almal toegeneem wat daarop dui dat kognitiewe 

veranderinge plaasgevind het. Deelnemer D was aanvanklik baie sensitief vir ander mense se 

optrede teenoor hom. Hy was absoluut afhanklik van ander mense se liefde en goedkeuring. 

Deelnemer D was ook baie eng in sy idees van hoe ander mense teenoor hom moet optree. 

Deelnemer D kon ook nie frustrasie verduur nie. Wanneer mense nie teenoor hom opgetree het soos 

wat hy van hulle verwag het nie, het dit hom gewoonlik dae lank ontstel. Deelnemer D het 

aanvanklik ook baie hoe eise aan homself gestel. lndien hy nie uitgeblink het in alles wat hy gedoen 

het nie, het hy homself as 'n mislukking beskou. Deelnemer D het aanvanklik baie verwronge en 

negatiewe denke gehad wat vir hom die absolute waarheid was wat hy nooit bevraagteken het nie. 

Die navorser en deelnemer D het hierdie oortuigings ge'identifiseer, geevalueer en gekorrigeer en 

kognitiewe veranderinge het plaasgevind. Deelnemer D se totaal-telling het met 20 punte 

toegeneem. 

DeelnemerE 

Die volgende irrasionele oortuigings bet aanvanklik by deelnemer E voorgekom: 

Katastrofering 

"Dit sal vreeslik wees as ek nie so groot en lank soos die ander kinders in die skool word nie" 

Eise aan die self 

"Ek moet anders wees as wat ek is" 

Eise aan ander 

"Ek moet behandel word soos ek graag behande/ wil word" 

Lae frustrasie-toleransie 

"Ek kan dit nie verdra as mense my soos 'n klein seuntjie behandel nie" 

Self-waarde 

"Ek sal 'n mislukking wees as ek nie so groat word soos die ander seuns nie 

Deelnemer E interpreteer alles wat met hom gebeur in terme van sy lengte. Sy lengte en 

liggaamsbou is vir hom 'n geweldige frustrasie. Hy glo dat hy alles beter sou kon gedoen het as hy 

net Ianger en groter was. Hy glo ook dat ander mense "meer na my sou gekyk het as ek Ianger was." 
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Deelnemer E het 'n negatiewe siening van homself wat net op sy fisieke-self gebasseer is. Die 

navorser het met deelnemer E se irrasionele oortuigings wat hy as gevolg van sy lengte en 

liggaamsbou verwerf het, gewerk. Dit voel egter vir die navorser of die adolessent met die tyd self 

hierdie negatiewe en verwonge denke in 'n mate sal ontgroei. Adolessente stel baie hoe standaarde 

in terme van fisieke voorkoms en dit is te verstane dat deelnemer E se liggaamsbou op hierdie 

stadium van sy lewe vir hom 'n doring in sy vlees is. Deelnemer E se totaal-telling het met 7 punte 

toegeneem. Kognitiewe veranderinge in terme van ander persone se optrede teenoor hom het by 

deelnemer E voorgekom. 

DeelnemerF 

Deelnemer F toon die volgende irrasionele oortuigings 

Katastrofering 

"Dit is verskriklik om onbekwaam en onaantreklik te wees" 

Eise aan die self 

"Alma! MOET van my hou, my aanvaar en goedkeur wat ek doen. My waarde as persoon is 

ajhanklik van wat ander van my dink" 

"Ek MOET anders wees as wat ek is" 

"Ek MOET my verantwoordelikhede teenoor ander mense nakom voordat ek enige iets vir myself 

doen" 

Eise aan ander 

"Ek MOET behandel word soos ek graag behandel wil word" 

"Ek MOET op ander persone kan staatmaak vir persoonlike sekuriteit" 

Lae frustrasie toleransie 

"Ek kan nie te vee! frustrasie verduur nie" 

Self-waarde 

"Ek is 'n baie onbekwame persoon, ek kan nie probleme oplos nie en ek kan nie besluite neem nie, 

ek kan myselfnie handhaafnie" 

"Ek is onaantreklik en oorgewig" 

"Ek het nie beheer oor my emosies nie" 

"Ek is onpopuler" 

"Ek is minderwaardig" 
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Deelnemer F het geen vertroue in haarself nie. Haar maats presteer akademies baie goed en 

deelnemer F voel minderwaardig teenoor bulle. Sy glo dat sy nikswerd is nie en sy wil graag anders 

wees. Deelnemer F het deurgaans gese: "Ek het nie enige talente nie, ek kan niks goed doen nie. " 

Deelnemer F is egter nie bereid om hard te werk vir haar punte nie. Haar neerslagtige gevoelens op 

hierdie stadium maak dit vir haar nog moeiliker om haar self saver te kry om te gaan sit en te begin 

studeer. Deelnemer F is gefrustreerd met haarself en met haar onbekwaamhede. Deelnemer F het 

dikwels gese: "Ek is moeg vir myself, ek wens ek was anders. " Deelnemer F word ook kwaad vir 

mense en veral vir seuns wat oor haar loop en haar goedheid misbruik; sy beskik egter nie oor die 

egosterkte om haarself te laat geld nie. Die navorser het met hierdie oortuigings van deelnemer F 

gewerk en ook baie op selfvertroue-opleiding gefokus. Deelnemer F het 'n geringe verbetering 

begin toon maar dit blyk dat hierdie deelnemer egter baie meer intensiewe terapie nodig het. Dit wil 

voorkom of gesinsterapie ook nodig gaan wees in die toekoms. Young (1990) se "skema

gefokuseerde" benadering waar daar met individue wat nie net depressief is nie, maar ook 'n 

persoonlikheidversteuring het, gewerk word, sal moontlik meer effektief wees in die behandeling 

van deelnemer F se probleme. 

Die resultate op hierdie vraelys toon aan dat al die adolessente, na afloop van die terapie, oor meer 

realisties sienings en oortuigings aangaande hulself en hul leefwerelde beskik. Deelnemer F se 

tellings is egter onbetroubaar. Die ander deelnemers is meer ontspanne ten opsigte van verwagtinge 

van hulself en ander persone, bulle is beter toegerus om frustrasie te kan verduur en bulle het 'n 

meer positiewe siening van hulself. Hulle besef ook dat niks ooit so erg is soos wat 'n mens dit 

soms vir jouself voorstel nie. 

Adolessente is geneig om baie denkfoute te maak en om baie hard op hulself en ander te wees. 

Adolessente kan dit ook dikwels nie verdra wanneer dinge nie reg loop nie. Hierdie denkfoute is 

baie intensief in terapie behandel en samevattend kan gestel word dat die toepassing van Beck se 

teorie en terapie effektief was in die opheffing van irrasionele oortuigings by die deelnemers aan die 

navorsing. 

Omdat hierdie kemoortuigings egter aanvanklik so sterk was en aangesien dit vir 'n baie lang tyd 

deel van die deelnemers se verwysingsraamwerk was, gaan self-terapie en "booster" sessies beslis 

nodig wees om te verseker dat die veranderinge in die deelnemers se manier van dink en die afname 

in bulle depressie-tellings blywend sal wees. 
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5.3.2.2 Die Adolessente-Selfkonsep Skaal (kyk 4.6.3) 

Die resultate van die voor- en natoets van die Adolessente Selfkonsepskaal word in tabel 5.2 

weergegee en daama bespreek. 

Tabel 5.2 Resultate van die Adolessente Seltkonsep Skaal 

Deelnemer Totaal Beskrywing van 

die Seltkonsep 

A Voortoets 56 Medium 

Na toets 62 Medium 

B Voortoets 60 Medium 

Na toets 66 Medium 

c Voortoets 56 Medium 

Na toets 61 Medium 

D Voortoets 57 Medium 

Na toets 64 Medium 

E Voortoets 56 Medium 

Na toets 58 Medium 

F Voortoets 47 Lae 

Na toets 49 Lae 

Norme Lae Seltkonsep Medium Seltkonsep Hoe Seltkonsep 

28-55 56-70 71-90 

T eenstellende stellings is baie opvallend by die adolessente se beantwoording en invul van die 

vraelyste. Vol gens Wilkes et al. ( 1994:20) moet hierdie gebrek aan konsekwentheid toegeskryf 

word aan die adolessent se veranderende selfkonsep en onsekerheid wat 'n natuurlike verskynsel by 

die adolessent is. Alhoewel die navorser twyfel oor die response van sommige deelnemers op 

sommige vrae, word elke deelnemer se siening van homself op grond van hierdie response bespreek. 

Deelnemer A het byvoorbeeld aangedui dat sy nie seltbewus voel in die geselskap van vreemde 
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rnense nie, terwyl die navorser met die eerste ontrnoeting reeds opgernerk het dat hierdie deelnerner 

baie selfbewus is en gevoelens van rninderwaardigheid ervaar. 

DeelnemerA 

Deelnerner A het 'n swak fisieke-, sosiale- en gesin-selfkonsep. Deelnerner A weet haar pa is nie 

lief vir haar nie, sy is skaarn vir haar liggaarn en vir die seuns in haar skool, sy beskik nie oor 

belangrike lewensvaardighede nie en sy noern dat sy "die meeste van die tyd verveeld is." 

Deelnerner A het verder ook nie beheer oor die wyse waarop sy uiting gee aan haar ernosies nie en 

sy voel dikwels minderwaardig teenoor ander rnense. Onderliggend aan deelnerner A se problerne 

is baie irrasionele oortuigings. Kognitiewe veranderinge wat by deelnerner A voorgekorn het, sowel 

as vaardighede wat aangeleer is, het tot 'n rneer positiewe siening van haarself bygedra. Deelnerner 

A se selfkonsep-telling het met ses punte toegeneern. 

Deelnemer B 

Deelnerner B het 'n swak sosiale- en gesin-selfkonsep. Uit deelnerner B se response op die 

selfkonsep-vraelys blyk dit dat sy rninderwaardig voel teenoor ander rnense, dat sy dit rnoeilik vind 

om haarself in aile situasies te handhaaf, dat sy nie gernotiveerd is en oor dissipline beskik nie, en 

dat sy ook nie oor probleemoplossings-vaardighede beskik nie. Deur die identifisering, evaluering, 

en regstelling van baie van deelnerner B se irrasionele oortuigings en deur die onderrig van 

relevante lewensvaardighede het deelnemer B 'n rneer positiewe siening van en vertroue in haarself 

verwerf. Deelnemer B het in terapie geleer om doelwitte te stel op akaderniese terrein en ook op 

fisieke terrein. Sy het gereeld haar aktiwiteite in die verband geskeduleer en gemonitor. Deelnerner 

B se selfkonsep-telling het met ses punte toegeneern. 

Deelnemer C 

Deelnerner C het 'n swak akaderniese-, fisieke- en sosiale-selfkonsep. Deelnerner C noern dat hy 

gewoonlik swak presteer, verder noern hy dat hy bekornrnerd is oor sy gewig en dat hy nie gelukkig 

is met sy voorkorns nie. Deelnemer C dui ook aan dat hy onpopuler is en dat sy geselskap selde 

opgesoek word. Hy noem dat hy nie rninderwaardig voel teenoor ander rnense nie en dat hy horn in 

aile situasies kan handhaaf. Deelnemer C het egter later in terapie erken dat hy rninderwaardig voel 
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teenoor ander mense en dat hy homself nie in alle situasies kan handhaaf nie. Deelnemer C beskik 

nie oor noodsaaklike lewensvaardighede nie. Hy weet nie hoe om sy tyd te bestuur nie, hy stel 

dikwels tot more uit wat vandag gedoen moet word. Deelnemer C beskik ook nie oor 

probleemoplossingsvaardighede en besluitnemingsvaardighede nie. Deelnemer C se irrasionele 

oortuigings en verwagtinge is in terapie geYdentifiseer, geevalueer en reggestel. Kognitiewe 

veranderinge het plaasgevind en sekere vaardighede is aangeleer. Deelnemer C het ook begin om sy 

akademiese potensiaal te verwesenlik. Deelnemer C se selfkonsep-telling het met vyf punte 

toegeneem. 

DeelnemerD 

Deelnemer D het 'n swak sosiale-selfkonsep en hy voel dat hy onbekwaam is as hy nie uitblink in 

alles wat hy doen nie. Deelnemer D se outomatiese gedagtes in hierdie verband was: "Die ander 

kinders stet nie in my be/ang nie." "Ek moet al/es wat ek doen, goed doen." Deelnemer D noem dat 

hy wens dat ander mense meer dikwels in hom wou belangstel. V erder toon hy aan dat sy 

vriendskappe maklik deur klein dingetjies vertroebel word en dat hy in baie opsigte minderwaardig 

voel teenoor vriende en kennisse. Deelnemer D noem dat hy baie gevoelig is oor wat sy familie van 

hom se, dat hy nie belangrik is in die oe van sy gesin nie en dat sy pa hom baie kritiseer. Verder se 

hy ook dat hy dikwels emstige rusies met sy gesinslede het. Irrasionele oortuigings is onderliggend 

aan deelnemer D se swak sosiale selfkonsep. Deelnemer D is aantreklik en die navorser het uit 

gesprekke met deelnemer D self, met die ander deelnemers en ook uit eie observasie tot die 

gevolgtrekking gekom, dat deelnemer D gewild is by die seuns en die dogters in die skool. Die 

navorser en deelnemer D het toetsing van historiese oortuigings en herstrukturering van vroee 

herinneringe gedoen wat sy gevoelens van minderwaardigheid as gevolg van sy pa se kritiese 

gesindheid, verander het. Deur die identifisering, evaluering en regstelling van deelnemer D se 

outomatiese gedagtes en irrasionele oortuigings het die navorser daarin geslaag om deelnemer D se 

siening van homself en van ander mense te verander. Deelnemer D is ook met noodsaaklike sosiale 

vaardighede toegerus. Deelnemer D se selfkonsep-telling het met sewe punte toegeneem. 

DeelnemerE 

Dit blyk dat deelnemer E se siening van homself net op sy fisieke-self gebasseer is. Hierdie 

negatiewe fisieke-selfkonsep het egter ook 'n effek op die ander komponente van deelnemer E se 



125 

selfkonsep. Deelnemer E se in die verband: "Ek gee nie meer baie om vir skoolwerk en sport nie. " 

Deelnemer E bet in die laerskool akademies en in sport baie goed presteer. Deelnemer E gee voor 

dat by nie meer omgee nie maar dit is duidelik dat by teleurgesteld is in homself. Deelnemer E is 

teleurgesteld omdat by nie normaal ontwikkel nie, en ook omdat by deurmekaar is met verkeerde 

maats en toegee aan groepsdruk sodat bulle hom ernstig moet opneem. Aan die ander kant koester 

deelnemer E egter nog die hoop dat by net laat ontwikkel en dat by nog lank en groot gaan word. 

Die navorser bet deelnemer E geleer hoe om stres te hanteer en sy oortuiging dat ander teenoor hom 

diskrimineer omdat by so kort is, reggestel. Deelnemer E se selfkonsep-telling bet egter net met 

twee punte toegeneem. Aangesien deelnemer E se selfkonsep net op sy voorkoms gebaseer is, was 

dit nie vir die navorser verbasend dat deelnemer E se selfkonsep-telling net met twee punte 

toegeneem bet nie. 

Deelnemer F 

Deelnemer F bet 'n swak akademiese-, fisieke-, sosiale- en gesin-selfkonsep. Deelnemer F noem 

dat sy swak presteer, dat sy nie gelukkig is met haar voorkoms nie en dat sy dikwels slordig is. 

Verder dui deelnemer F aan dat sy ongewild en minderwaardig is teenoor haar vriende en kennisse, 

dat sy nie haar eie mening kan vorm nie en dat sy met elke spreker saamstem. Deelnemer F se: "Ek 

haat myself as ek nie die guts het om my se te se nie. " Sy dui aan dat sy nie belangrik is in die oe 

van haar familie nie en dat hulle nie lief is vir haar nie. V erder dui deelnemer F ook aan dat sy nie 

oor vaardighede beskik nie en dat sy baie maklik beangs en bekommerd raak. Die navorser en 

deelnemer F bet met hierdie oortuigings van deelnemer F in die terapie-sessies gewerk, maar omdat 

sy nie haar samewerking as "vennoot" saam met die navorser teen haar depressie gegee bet nie, het 

sy nie so goed soos die ander deelnemers gevorder nie. Deelnemer F sou moontlik beter gevaar bet 

met baie meer sessies omdat dit lank gaan neem om 'n behoorlike vertrouensverhouding met haar 

op te bou. Sonder 'n vertrouensverhouding is "samewerkende empirisisme", wat 'n essensiele 

kenmerk van kognitiewe terapie is, nie moontlik nie. 

Die resultate op die Adolessente Selfkonsepskaal toon aan dat al ses die adolessente se tellings op 

die skaal boer is na afloop van die terapie-program. Samevattend kan genoem word dat al die 

deelnemers se selfbeelde positief gegroei bet met die verloop van terapie. Die afleiding kan gemaak 

word dat die adolessente geleer bet dat bloot omdat hulle iets gedink bet nie beteken dat dit so is nie 

(Beck, 1993:349). Die adolessente bet geleer om hulle outomatiese gedagtes en kernoortuigings te 



126 

identifiseer, te evalueer en om daarop te reageer. Verder het hulle ook ander vaardighede soos 

onder andere probleem-oplossingsvaardighede, besluitnemingsvaardighede, bestuur van tyd en 

streshantering geleer. Die adolessente het bewus geword van die denkfoute wat bulle maak en ook 

van hoe hulle situasies en gebeure soms op 'n verwronge wyse interpreteer en hoe hierdie 

verwronge interpretasies tot hulle nadeel strek. Hierdie nuwe kognitiewe vaardighede en 

lewensvaardighede het tot 'n meer positiewe siening van die self, van ander en van ervaringe in 

hulle leefwereld gelei. Die afleiding kan gemaak word dat die deelnemers wat aan die program deel 

geneem het, meer positiewe sieninge van hulself het, alhoewel daar by sommige deelnemers nog 

ruimte vir verbetering is. Terapie opsigself, maar ook ander faktore soos die verwerwing van meer 

kennis aangaande hulself en hul gemoedstoestand, hulle belangstellings en talente, toename in 

fisiese aktiwiteite, 'n gevoel van outonomie, verandering van irrasionele oortuigings en die aanleer 

van lewensvaardighede het alles meegewerk om die adolessente se selfkonsep te verbeter. 

5.3.2.3 Beck se Hopeloosheidsvraelys 

By hierdie vraelys is daar twee tellings (voor- en natoets) vir elke individu, wat in ooreenstemming 

met die depressie-vraelys, op 'n afname in die graad van hopeloosheid by die adolessente dui. Die 

resultate van die voor- en natoets word in Tabel 5.3 weergegee en aan die hand daarvan bespreek. 



Tabel 5.3 Resultate van Beck se hopeloosheidsvraelys 

Deel- Totaal 

nemer 

A Voortoets 

Natoets 

B Voortoets 

Natoets 

c Voortoets 

Natoets 

D Voortoets 

Natoets 

E Voortoets 

Natoets 

F Voortoets 

Natoets 

Geen of minimaal 

Lig 

0-3 

4-8 

9-14 

15+ 

Matig 

Ernstige Dpressie 

Roupunte Beskrywing van tellings 

5 Lig 

3 Minimaal 

3 Minimaal 

1 Minimaal 

4 Lig 

3 Minimaal 

5 Lig 

3 Minimaal 

3 Minimaal 

3 Minimaal 

11 Matig 

4 Lig 
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Uit bogenoemde resultate blyk dit dat die adolessent wat ligte depressie ervaar, me regtig 'n 

negatiewe siening van die toekoms het nie. Behalwe vir deelnemer F wat ook ·n redelike hoe 

depressie-telling met die eerste assessering getoon het, het a1 die ander adolessente ·n baie geringe 

gevoel van hopeloosheid oor die toekoms aangedui. Deelnemer A en C toon matige depressie 

tydens die aanvanklike evaluasie maar slegs 'n baie ligte graad van hopeloosheid. In hierdie gevalle 

is daar nie ooreenstemming tussen die tellings van die hopeloosheidsvraelys en die tellings van die 

depressie-vraelys soos wat daar oor die algemeen in die literatuur geantisipeer word nie (Clarizio, 

1989:58; Maddux, 1995:159; Weinberg-kriteria vir adolessente depressie: Wilkes eta/., 1994:51). 
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5.3.2.4 Die Beck Depressie Skaal (kyk 4.6.1) 

Die depressie-tellings van elke deelnemer, vir elke sessie, word in tabelle 5.1 tot 5.6 weergegee en 

aan die hand daarvan bespreek. Daar was in totaal vyftien sessies per deelnemer. Die eerste telling 

in die eerste kolom van elke deelnemer (a) dui op die deelnemers se depressie-telling tydens die 

aanvanklike evaluasie. 

Die norme vir Beck se depressieskaal is soos volg: 

Depressie Afwesig 

Ligte Depressie 

Matige Depress!ie 

Ernstige Depressie 

DeelnemerA 

0-9 

10-15 

16-23 

24-63 

Tabel 5.4 'n Visuele voorstelling van deelnemer A se depressie-tellings tydens terapie 

Sessie a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Telling 16 16 16 14 16 13 13 12 15 14 11 11 9 9 9 9 

Deelnemer A se depressie-telling het vanaf 'n telling van 16 wat op matige depressie dui tot 'n 

telling van 9 wat op die afwesigheid van depressie dui, afgeneem. Daar was twee maal 'n toename 

in deelnemer A se depressie-telling. Deelnemer A het die eerste toename (sessie 4) toegeskryf aan 

'n rusie wat sy met haar pa gehad het. Deelnemer A se: "'My pa het die naweek baie gedrink. 

Wanneer hy en my ma baklei haal hy dit op ons kinders uit. Hy noem my slegte name. Ek is bang 

vir my pa as hy drank is. Ek wens my pa was anders." Die tweede toename (sessie 8) het 

voorgekom toe haar moeder in 'n ander dorp gaan werk het. Die moeder se verandering van werk 

het geen verandering in hulle lewensomstandighede gebring nie maar daar was baie rusies tussen 

deelnemer A se rna en haar pa daaroor. Deelnemer A het tydens hierdie sessie gese: "Ek wens my 

ma wil my pa skei, dan sal alles beter wees. " Die navorser het baie met deelnemer A oor haar pa 

gesels. Die irrasionele oortuigings wat sy in haar vroee kindeijare verwerf het, is gerdentifiseer, 

geevalueer en reggestel. Die navorser en deelnemer A het ook historiese toetsing van 

kernoortuigings en herstrukturering van vroee herinneringe (kyk 2.4.2.3.10) gedoen. Die navorser 
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het ook gebruik gemaak van rollespel (kyk 2.4.2.3.10) waar deelnemer A die geleentheid gekry het 

om haar gevoelens aan haar "pa" oor te dra. Die navorser het ook gebruik gemaak van rollespel 

waar deelnemer A haarself was in haar vroee kindetjare. Die navorser bet deelnemer A ook gehelp 

om sekere noodsaaklike Iewensvaardighede te verwerf en ook om gebruik te maak van die 

gedragstegnieke in Beck se terapie, wat deelnemer A se depressiewe simptome verlig het en ook 

gehelp het in die verandering van haar disfunksionele kognisies. Die navorser het by hierdie 

deelnemer baie op selfvertroue-opleiding gefokus. Deelnemer A het ook 'n belangstellingstoets 

afgele omdat sy gekla het dat sy die meeste van die tyd verveeld is. Daar is probleem-oplosssing in 

hierdie verband gedoen. 

DeelnemerB 

Tabel 5.5 'n Visuele voorstelling van deelnemer B se depressie-tellings tydens terapie 

Sessie a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Telling 15 14 14 17 14 12 12 16 12 12 9 9 9 7 6 6 

Deelnemer B se depressie-telling het vanaf 'n telling wat op ligte depressie dui tot 'n telling wat op 

die afwesigheid van depressie dui, afgeneem. Deelnemer B se depressie-tellings het twee maal 

toegeneem. Die eerste toename (sessie 3) het vroeg in terapie voorgekom. Deelnemer B en baar 

jonger boetie het by haar biologiese moeder gaan kuier en sy het genoem dat dit verskriklik sleg was 

en dat sy nooit weer daar sal gaan kuier nie. Deelnemer B se: "My rna het die hele week op ons 

geskree en ons in die huis rand gejaag met 'n paplepel. Sy het nie geld vir ons om te gaan jliek nie, 

maar sy het geld vir drank. " Die tweede toename (sessie 7) het voorgekom as gevolg van 'n rusie 

tussen deelnemer B en haar pleegmoeder se dogter. Die navorser bet deelnemer B aangemoedig om 

aktief te raak, om doelstellings te stel en om be beer oor haar lewe oor te neem, aangesien deelnemer 

B aanvanklik baie passief was en geen doelwitte vir haarself op enige terreine gestel het nie. Die 

navorser en deelnemer B het ook laasgenoemde se outomatiese gedagtes en irrasionele oortuigings 

aangaande haar ongewildheid by baar portuur dikwels ondersoek en gekorrigeer. Die primere doel 

van terapie was om deelnemer B se oortuiging dat sy minderwaardig is as gevolg van haar 

agtergrond, reg te stel. Aangesien deelnemer B gevoel het dat sy minderwaardig is en dat sy 

onbekwaam op die meeste terreine van baar lewe is, het die navorser spesiale moeite gedoen om 

deelnemer B met die verwerwing van noodsaaklike Iewensvaardighede te bemagtig. Die 

verwerwing van hierdie vaardighede saam met die verandering van disfunksionele kognisies en boer 
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aktiwiteitsvlakke het bygedra tot die positiewe resultate soos aangedui op deelnemer B se depressie

tabel. 

DeelnemerC 

Tabel 5.6 'n Visuele voorstelling van deelnemer C se depressie-tellings tydens terapie 

Sessie a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Telling 17 19 17 16 16 15 16 15 15 14 14 12 10 10 14 11 

Deelnemer C se depressie-telling het vanaf 'n telling van 17 wat op matige depressie dui tot 'n 

telling van 11 wat op ligte depressie dui, oor 'n periode van vyftien weke afgeneem. Deelnemer C 

se tellings het vanaf die aanvanklike evaluasie tot en met die eerste sessie toegeneem. Tussen die 

aanvanklike evaluasie en die eerste sessie was 'n eksamen en 'n skoolvakansie. Deelnemer C het 

swak gedoen in die eksamen en hy noem dat sy ouers en sy broers die hele vakansie vir hom 

"gepreek" het oor sy swak punte. Hierdie gebeure het beslis bygedra tot deelnemer C se stygende 

depressie-telling. Deelnemer C se: "My pa het op my geskree en my ma het die hele tyd gehuil 

omdat ek so swak gedoen het. My broers was ook kwaad omdat ek my ouers so swaar laat kry. " Sy 

telling het egter v;maf die tweede sessie geleidelik begin afneem. Deelnemer C se telling het vanaf 

die tweede sessie weer twee maal toegeneem. Deelnemer C het die eerste toename (sessie 6) 

toegeskryf aan 'n voetbal-wedstryd wat sy span verloor het. Hy het genoem dat hy baie swak 

gespeel het. Deelnemer C het in die week van die voorlaaste sessie 'n persoon naby hom aan die 

dood afgestaan. Sy telling het toegeneem as gevolg van hierdie gebeure, maar sy telling was nie 

weer so hoog soos tydens die eerste sessie nie. Dit blyk dus of die toepassing van Beck se terapie 

effektief was in die wysiging van deelnemer C se irrasionele oortuigings wat sy depressie-telling 

aansienlik laat afneem het vanaf die tweede sessie en selfs die traumatiese gebeure het nie sy 

depressie-telling weer soveel laat toeneem soos na die aanvanklike evaluasie nie. Die navorser het 

baie op deelnemer C se oortuigings dat hy ongewild en onbekwaam is, gefokus. Aangesien 

deelnemer C onderpresteer, het die navorser baie uitdagings aan deelnemer C op akademiese gebied 

gestel. Verbetering in deelnemer C se skoolpunte het sy selfbeeld opsigself al 'n goeie hupstoot 

gegee. Die navorser het in die geval van deelnemer C baie op selfVertroue-opleiding gefokus en 

hom toegerus met sosiale vaardighede asook ander noodsaaklike lewensvaardighede. Deelnemer C 

het aanvanklik geglo dat hy inherent '"sleg" is en dat hy oor geen talente beskik nie. Hy het dan ook 
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so opgetree dat hierdie disfunksionele oortuigings in sy skemas bevestig is. Deelnemer C sal baat 

by verdere programme waar selfbeeld-bou gedoen word. 

DeelnemerD 

Tabel 5. 7 'n Visuele voorstelling van deelnemer D se depressie-tellings tydens terapie 

Sessie a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Telling 16 18 15 18 15 16 13 12 12 10 11 11 10 9 9 9 

Daar was 'n aanvanklike toename in deelnemer D se depressie-telling vanaf die eerste evaluasie tot 

en met die eerste sessie. Hierdie telling het na die eerste sessie begin afneem maar tydens die derde 

sessie was sy telling weer net so hoog soos in die eerste sessie. Deelnemer D se depressie-telling 

het wipplank gery tot en met die vyfde sessie. V anaf die vyfde sessie het sy telling konstant 

afgeneem tot en met die negende sessie. Tydens die tiende sessie en die elfde sessie het sy 

depressie-telling weer toegeneem alhoewel dit nie weer so hoog was soos in die begin nie. Na die 

twaalfde sessie tot en met die staking van terapie het deelnemer D se telling afgeneem tot 'n telling 

wat op die afwesigheid van depressie gedui het. Deelnemer D se telling het vanaf die eerste sessie 

tot en met die laaste sessie met 9 tellings afgeneem. Deelnemer D het voor die aanvanklike 

evaluasie deur 'n moeilike tyd gegaan as gevolg van 'n persoonlike krisis by die skool wat opsigself 

sleg was maar wat terselfdertyd ook sy skoolpunte en sy verhouding met sy portuur nadelig 

bei"nvloed het. Hierdie gebeure verduidelik die toename in sy depressie-telling. Aangesien 

deelnemer D baie geaktiveerde oortuigings gehad het, is daar baie intensief aan die identifisering, 

evaluering en verandering van sy irrasionele oortuigings gewerk. Dit het ook geblyk dat deelnemer 

D wei oor lewensvaardighede beskik, maar dat hy deur sy irrasionele oortuigings aangaande sy eie 

vermoens, gei"nhibeer is in die gebruik van hierdie vaardighede. Die navorser het deelnemer D met 

die verwerwing van sosiale vaardighede gehelp. 
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DeelnemerE 

Tabel5.8 'n Visuele voorstelling van deelnemer E se depressie-tellings tydens terapie 

Sessie a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Telling 11 11 11 10 10 11 9 11 10 9 11 11 10 9 9 9 

Deelnemer E se depressie-telling het vanaf •n telling van 11 wat op ligte depressie dui tot •n telling 

van 9 wat op die afwesigheid van depressie dui afgeneem. Deelnemer E se telling aan die einde van 

terapie dui op die afwesigheid van depressie, alhoewel sy laaste telling net twee minder is as sy 

aanvanklike telling. Deelnemer E se tellings het voortdurend tussen 11 en 9 gewissel. Deelnemer E 

het betekenisvolle interpersoonlike bronne wat daartoe hydra dat hy ten spyte van sy ongelukkigheid 

oor sy lengte en sy liggaamsbou, sy minderwaardigheidsgevoelens en sy gevoelens dat dit nie meer 

die moeite werd is om te presteer nie, nie aanvanklik 'n baie hoe depressie-telling gehad het nie. 

Die feit dat deelnemer E glo dat hy nog gaan groei is ook 'n faktor in die lae depressie-telling. Die 

navorser het deelnemer E se irrasionele oortuigings wat hy as gevolg van sy liggaamsbou en lengte 

verwerf het, uitgedaag en hom gelei om nuwe oortuigings in hierdie verband te verwerf. Die 

navorser het aan deelnemer E sy baie sterk punte en talente uitgewys en ook dat hy baie gewild is by 

sy mede-leerders. Die navorser kon ook aan hierdie deelnemer bewys dat betekenisvolle ander 

persone nie teen hom diskrimineer omdat hy kort en klein is nie. Kognitiewe veranderinge in 

hierdie verband het by deelnemer E voorgekom. 

DeelnemerF 

Tabel5.9 'n Visuele voorstelling van deelnemer F se depressie-tellings tydens terapie 

Sessie a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Telling 18 20 18 18 17 17 16 22 7 9 11 17 16 16 15 15 

Deelnemer F se depressie-telling het ook soos deelnemer C en deelnemer D se tellings toegeneem 

na die aanvanklike evaluasie. Deelnemer F het ook swak gedoen in die eksamen en verder was sy 

die vakansie by haar ouerhuis waar sy deurgaans met haar pa se ongeduldigheid en kritiek en haar 

ouers se konflik gekonfronteer was. Deelnemer F se depressie-telling was tydens die sewende 

sessie op sy hoogste. Deelnemer F het aan die navorser genoem dat sy saam met 'n seun geslaap het 

vir wie sy nie lief is nie. Dit het haar baie ontstel en die dag na die sewende sessie het sy probeer 
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selfmoord pleeg. Dit was 'n baie traumatiese ervaring wat deelnemer F gelukkig oorleef het. In die 

agtste sessie het sy genoem dat sy nou besef hoe kosbaar die lewe is en dat sy glad nie meer 

depressief is nie, vandaar die dramatiese onrealistiese afname in deelnemer F se depressie-telling 

vanaf die agtste sessie. Hierdie lae onbetroubare tellings het tot en met die tiende sessie 

voortgeduur. V anaf die elf de sessie het deelnemer F se tellings weer toegeneem. Deelnemer F het 

hierdie toename in haar telling toegeskryf aan 'n rosie wat sy met haar vriend gehad het. Die 

navorser het haar deur deelnemer F laat lei, maar eersgenoemde het besef dat deelnemer F se 

tellings onbetroubaar is. Aangesien deelnemer F nog baie probleme het wat nie deurgewerk is nie, 

is verdere individuele terapie met deelnemer F gedoen. 

Die resultate op die Beck Depressie skaal toon aan dat al die adolessente se depressie-tellings 

afgeneem het. Daar was adolessente wie se grafiek van depressie-tellings op en af gegaan het en nie 

konstant gedaal het nie. Die navorser het die adolessente in die eerste sessie reeds op hierdie 

skommelinge voorberei. 

Samevattend kan gestel word dat alhoewel persoonlike krisisse 'n invloed op die deelnemers se 

depressie-tellings gehad het, dit tog blyk dat Beck se terapie effektief was in die 

vermindering/opheffing van depressiewe simptome by hierdie adolessente, aangesien laasgenoemde 

se denke en oortuigings nou meer realisties en funksioneel was. Die adolessente is nou ook beter 

daartoe in staat was om dit wat na hulle kan toe kom, te hanteer. Afgesien van deelnemer F bet al 

die ander deelnemers na afloop van terapie 'n meer realistiese siening van hulself en van hul 

leefwerelde gehad. 

Wanneer daar met 'n teneergedrukte adolessent gewerk word, moet daar baie intensief en 

konsekwent op sy denkfoute en sy siening van homself en sy ervaringe, gefokus word. Die terapeut 

moet aan die adolessent kan bewys dat dit wat hy dink nie heeltemal realisties is nie. Dit is egter 

ook baie belangrik om ou negatiewe oortuigings met meer realistiese oortuigings te vervang. 
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5.3.3 Bevindinge aangaande die manifesteringswyse van subkliniese depressie by die 

deelnemers aan die navorsing, word vervolgens weergegee: 

Na afloop van die navorsing is dit vir die navorser duideliker waarom subkliniese depressie by 

adolessente nog dikwels nie as 'n emosionele toestand waarvoor hulp nodig is, erken word nie. 

Teneergedruktheid by die adolessent manifesteer anders as by die volwassene. Dit is verbasend, al 

het die navorser dit tydens die literatuurstudie raakgelees, om een oomblik met 'n baie 

teneergedrukte adolessente oor al hulle "probleme" te gesels en wanneer die sessie verby is, te sien 

hoe hulle weer saam met hulle vriende lag en gesels. Dit wat vir die adolessent belangrik is 

verander baie vinnig, selfs van week tot week (Wilkes eJ al., 1994:27). Die deelnemers aan, die 

navorsing het oor baie irrasionele kognisies beskik wat tot hulle gevoelens van neerslagtigheid 

bygedra het. Die deelnemers se emosies was baie wisselvallig. Deelnemer F se emosies het baie 

wipplank gery - een oomblik was sy in die wolke en die volgende dag wou sy selfmoord pleeg oor 

iets wat vir die meeste volwassenes nie eers noemenswaardig sal wees nie. Die terapeut mag egter 

nie as gevolg van hierdie geneigdheid by die adolessent besluit om die adolessent nie emstig op te 

neem nie. Deelnemer F het dan ook tydens die verloop van die navorsingsproses, gepoog om 

selfmoord te pleeg. Daar kan dus op grond van hierdie voorval en ook op grond van bevindinge in 

die literatuur net weer genoem word dat dit baie belangrik is om die adolessent se 

gemoedsversteurings emstig op te neem. 

Verder het die navorser ervaar dat die deelnemers baie verveeld is en dat hulle me oor 

lewensvaardighede beskik nie. Hierdie verveeldheid en gebrek aan lewensvaardighede veroorsaak 

denkfoute soos "Ek kan niks goed doen nie" "Ek beteken niks nie", wat dan tot die adolessente se 

depressiewe gevoelens bygedra het. Dit blyk dat die onderrig van noodsaaklike lewensvaardighede 

soos entrepreneurskap, sosiale, kommunikasie, probleemoplossings- en besluitnemingsvaardighede 

nog nie behoorlik en effektief in skole gerealiseer word nie. Die probleem is dat dit juis hierdie 

vaardighede is wat die adolessent in die toekoms nodig gaan kry (kyk 1.1 ). 

Wat ook tydens hierdie ondersoek duidelik geword het, is dat die huidige skoolstelsel weinig doen 

om die neerslagtige adolessent te identifiseer en te ondersteun, deels omdat baie volwassenes nog 

nie die implikasies van subkliniese depressie by die adolessent verstaan en erken nie. Daar is nog te 

veel volwassenes in skole wat nie kennis dra van die simptome, manifesteringswyse en die 

implikasies van subkliniese depressie by die adolessent nie (kyk 3.2). 
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5.3.4 Bevindinge aangaande adolessensie as fase van ontwikkeling soos waargeneem tydeos 

die empiriese ondersoek 

Die navorser het nie probleme ondervind om met die deelnemers 'n terapeutiese verhouding te stig 

nie. Die adolessent bly egter 'n moeiliker klient as die volwassene om mee saam te werk. Die 

deelnemers aan die navorsing het nie maklik verantwoordelikheid vir hulle probleme en hulle eie 

geluk aanvaar nie. Dit was vir sommige van die deelnemers moeilik om aan die navorser te erken 

dat hulle minderwaardig voel teenoor ander mense en in sekere situasies. 

Adolessente vind dit oor die algemeen aanvanklik moeilik om oor hulle denke te dink en dit is soms 

moeilik om te bepaal op watter kognitiewe vlak die adolessent funksioneer. Adolessente is ook 

dikwels aan gemoedskommelinge onderhewig wat mekaar baie vinnig opvolg (Wilkes et al., 

1994:37). Die navorser kon partykeer nie glo dat die erg neerslagtige adolessent van die vorige 

sessie nou hierdie borrelende adolessent sonder enige probleme is nie. Die adolessent se depressie

telling het egter dikwels nie met die adolessent se "borrelende" gemoedstoestand ooreengestem nie. 

Adolessente maak nog baie denkfoute en daar is baie vaardighede waaroor sommige adolessente nie 

beskik nie en dit laat hulle minderwaardig voel. 

Verder is adolessente wat nie hulselfvir hulp aangemeld het nie minder toegewyd as die volwassene 

en hulle doen ook nie graag huiswerk nie. Van die deelnemers sou ook maklik 'n afspraak op die 

nippertjie kanselleer en dan die navorser vra om byvoorbeeld die volgende dag te kom. Hulle wou 

graag die navorser sien, maar op hulle eie tyd. 

Adolessente is dikwels nog nie in voeling met die realiteit nie. Hulle leef net vir die "hier-en-die

nou". Nie een van die deelnemers het byvoorbeeld aanvanklik doelstellings vir hulle toekoms 

gehad nie. Deelnemer D was die enigste een wat al gedink het wat hy na skool wil doen. Hierdie 

verskynsel kom oor die algemeen by adolessente voor. Dit wil voorkom of die neerslagtige 

adolessent so besig is met die "hier en die nou" en hoe "sleg dit is" dat hy kwalik kan dink aan die 

uitdagings waarmee hy na skool gekonfronteer gaan word. Dit blyk dat die adolessent met 

subkliniese depressie nie so 'n negatiewe siening van die toekoms het soos die adolessent wat 

klinies depressief is nie. 
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Dit blyk uit die literatuur dat adolessente moeiliker kliente as volwassenes is en dat die terapeut wat 

met adolessente werk, dikwels gekonfronteer word met probleme wat meestal nie by die vol~asse 

klient voorkom nie. Hierdie probleme (traagheid om saam te werk, opstandigheid, wantroue 

teenoor volwassenes en onvoldoende kognitiewe ontwikkeling) word grootliks deur kognitiewe 

terapie uitgeskakel. Adolessente voel dikwels volwassenes wil net vir bulle "preek." Kognitiewe 

terapie werk egter anders. Dinge is nie net vir die deelnemers gese om bulle beter te laat voel nie, 

daar is bewyse gesoek en in die meeste gevalle gekry. Die navorser beskou die adolessent as sy 

vennoot en daar is saam besluit oor aile opdragte en besluite wat geneem is. Die kognitiewe 

terapeut vergewis homself ook van die kognitiewe vlak waarop die adolessent funksioneer en pas 

terapie by die adolessent se kognitiewe ontwikkeling aan. Hierdie manier van doen bet die 

deelnemers aan die navorsingsprojek gehelp om bulle minderwaardigheidsgevoelens teenoor die 

navorser afte skud en om te voel dat bulle ook beheer het oor wat in terapie gebeur. 

Denkfoute was onderliggend aan baie van die probleme wat die deelnemers ervaar bet en aangesien 

kognitiewe terapie pertinent op hierdie disfunksionele kognisies van die adolessent fokus, is baie 

van hierdie probleme in terapie opgehef. Wanneer die deelnemers se denke nie verwronge was nie, 

is probleemoplossing gedoen om bulle te help. Die navorser bet nie net die deelnemers gehelp om 

bulle probleme op te los of om bulle irrasionele oortuigings te verander nie, sy bet ook vir die 

adolessente gewys hoe om dit te doen. Die adolessent word dus in kognitiewe terapie toegerus om 

homself te help, selfs nadat terapie gestaak is. Hierdie bemagtiging van die deelnemers om hulself 

te help, het tot 'n meer positiewe siening van die self en gevolglik tot 'n afname in depressie-tellings 

bygedra. 

5.4 ONDERHOUDE MET DIE DEELNEMERS 

Onderhoude met die deelnemers dui daarop dat hulle baie positief is oor die resultate van die 

terapie-program. Die algemene gevoel onder die deelnemers was dat bulle baie geleer bet en kennis 

geneem bet van dinge waarvan bulle nie vroeer geweet bet nie. Die adolessente voel dus dat bulle 

deur die terapie-sessies en wat daar gebeur bet, in bulle menswees verryk is. Elke deelnemer se 

gevoelens oor die resultate van die terapie-program word vervolgens weergegee: 

DeelnemerA 

"Ek verstaan myself en ander mense nou baie beter. My pa sal ek seker nooit verstaan nie." 



"Dit het baie gehelp toe ek my gevoelens aan my pa oorgedra het." (Rollespel). 

"Ek het geleer om my humeur te beteuel en omfrustrasies beter te verwerk." 

''Ek verstaan my gevoelens beter en weet nou beter hoe om my probleme op te los. " 

"Ek besefmy pa het 'n probleem en dat ek nie minderwaardig is omdat hy my verwerp nie." 
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"Ek besef dat ek as mens goed genoeg is net soos ek is en dat ek nie goeie punte op skoal hoefte kry 

of op die sportveld moet presteer, om te bewys dat ek 'n goeie mens is nie. " 

"Ek weet nou meer waarin ek belangstel en ek het meer selfvertroue. Ek het baie goed geleer wat 

my meer laat glo in myself " 

"Ek sou graag meer beroeps/eiding wou ontvang en ook meer leer van maniere om aan my 

selfbee/d te bou. " 

"Ek wens ons kan meer leer oor hoe om nie skaam te wees by seuns nie." 

"Ek het bale gehou van die hoek oor selfversorging. My liggaam is vir my al meer aanvaarbaar." 

Deelnemer B 

"Ek het geleer dat ek goed genoeg is net soos ek is en dat ek nie minderwaardig is as gevolg van my 

ouers se probleme nie. " 

"Ek verstaan ook nou dat ek nih aan my verlede kan doen nie, maar dat ek bale kan doen om my 

toekoms beter te maak as my verlede. " 

"Ek verstaan nou hoe my gedrag ander kinders se optrede teenoor my bel'nvloed. Ek voel soms nog 

onseker oor sekere kinders se optredes teenoor my. " 

"Ek het geleer om doelstellings vir myself te stel en om te werk om dit te bereik. Ek besefook dat ek 

myself bale onder skat het . .. 

"Ek sit nie meer net heeldag voor die televisie nie. ·· 

"Ek weet nou dat mense my nie altyd gaan behandel soos wat ek wil he dat hulle my moe! behandel 

nie. " 

"Ek voel bale meer positief oor myse(f en ek kan my probleme beter oplos." 

"Ek het al klaar meer vriende na die toer. " (Die standerd agt-leerlinge was see toe vir ·n week). 

"Ek sal graag nog meer willeer om met my pleegmoeder se dogter oor die weg te kom. Sy frustreer 

my nog steeds. '' 

"Ek sou graag nog meer wou leer oor sosiale vaardighede. 

DeelnemerC 

"Ek weet ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my eie !ewe. " 



"Ek glo meer in myself My skoolpunte is baie beter. " 

"Ek pro beer om nie meer negatief oor myself te dink nie. Ek sukkel nog partykeer. " 

"Ek rook nie meer nie. Ek hoop nie ek gaan weer begin nie. " 

"Ek pro beer om myself nie meer met ander kinders te vergelyk nie. " 

"Ek kan al meer kalm bly wanneer dinge my frustreer. " 
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"Ek verstaan my maats beter. Ek weet ook dat nie alma! van my hou nie maar dat dit nie saak 

maak nie." 

"Ek besef dat ek verder in die !ewe kan kom." 

"Ek het geleer hoe om myself te motiveer. Ek doen nie nou net meer dinge omdat ek nie my ouers 

wil seer maak nie. Ek doen dit vir myself" 

"Ek sal graag meer willeer oor hoe om meisies te benader." 

DeelnemerD 

"Ek besef dat ek bate verkeerde idees gehad het en dat die gedagtes my ongelukkig laat voel het. 

"Ek verstaan nou dat ek nie so hard op myself en op ander mense moe/ wees nie." 

"Ek probeer baie hard om altyd die positiewe in elke situasie raak te sien." 

"Ek besef dat ek meer vriende sal he as ek meer positief en vriendelik is en ook meer in ander 

mense belangstel. " 

"Ek verstaan daJ nie alma! altyd van my gaan hou nie. " 

''Ek weet dat ek nie myself met ander kinders moet vergelyk nie." 

"Ek verstaan nou dat ek sterk punte en swak punte het en dat ek nie hoef uit te blink in alles wat ek 

aanpak nie. " 

"Ek het geleer hoe om sosiaal met ander kinders te verkeer sonder om senuweeagtig te voel." 

"My verhouding met my gesinslede is so-so. Ek het maar 'n moeilike familie. " 

"Ek wee/ waar my oortuigings vandaan kom en ek wee/ dat dit nie waar is nie. Ek het nou nuwe 

oortuigings wat my baie gelukkiger maak. " 

"Ek dink die program is baie goed. vera! omdat 'n mens leer hoe omjouselfte help." 

Deelnemer E 

"Ek het baie geleer, byvoorbeeld dat mense nie anders teenoor my optree omdat ek klein en kort is 

nie. " 

"Ek besef dat ek baie talente het en dat ek weer verantwoordelikheid vir my eie !ewe moet neem. " 
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"Ek weet nie of ek ooit Ianger gaan word nie, ek hoop so. Ek weet nie of ek regtig gelukkig sal 

wees as ek nie Ianger en grater word nie. " 

"Ek weet darem nou beter hoe om my stres te hanteer. " 

"Ek besef dat die meeste kinders van my hou, al is ek kart en klein. Ek dink net hoe baie hulle van 

my sou gehou het as ek grater en Ianger was. " 

Deelnemer F 

"Ek weet nou ek moet meer verantwoordelikheid vir my eie !ewe aanvaar. " 

"Ek moet nie ander mense toelaat om oar my te loop nie. " 

"Ek kan my probleme nou makliker oplos." 

"Ek het geleer dat 'n mens goed moet wees vir jouself en jouself moet versorg. " 

Uit die onderhoude met die deelnemers kon die navorser sien dat die deelnemers meer selfversekerd 

is. Hierdie selfversekerdheid spruit uit die deelnemers se kennis van disfunksionele denke en hoe 

dit bydra tot hulle gevoelens van neerslagtigheid. Die adolessente weet dat hulle denkfoute maak en 

dat hulle dink op maniere wat hulle laat "ly". Hulle is nou beter daartoe in staat om teen hierdie 

denke te waak en om hulle eie terapeute te wees. V erder het die deelnemers ook noodsaaklike 

lewensvaardighede, wat hulle meer selfvertroue gegee het, aangeleer. 

Die adolessente is minder irrasioneel in hulle persoonlike oortuigings. Hulle is meer ontspanne in 

hulle verwagtinge van hulself en van ander persone en hulle is ook meer verdraagsaam ten opsigte 

van frustrerende omstandighede. 

5.5 ONDERHOUDE MET DIE OUERS 

1. AI die ouers was die navorser goedgesind maar slegs die ouers of ten minste die moeders 

van die drie dogters het hulle samewerking gegee. Deelnemer B bly nie by haar eie moeder 

nie, hier word dus na haar pleegmoeder verwys. Deelnemer E se moeder en deelnemer C se 

ouers is elders woonagtig. Deelnemer D se vader is baie "afwesig" en sy moeder was ook 

nie baie gewillig om 'n onderhoud toe te staan nie. Laasgenoemde het egter nadat die 

navorser bietjie druk toegepas het, ingewillig om 'n onderhoud toe te staan. 
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2. Die drie dogters se moeders was baie positief oor die program en die veranderinge wat dit 

by hulle dogters meegebring het. Die moeders het onder andere genoem dat hulle dogters 

meer selfvertroue het, dat hulle meer sinvolle besluite kan neem en dat hulle 

verantwoordelikheid vir hulle dade aanvaar. Deelnemer A en deelnemer B se moeders het 

genoem dat hulle dogters minder verveeld en passief is. Die moeders het ook genoem dat 

die dogters besef het dat hulle in alles 'n keuse het en dat hulle met die gevolge van hulle 

keuses moet saamleef. Die navorser het baie klem gele op hierdie aspek nadat vroeg reeds 

in terapie gesien is dat die leerders nooit geleer het om verantwoordelikheid te neem vir 

hulle optrede nie. 

3. Deelnemer F wat volgens die navorser nog nie al haar dinge deurgewerk het nie, se moeder 

het 'n paar weke na staking van terapie, die navorser gevra of die navorser weer met haar 

dogter sal werk. Die moeder het genoem dat dit net goed begin gaan het met haar dogter 

maar dat sy op die oomblik 'n insinking beleef. Deelnemer F beskik oor 'n baie swak 

egosterkte en het intensiewe terapie oor 'n langtermyn nodig. 

4. Die navorser het die drie moeders van die dogters gereeld iewers raakgeloop en sommer 'n 

geselsie aangeknoop of die moeders het die navorser gebel wanneer hulle 'n behoefte gehad 

het om hulle harte uit te praat. Dit blyk dat die moeders 'n behoefte aan ouerbegeleiding het 

en ook aan moeders wat in dieselfde posisie as hulle verkeer. 

5.6 SAMEV A TTING 

Bevindinge uit die empiriese ondersoek is in hierdie hoofstuk bespreek. Aandag is gegee aan die 

resultate van die toepassing van Beck se terapie, die resultate van die evalueringsmedia, bevindinge 

aangaande die manifesteringswyse van subkliniese depressie en adolessensie as fase van 

ontwikkeling soos waargeneem tydens die empiriese ondersoek. Laastens is daar ook gefokus op 

die deelnemers en hulle ouers se gevoelens oor die terapie-program en in watter mate hulle by die 

program gebaat het. 

In hoofstuk 6 word die studie saamgevat en tot 'n gevolgtrekking gekom. 



6.1 INLEIDING 

HOOFSTUK 6 

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
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In hierdie studie is 'n literatuurstudie gedoen om die konsepte "subkliniese depressie" en 

"adolessensie" van nader toe te lig. Verder is Beck se kognitiewe teorie en terapie ook bestudeer en 

toegepas. Die resultate van die literatuurstudie en die empiriese ondersoek word in hierdie hoofstuk 

weergegee. Verder word die finale gevolgtrekkings en waarde van hierdie studie ook in oenskou 

geneem. Met die aspekte wat verdere navorsing vereis, die leemtes van die studie en aanbevelings 

vir gebruik van die navorsing en verdere navorsing, word hierdie hoofstuk afgesluit. 

Vervolgens word 'n opsomming van die resultate van die navorsing gegee: 

6.2 RESULT ATE VAN DIE NA VORSING 

6.2.1 Resultate van die literatuurstudie 

Die resultate van die literatuurstudie word in tenne van Beck se kognitiewe teorie van depressie, 

Beck se kognitiewe terapie, subkliniese depressie en adolessensie, as fase van ontwikkeling, 

bespreek. 

6.2.1.1 Beck se kognitiewe teorie van depressie 

Beck fokus op denke, of kognisies en gevoelens. Met die fonnulering van sy kognitiewe model dui 

Beck aan dat die mens verskillende denkvlakke het wat hierargies georganiseerd is (kyk figuur 2.1) 

en dat die mens se emosies en gedrag bernvloed word deur sy persepsie van gebeure en nie deur die 

gebeure opsigself nie. Beck se kognitiewe model postuleer drie spesifieke konsepte om depressie te 

verduide1ik naamlik kemoortuigings en intermediere oortuigings in wanaangepaste skemas, die 

kognitiewe triade (outomatiese gedagtes) en foutiewe inligting-prosessering (kyk 2.3.1.1 2.3.1.4). 

Skemas is die sentrale konsep in Beck se teorie. Uit die literatuur blyk dit dat skemas organiserende 

eenhede is wat die individu se kennis aangaande homself en sy wereld bevat (kyk 2.3.1.1. en 
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2.3.1.2). Kognitiewe prosessering (kyk 2.3.1.4) is reels aan die hand waarvan die individu inligting 

waarneem, enkodeer, berg, terugroep en kombineer tydens psigiese aktiwiteite. Die kognitiewe 

triade (kyk 2.3.1.3) behels die individu se siening van homself, van sy leefwereld en van die 

toekoms. Uit die literatuur blyk dit dat die inhoud van die skemas, die individu se wyse van 

inligting-prosessering en ook die aard van sy outomatiese gedagtes bepaal (kyk 2.3.1 ). Hierdie 

negatiewe outomatiese gedagtes en selektiewe inligting-prosessering bevestig terselfdertyd vir die 

individu die inhoud van sy skemas (kyk 2.2.1 en 2.2.2) en is dus "skema-onderhoudend". 

6.2.1.2 Beck se kognitiewe terapie 

Kognitiewe terapie is 'n samewerkende proses van empiriese ondersoeke, toetsing van die realiteit 

en probleemoplossing tussen die terapeut en die klient. Die klient se wanpersepsies en 

gevolgtrekkings word gesien en gebruik as toetsbare hipoteses. Gedrags-eksperimente, en verbale 

prosedures word gei"mplementeer om altematiewe interpretasies te ondersoek en om teenstrydige 

bewyse te genereer wat meer funksionele oortuigings ondersteun en uiteindelik tot terapeutiese 

veranderinge lei (kyk 2.4.2.3.6 en 2.4.2.3.1 0). Beck se kognitiewe terapie is dus primer ingestel op 

die produsering van kognitiewe verandering om sodoende blywende emosionele en 

gedragsveranderinge mee te bring. Een van die hoofdoelstellings van die kognitiewe terapeut is om 

die klient te help om homself te help deur 'n meer aktiewe waarnemer en evalueerder van sy eie 

kognisies, aannames en gesindhede te word (kyk 2.4.2.5). 

6.2.1.3 Subkliniese depressie by die adolessent 

Subkliniese depressie by adolessente word nie meer deur kundiges as 'n "norrnale" versk:ynsel 

beskou nie (kyk 3.2). Hierdie toestand van teneergedruktheid is dikwels van 'n verbygaande aard, 

maar terwyl dit daar is, word die adolessent se funksionering op alle terreine van sy lewe, negatief 

bei"nvloed (kyk 3.4). Dit gebeur egter ook dikwels dat hierdie toestand van teneergedruktheid 

oorgaan in kliniese depressie of dat die depressiewe episode weer herhaal word in die volwasse jare, 

indien die adolessent nie die nodige hulp ontvang nie. 

Dit blyk uit die literatuur dat kundiges dit eens is dat subkliniese depressie by die adolessent op 

dieselfde kontinuum as kliniese depressie by volwassenes voorkom (kyk 2.2.2.3 en 3.5). 

Adolessente met subkliniese depressie ervaar dus dieselfde simptome as volwassenes met kliniese 
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depressie. Die ado1essent met subk1iniese depressie ervaar egter minder simptome en in 'n minder 

ernstige graad as vo1wassenes met k1iniese depressie. Die feit bty egter staan dat die ado1essent met 

subkliniese depressie hierdie toestand intensief beleef en dat dit 'n ekstra paging vereis om dinge 

gedoen te kry (kyk 1.6.2 en 3.3). Uit die literatuur blyk dit ook dat daar niks ligs of matigs 

aangaande hierdie toestand van depressie is nie. 

Dit blyk verder uit die literatuur dat die meeste ado1essente wat depressie ervaar, subkliniese 

depressie ervaar en dat hierdie tipe depressie besig is om toe te neem onder ado1essente (kyk 1.1 en 

3.2). Daar is egter baie min studies wat op die depressiewe ervaringe van die adolessent met 

subkliniese depressie, fokus. Die afleiding kan dus gemaak word dat subk1iniese depressie by die 

adolessent in die oorgrote meerderheid van gevalle, steeds nie gei'dentifiseer of behandel word nie, 

terwyl dit uit die literatuur blyk dat hutp aan hierdie leerders binne gesins- en skoolverband 

onontbeerlik is (kyk 1.1 ). 

Die volgende aanbevelings aangaande subkliniesse depressie is in die literatuur gevind: 

Uit die literatuur b1yk dit dat voorligting-sielkundiges benodig word, om 'n grater rot te speel in die 

identifisering van die adolessent wat gevoelens van teneergedruktheid beleef as gevolg van 

verwronge, negatiewe kognitiewe prosesse. Kundiges voel dat professionele skoolberaders 'n 

kritieke rot kan speet in die assessering, behandeting en voorkoming van subktiniese depressie by 

adolessente. Baie skrywers is dit ook eens dat voorligting-onderwysers in die ideate posisie is, om 

adotessente met subktiniese depressie te identifiseer. Daar word voorgestel dat die voorligter

onderwyser sover moontlik voorkomend moet optree en dat hy met ander onderwysers in die skool 

en ook met die ouers van hierdie kinders, in die verband moet saamwerk. Verder word kognitief

gebaseerde intervensie-strategiee vir sowel die voorkoming as die behandeting van subkliniese

depressie by adoh~ssente aanbeveeL Dit blyk uit die literatuur dat die ontwikkeling en aanbieding 

van pro-aktiewe, primere intervensies en voorkomingsprogramme baie waardevolle 

hulpverleningstegnieke is en dat dit in die toekoms baie meer geYmptementeer sal moet word. In die 

lig van die omstandighede in ons land en die tyd waarin ons leef, word daar al hoe meer in die 

literatuur aanbeveel dat skole die klem vanaf slegs 'n suiwer akademiese onderrig na 'n meer 

algemene opvoeding waar noodsaaklike lewensvaardighede onderrig kan word, verskuif. Laastens 

blyk dit ook uit die literatuur dat meer empiriese inligting aangaande die besorgdhede, uitdagings en 

probleme van die adolessent van vandag nodig is, om effektiewe hulp te verleen. 
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6.2.1.4 Adolessensie 

Dit blyk uit die literatuur dat adolessensie 'n kritieke fase van ontwikkeling is. Die adolessent moet 

hierdie fase van ontwikkeling suksesvol deurloop, om as 'n emosioneel-stabiele en geestesgesonde 

volwassene in die samelewing te funksioneer. Adolessensie word deur kritieke ontwikkelinge en 

ingrypende veranderinge gekenmerk, asook lewensbelangrike keuses wat tydens hierdie fase 

gemaak moet word (kyk 1.1 ). Terwyl hierdie veranderinge en ontwikkelinge plaasvind, word daar 

terselfdertyd al hoe meer eise op aile terreine deur ouers, onderwysers en die samelewing opsigself, 

aan die adolessent gestel. Alhoewel daar steeds baie adolessente is wat hierdie fase van 

ontwikkeling, ten spyte van bogenoemde faktore, sonder enige betekenisvolle probleme deurloop, is 

daar egter terselfdertyd ook baie adolessente wat tot irrasionele interpretasies en kognitiewe 

distorsies geneig is en dus nie oor die intrapsigiese bronne beskik, om normatiewe lewensgebeure 

en daaglikse beslommernisse en stres (kyk 3.7.2) die hoof te bied nie. As gevolg van onder andere 

die swak ekonomie en maatskaplike omstandighede in ons land, is die basiese dinge soos 'n 

behoorlike tersiere opvoeding of self net 'n werk en alles wat daarrnee gepaardgaan nie meer so 

vanselfsprekend soos in die verlede nie. Gesien in die lig van hierdie omstandighede, is 

sielkundiges dit eens dat subkliniese depressie besig is om toe te neem onder adolessente (kyk 1.1 ). 

Die adolessent is om verskeie redes 'n moeilike klient om mee saam te werk en dit is raadsaam om 

kennis te neem van die volgende aanbevelings wat in die literatuur gemaak word, wanneer met die 

adolessent gewerk word. 

Wanneer met die adolessent gewerk word, moet daar klem geplaas word op: die gebruik van 

konkrete voorbeelde om insig te bevorder, sosialisering in die kognitiewe model, aktiewe 

eksplorasie van aspekte aangaande outonomie en vertroue, kognitiewe distorsies, 

gemoedsverandering tydens die sessie, en die verwerwing van probleem-oplossingsvaardighede, 

sosiale vaardighede en beheer oor gevoelens. 

Die kognitiewe terapeut moet die beperkinge van die verskillende ontwikkelingstadiums in ag neem 

en op werklike lewensgebeure, in die "hier-en-die-nou" fokus. Die terapeut moet 'n gebrek aan 

konsekwentheid by die adolessent in terme van die adolessent se veranderende selfkonsep en 

onsekerheid, wat 'n natuurlike verskynsel by die adolessent is, sien. Die terapeut moet voortdurend 

van die adolessent se emosies, verandering van emosies, of die intensifisering van emosies tydens 



145 

terapie-sessies bewus wees. Dit is baie belangrik om met 'n "derde" oor te luister vir patrone in 

kognitiewe style wat met die adolessent se depressie verband kan hou. Denkfoute by die adolessent 

moet voortdurend uitgedaag word. 

Die neiging tot egosentrisme by die adolessent is normaal en die terapeut moet sy begrip hiervoor 

op 'n indirekte wyse aan die adolessent kommunikeer. Adolessente wil as individue verstaan word 

en daarom moet die terapeut die adolessent as die beste beoordelaar van sy eie sieninge erken en 

normaliserende opmerkings vermy. Om die adolessent se behoefte aan erkenning te bevorder moet 

daar aan hom keuses in terapie aangebied word. Dit is belangrik om die adolessent te laat voel dat 

hy in beheer is. 

Die terapeut moet betekenisvolle ander by die terapie insluit, wanneer hulle deelname nodig is om 

die teneergedrukte adolessent se wanaangepaste oortuigings wat volgens die terapeut die 

depressiewe gevoelens in stand hou, te verander. 

Korttermyn-terapie oor die algemeen en miskien spesifiek met adolessente, vereis noukeurige en 

vaardige bantering van die terapeutiese verhouding. Adolessente moet aangemoedig word om 

gevoelens van frustrasie, hopeloosheid, gegriefdheid en ander negatiewe emosies aangaande die 

terapeut en terapie met die terapeut te deel. Die moeilike, onwillige adolessent wat nie self vir hulp 

aangemeld het nie, se aandag en verbeelding word gewoonlik aangegryp wanneer die terapeut 

voorstel dat hulle die eerste sessie as 'n eksperiment moet sien. Die kognitiewe terapeut kan baie 

doen om die adolessent se wanpersepsie van die terapeut as "aanklaer" en die self as "getuie" uit 

die weg te ruim. Die terapeut moet die gedrag en denkstyle wat hy aan die die adolessent wil 

onderrig, voortdurend aan die adolessent demonstreer. 

Met betrekking tot "empirisisme" is dit belangrik om 'n minder "akademiese" benadering te volg 

wanneer met 'n adolessent gewerk word. Adolessente is meer konkreet in hulle denke en die 

terapeut moet dus spesifieke vrae vra, eerder as om vae algemene navrae aan die adolessent te rig. 

Empiriese data moet ook meer konkreet wees wanneer met adolessente gewerk word. 
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6.2.2 Resultate van die empiriese ondersoek 

Beck se kognitiewe terapie is op ses leerders toegepas om te bepaal of hierdie terapie effektief sal 

wees in die opheffing van subkliniese depressie by hierdie adolessente. Die adolessente wat 

geselekteer is om aan die navorsing deel te neem, het almal 'n ligte tot matige vorm van depressie 

ervaar, wat 'n aanduiding van subkliniese depressie is. Uit die deelnemers se response op vraelyste 

en uit die aanvanklike onderhoude het dit geblyk dat die adolessente 'n negatiewe siening van 

hulself en van hulle ervaringe gehad het, wat in situasie-spesifieke outomatiese gedagtes uitgedruk 

is. Die disfunksionele kognisies en gesindhede wat, volgens Beck, by die depressiewe persoon 

voorkom, is ook by die deelnemers aan die navorsingsprojek, waargeneem. Dit het ook uit die 

navorsing geblyk dat die deelnemers, as gevolg van hierdie disfunksionele kognisies, inderdaad oor 

'n kognitiewe kwesbaarheid vir die ontwikkeling van depressie beskik. Die deelnemers aan die 

navorsing het almal hoe standaarde vir hulself gestel, hulle was onrealisties in hulle verwagtinge 

van hulself en in hulle verwagtinge van ander mense, die adolessente was geneig om probleme as 

onoplosbaar te sien en hulle het gevoel dat daar sekere goed is, wat hulle net nie kan hanteer nie. 

Die adolessente het ook almal 'n lae selfwaarde telling getoon. Die navorser het aan die hand van 

verskeie tegnieke en metodes (kyk hoofstuk 2) die adolessente gehelp, om hulle disfunksionele 

kognisies te identitiseer, te evalueer en te wysig soos nodig. 

Die deelnemers aan die navorsing het egter ook werklike probleme ervaar en die navorser het die 

adolessente onderrig in probleem-oplossingsvaardighede waar dit geblyk het dat hulle denke nie 

irrasioneel is nie. Sommige adolessente het inderdaad nie oor probleem-oplossingsvaardighede as 

sodanig beskik nie en hulle het gebaat by die onderrig van hierdie vaardighede. Die ander 

adolessente het wei oor probleem-oplossingsvaardighede beskik, maar hulle het geglo dat hulle n1e 

daartoe in staat is om hulle probleme op te los nie. In hierdie gevalle was dit nodig om aan die 

adolessente se irrasionele oonuigings wat hulle verhinder het om hulle probleme op te los, te werk. 

Bo en behalwe die kognitiewe tegnieke, is gedragstegnieke ook ge1mplementeer en essensiele 

lewensvaardighede is onderrig om die adolessente aan die gang te kry en om hulle depressiewe 

simptome te verlig. 

Die mens se irrasionele oortuigings, sy sieninge aangaande homself en sy ervannge en sy 

gemoedstoestand, het 'n wederkerende invloed op mekaar, volgens Beck. In hierdie studie is 

gevind dat namate die deelnemers se irrasionele oonuigings deur die intensiewe toepassing van 
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Beck se kognitiewe en gedragstegnieke gekorrigeer is, hulle siening van hulself en hul ervaringe 

verbeter het, wat uiteindelik 'n afname in hulle depressie-tellings tot gevolg gehad het. Terwyl die 

adolessente se kognisies verander is, het hulle ook meer aktief begin raak en geleer hoe om hulle 

probleme op te los. Die verandering van kognisies en die daarmee gepaardgaande aannames en 

gesindhede, die verwerwing van probleem-oplossingsvaardighede en ander noodsaaklike 

lewensvaardighede en die gebruik van gedragstegnieke soos "coping" kaarte, geskeduleerde 

aktiwiteite, selfvertroue-opleiding, gegradeerde take en opgawes en positiewe self-stelling-joemale 

het die adolessente laat voel dat hulle in beheer is van hulle eie lewens en hulle eie geluk. AI die 

tegnieke en strategiee in Beck se terapie het saamgewerk, om depressiewe gevoelens by die 

deelnemers aan die navorsing op te hef. 

6.2.2.1 Kognitiewe veranderinge 

Afgesien van deelnemer B is al die deelnemers se totaal-tellings op die "Survey of Personal Beliefs" 

nog onder die norm. Die navorser kon egter nie 'n norm-telling vir skoolleerders vind nie en 'n 

norm-telling vir universiteit studente is gebruik. Wanneer die norm-telling dus buite rekening 

gelaat word, is die resultate van die empiriese ondersoek baie positief. AI die tellings van al die 

deelnemers het te:n opsigte van al die kategoriee toegeneem. Die toename in tellings op hierdie 

skaal reflekteer positiewe kognitiewe veranderinge. Die adolessente was na afloop van die terapie 

minder geneig tot katastrofering, hulle was meer realisties in terme van die eise wat hulle aan 

hulself en ander gestel het en hulle het oor 'n hoer frustrasie-toieransie beskik. AI die deelnemers, 

behalwe deelnemer E, se selfwaarde-tellings het ook in ooreenstemming met die tellings op die 

adolessente selfkonsep skaal, toegeneem. Die deelnemers aan die navorsing het vir vyftien weke 

Beck se terapie-program deurloop en daar is intensief aan die wysiging van hulle disfunksionele 

kognisies gewerk. Die navorser voel egter dat self-terapie en "booster" sessies beslis nodig gaan 

wees, om blywende veranderinge te verseker. 'n Voorbeeld van self-terapie sessies word in bylaag 

10 gegee. 

6.2.2.2 Selfkonsep 

In terapie het die adolessente geleer dat hulle nie minderwaardig is as alma! nie van hulle hou nie, 

dat hulle nie onbekwaam is as huile nie uitblink in alles wat hulle doen nie, dat hulle foute mag 

maak, dat dit onrealisties is om hulself te beoordeel op grond van ander se standaarde en om hulself 
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voortdurend met ander mense te vergelyk. Verder het hulle geleer om meer realistiese verwagtinge 

van die lewe en van ander mense te he, byvoorbeeld ander mense hoef nie te dink en dinge te doen 

soos wat ek wil he dat hulle dit moet doen nie, dit is nie noodwendig dat ek altyd uit die lewe gaan 

kry net wat ek wil he nie. Die adolessente het geleer om hulself te aanvaar en om van hulself te hou 

en om op te hou om bulle geluk uit te stel. Adolessente het dus, met die hulp van die navorser, 

hulle ou oortuigings met meer realistiese funksionele oortuigings vervang. Die navorser het die 

deelnemers ook met basiese lewensvaardighede en ook met die "hoe" van die toepassing van Beck 

se kognitiewe terapie toegerus, wat tot meer selfvertroue by die deelnemers bygedra het. Die 

deelnemers het met die verloop van die terapie-proses baie mense-kennis opgedoen wat hulle dan 

ook tussen die sessies deur toegepas het. 

6.2.2.3 Depressie-telling 

Sommige deelnemers se depressie-tellings het konstant afgeneem, terwyl daar meer skommeling in 

die ander deelnemers se tellings was. Sommige deelnemers se tellings het relatief baie afgeneem 

terwyl ander se tellings nie so baie afgeneem het nie. Wat egter belangrik is, is dat al die 

deelnemers se depressie-tellings, in ooreenstemming met die kognitiewe veranderinge wat 

plaasgevind het, afgeneem het. Die navorser het dit ook eerstehands in terapie ervaar dat 'n 

adolessente se gemoedstoestand telkens wanneer kognitiewe verandering plaasgevind het, verbeter 

het. Beck noem dat die depressiewe persoon altyd beter word wanneer sy disfunksionele kognisies 

reggestel word. Hierdie aanname van Beck word deur die resultate van die empiriese ondersoek 

ondersteun. Lewensvaardighede wat die adolessente baasgeraak het, het hulle in staat gestel om 

moeilike situasies te hanteer wat hulle stres-vlakke laat afneem het en wat terselfdertyd ook bygedra 

het tot 'n afname in depressie-tellings. Bo en behalwe die verandering van irrasionele oortuigings 

en die aanleer van lewensvaardighede het hoer aktiwiteitsvlakke ook tot 'n afname in die 

deelnemers se depressie-telling bygedra. 

6.3 GEVOLGTREKKINGS VAN DIE STUDIE 

Resultate op die evalueringsmedia en onderhoude wat met die deelnemers en hulle ouers na afloop 

van die terapie gevoer is, toon aan dat die toepassing van Beck se terapie effektief was in die 

opheffing van subkliniese depressie by die deelnemers aan die navorsing. Die navorser het self ook 

met die verloop van tyd positiewe veranderinge by die adolessente waargeneem. Die deelnemers 
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aan die navorsing het na 'n periode van vyftien weke waartydens Beck se terapie intensief en 

konsekwent toegepas was, getoon dat bulle minder irrasionele oortuigings het, dat hulle sieninge 

van hulself en hule leefwerelde meer positief is en dat hulle depressiewe gemoedstoestande verbeter 

het ofheeltemal opgehef is. 

Aan die hand van die navorsing is meer te wete gekom oor wie die adolessent van die een en 

twintigste eeu is en hoe hulle omstandighede verskil van adolessente in die verlede. Die adolessent 

van die een en twintigste eeu is meer gedrewe en word aan baie meer druk en stres blootgestel as die 

adolessent in die verlede, terwyl interpersoonlike bronne nie meer so effektief is soos in die verlede 

nie. Verder is daar ook gekyk na omstandighede in ons Suid-Afrikaanse samelewing en hoe dit 

hydra tot subkliniese depressie by die adolessent. Omstandighede in ons land is op die oomblik op 

verskeie terreine nie baie rooskleurig nie. Die adolessent word dikwels na die voltooiing van sy 

skoolloopbaan, gekonfronteer met die harde werklikheid van werkloosheid, gevoelens van 

hopeloosheid en algehele pessimisme. Baie adolessente word nie behoorlik vir hierdie werklikheid 

toegerus nie. 

Daar is vasgestel waarom sommige adolessente depressie ervaar, terwyl ander adolessente die fase 

sander enige betekenisvolle probleme deurloop. Tydens die empiriese ondersoek is gevind dat, in 

ooreenstemming met die bevindinge in die literatuur, die adolessent wat oor genoegsame 

interpersoonlike en intrapsigiese bronne beskik, minder kwesbaar is vir die ontwikkeling van 

depressie. Dit het egter uit die navorsing en uit die literatuurstudie duidelik geword, dat die 

adolessent van vandag ander, addisionele vaardighede nodig het, om emosioneel-stabiel en 

geestesgesond te bly. Aangesien adolessente oor die algemeen, hoofsaaklik op die "hier-en-die

nou" ingestel is, is dit die ouer en die onderwyser se verantwoordelikheid om die adolessent van die 

wereld daarbuite bewus te maak. Die volwassene moet die adolessent eerstens bewus maak van die 

land se swak ekonomie, werkloosheid en alles wat daarrnee gepaardgaan. Verder moet die 

volwassene die adolessent ook met onder andere meer beroepsgerigte vaardighede, 

entrepreneurskap en meer verdraagsaamheid teenoor alle volke en rasse toerus, om by te dra tot'n 

positiewe siening van hulself en hulle toekoms en om 'n positiewe bydrae tot die land te lewer. 

Emosionele volwassenheid en emosionele intelligensie is van groat waarde vir die adolessent van 

vandag, wat dit inderdaad op verskeie terreine moeiliker het as die adolessent in die verlede. 
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Deur die navorsing is daar vasgestel dat daar nie 'n spesifieke terapie is, wat op die opheffing van 

subkliniese depressie by die adolessent gerig is nie. Dit blyk dat die adolessent wat subkliniese 

depressie ervaar steeds nie emstig opgeneem word nie. Enkele kundiges het begin om die 

implikasies van hierdie gemoedstoestand by die adolessent in te sien. 

Verder is daar ook baie indringend na die aard en die waarde van Beck se kognitiewe terapie gekyk. 

Beck se kognitiewe teorie en terapie het in die sestigerjare ontstaan en het die afgelope aantal jare 

baie wye toepassingswaarde ten opsigte van verskeie populasies van die samelewing verkry. Beck 

se kognitiewe teorie en terapie is egter oorspronklik ontwikkel om depressie by volwassenes te 

behandeL Dit blyk uit verskeie bronne dat Beck se terapie baie suksesvol is in die behandeling van 

depressie by volwassenes. Uit hierdie studie het dit geblyk dat Beck se terapie ook effektief was in 

die behandeling van die deelnemers aan die navorsing, wie se depressie van 'n subkliniese aard was. 

Beck se terapie is uniek in die sin dat die terapeut saam met die navorser as 'n vennoot optree teen 

sy depressiewe gevoelens. Die terapeut haal die klient nie oor om sy siening van sake aan te neem 

nie, maar bewys aan die klient dat sy siening van homself, sy ervaringe en sy toekoms negatief en 

disfunksioneel is en hoe hierdie sieninge hydra tot sy depressiewe gevoelens. Beck se terapie is ook 

baie effektief omdat hierdie terapie bo en behalwe die kognitiewe tegnieke ook oor 

gedragsstrategiee beskik. Beck se kognitiewe terapie is ook baie effektief as 'n kort-termyn terapie 

omdat die "data" waarmee daar gewerk word, in die klient se bewuste is en ook omdat baie van die 

werk tussen sessies deur gedoen word. 

Laastens is daar vasgestel hoe Beck se terapie gebruik kan word om subkliniese depressie by die 

adolessent op te hef. In hierdie hoofstuk en ook in bylaag 9 is daar volledig beskryf hoe die terapeut 

te werk moet gaan wanneer hy Beck se terapie wil gebruik in die opheffing van subkliniese 

depressie by die adolessent. 

6.4 IMPLIKASIES VAN DIE STUDIE 

Deur hierdie studie is daar op die adolessent wat subkiiniese depressie ervaar, gefokus. Dit blyk uit 

die literatuur en die empiriese ondersoek dat hierdie emosionele versteuring by die adolessent tot 

onlangs, nie baie emstig opgeneem is deur volwassenes nie. Aan die hand van hierdie studie en 

verdere literatuurstudie is dit egter duidelik dat hierdie verskynsel by die adolessent nie meer as 'n 

"normale" verskynsel gesien mag word nie. Beck se terapie is baie effektief en het wye 
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toepassingswaarde, dit is egter nog nie op adolessente wat subkliniese depressie ervaar, toegepas 

nie. Deur hierdie studie is aangetoon dat Beck se terapie effektief was in die opheffing van die 

subkliniese depressie by die adolessente wat aan die navorsing deelgeneem het. Hierdie studie 

maak die Ieser bewus van die adolessent wat subkliniese depressie ervaar, hoe die adolessent dit 

ervaar, hoe dit hom op verskeie terreine van sy lewe be'invloed, en dat Beck se kognitiewe terapie 

potensiele gebruikswaarde het vir die opheffing van subkliniese depressie by die adolessent. 

Hierdie studie is dus 'n bevestiging van Moilanen se bevindinge aangaande Beck se terapie en die 

toepassingswaarde daarvan op die adolessent wat subkliniese depressie ervaar. 

6.5 ASPEKTE WAT VERDERE NA VORSING VEREIS 

Baie adolessente ervaar langdurige spanning en angs, as gevolg van 'n meer gedrewe lewenstyl en al 

hoe meer eise wat gestel word en ook as gevolg van disfunksionele kognisies. Die bruikbaarheid 

van Beck se terapie ten opsigte van hierdie versteurings by sekondere skoolleerders kan ook 

ondersoek word. 

Daar kan nooit beweer word dat die terapie-program wat tydens hierdie ondersoek beskryf is, 

volledig is nie. Spesifieke probleme, veral verveeldheid by die plattelandse adolessent, kan by die 

program ingesluit word. 

Die ouer en onderwyser wat met die adolessent met subkliniese depressie werk, het behoefte aan 

inligting en steun om die adolessent na behore te begryp en te ondersteun. Die moontlikheid vir die 

stigting van en die aard en funksionering van sodanige steungroepe behoort nagevors te word. 

'n Belangrike onderwerp wat aangespreek behoort te word, is of dit moontlik sal wees om 

programme vir die ontwikkeling van kognitiewe en ander lewensvaardighede binne 'n toekomstige 

Suid-Afrikaanse onderwysstelsel te laat figureer. 

6.6 LEEMTES VAN DIE STUDIE 

Aangesien 'n idiografiese navorsingsmetode tydens hierdie ondersoek gebruik is, kan die afleidings 

wat in hierdie studie gemaak is, nie veralgemeen word nie. Dit was slegs moontlik om tendense te 
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beskryf. Die ideaal sou wees om die resultate wat verkry is deur middel van 'n nomotetiese 

ondersoek waarby grater getalle proefpersone betrek word, te kontroleer. 

In hierdie navorsing is slegs van self-rapporterende vraelyste gebruik gemaak. Die resultate van 

hierdie vraelyste is nie altyd betroubaar nie. Toekomstige navorsing in hierdie verband sal baat by 

ander vorms van data-insameling wat meer betroubaar is. 

Tyd was 'n probleem. Eksamens en twee vakansies het tussen die sessies voorgekom wat die 

navorsingsproses onnodig lank uitgerek het. Dit wil egter voorkom of hierdie vorm van terapie 

ideaal is vir adolessente in die sin van die relatiewe korttermyn-gerigtheid van die terapie. Die 

ideaal is 12 tot 20 ononderbroke individuele terapie-sessies. 

Daar is soveel moontlik tyd afgestaan aan die adolessent met subkliniese depressie en daar is 

gepoog om sover moontlik die terapie intensief toe te pas. Die behoeftes en probleme van die 

onderwysers en ouers van hierdie adolessente is in 'n groot mate agterwee gelaat. 

6.7 AANBEVELINGS UIT DIE NAVORSING 

1. Voorligter-onderwysers by skole moet spesiale moeite doen om adolessensie, as fase van 

ontwikkeling, beter te verstaan. 

2. Die voorligter-onderwyser kan oor adolessente depressie, wat in die meeste gevalle 

subkliniese depressie veronderstel, oplees, wat hom in staat sal stel om subkliniese depressie 

te identifiseer en ook om die nodige toepaslike hulp te verleen. 

3. Die voorligting-onderwyser moet sy kennis aangaande subkliniese depressie en adolessensie, 

as fase van ontwikkeling, met die res van die onderwysers by die skool deel. 

4. Onderwysers moet aangemoedig word om meer van al die leerders te verwag en om alma) 

aan te moedig en nie net die leerders wat gewoonlik presteer nie. 

5. Skole moet met die uitdeel van pryse aan die einde van die jaar nie net die top-presteerders 

beloon nie. Daar kan verskeie standaarde gestel word waaraan die leerders moet voldoen om 
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'n prys te ontvang. Die leerder wat byvoorbeeld bo 60% presteer kan in aanmerking kom vir 

'n silwer sertifikaat in plaas daarvan om net die leerder te beloon wat bo 80% presteer. So 

'n stelsel sal baie doen om ongemotiveerde leerders aan te moedig. 

6. Inligting aangaande adolessensie as fase van ontwikkeling en ook inligting aangaande 

gevoelens van depressie moet in die vorm van 'n reeks lesings tydens voorligting-periodes . I 

vir die leerders aangebied word. Die adolessent moet bewus gemaak word van sy 

disfunksionele kognisies en hoe hierdie kognisies sy gemoed en gevolglik sy gedrag 

bernvloed. 

7. Dit het uit die navorsing geblyk dat die adolessente nie oor noodsaaklike lewensvaardighede 

beskik nie. Probleem-oplossingsvaardighede, besluitnemingsvaardighede, bestuur van tyd, 

en die hantering van stres en entrepreneurskap is van die lewensvaardigehede wat tydens 

voorligting-periodes aan leerders onderrig kan word. 

8. Daar moet in die voorligtingsprogram voorsiening gemaak word vir die realiteit van die land 

se ekonomie. Leerders moet bewus gemaak word van die werkloosheidsyfer van die land en 

van die faktore wat met armoede gepaardgaan. Daar is sekere wereldwye tendense waarvan 

ouers en onderwysers bewus moet wees, en wat hulle onder adolessente se aandag moet 

bring. 

9. Adolessente moet in voeling gebring word met die werklikheid. Dit is die plig van ouers en 

onderwysers om die adolessent genoegsaam toe te rus vir die lewe daarbuite. Adolessente 

moet aangemoedig word om entrepreneurs te word. Die meeste entrepreneurs word gemaak, 

en dis hier waar die kreatiewe ouer en onderwyser sy rol moet sien. Dis 'n kwessie van 

talente herken en ontwikkel. 

10. Voorligter-onderwysers moet ouers help om hulle adolessente beter te verstaan. Die 

voorligting-onderwyser kan ouers, in die vorm van 'n reeks lesings, oor teneergedruktheid 

by die adolessent inlig. 

11. Ouers moet hulle kinders se aktiwiteite sover as moontlik rig. Die adolessent moet 

aangemoedig word om te studeer, om aan sport of ander buitemuurse aktiwiteite deel te 

neem en om 'n interessante stokperdjie te beoefen. Hierdie aktiewe besig-wees met 
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positiewe aktiwiteite moet van kleins af aan die kind deur die voorbeeld van die ouer 

voorgehou word. 

12. Ouers van teneergedrukte adolessente behoort in 'n steungroep opgeneem te word. Die 

ouers moet oor subkliniese depressie en hoe dit by hulle kinders manifesteer, ingelig word. 

V erder moet die ouers ook lei ding ontvang wat hulle in staat sal stel om hulle adolessente 

beter te verstaan en te hanteer. 

13. 'n Sterk vertrouensverhouding wat op samewerkende empmstsme gebaseer is, is baie 

belangrik vir die suksesvolle verloop van die terapie-program. Die terapeut moet spesiale 

moeite doen om 'n vertrouensverhouding met die adolessent daar te stel. 

14. Bo en behalwe die onderrig van die identifisering, evaluering en regstelling van 

disfunksionele kognisies wat uiteraard baie belangrik is, sal die program ook baat by die 

toevoeging van temas wat vir die adolessent relevant is en wat sal help om aan sy selfbeeld 

te bou. 

15. Die onderrig van relevante lewensvaardighede wat die leerders meer selfvertroue sal gee in 

die bantering van daaglikse aktiwiteite en persoonlike verhoudings, kan ook saam met die 

toepassing van Beck se terapie gedoen word. 

16. Vir die adolessent met subkliniese depressie, wat ongemotiveerd en verveeld is, en geen 

doelwitte vir die toekoms het nie, is die verkenning van eie moontlikhede en 

beroepsmoontlikhede baie belangrik. 

17. Die onderrig van addisionele vaardighede soos entrepreneurskap en emosionele 

volwassenheid sal saam met die toepassing van Beck se terapie ook baie effektief wees in 

die opheffing van subkliniese depressie by die adolessent. 

6.8 TEN SLOTTE 

'n Omvattende literatuurstudie aangaande gemoedsversteurings by die adolessent dui daarop dat 

subkliniese depressie by die adolessent 'n realiteit is wat nie Ianger ge'ignoreer kan word nie. Dit 
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blyk ook uit die literatuur dat die oorgrote meerderheid van adolessente subkliniese depressie ervaar 

in vergelyking met adolessente wat klinies depressief is en dat die getalle besig is om toe te neem. 

Die adolessent wat neerslagtig is, word op aile terreine van menswees benadeel as gevolg van 

hierdie gemoedsversteuring vir solank as wat hierdie toestand voortduur. Dit is verder ook duidelik 

uit die literatuur dat subkliniese depressie dikwels oorgaan in 'n meer ernstige vorrn van depressie 

en dat hierdie depressiewe episodes dikwels in die volwasse jare herhaal word indien die adolessent 

nie die nodige hulp ontvang nie. Die adolessente met subkliniese depressie het unieke behoeftes en 

probleme wat deur kundiges aangespreek moet word. Hierdie persone moet weer op hulle beurt die 

ouers en onderwysers wat met hierdie leerders te doen het, begelei in die verstaan en ondersteuning 

van die neerslagtige adolessent. 

Oningeligte volwassenes neem oor die algemeen nie neerslagtigheid by die adolessent ernstig op 

nie, deels as gevolg van die wyse waarop hierdie gemoedsversteuring by die adolessent manifesteer. 

Adolessente wat neerslagtig is sal dikwels steeds aan aktiwiteite deelneem en saam met hulle maats 

kuier asof daar niks verkeerd is nie. Depressiewe gevoelens manifesteer dan dikwels in die vorrn 

van apatie, verveeldheid en gedragsprobleme by die huis en by die skool wat nie gunstige of 

simpatieke reaksies by volwassenes uitlok nie. Die adolessent se "buie" word deur hierdie 

volwassenes bloot aan "hormone" toegeskryf. Dit blyk dat daar in Suid-Afrikaanse skole nie veel 

gedoen word om hierdie groep leerders, waarvan die getalle steeds toeneem, te akkommodeer, te 

ondersteun en te begelei nie. 

Beck gee 'n ander verduideliking vir die ontwikkeling van depressie. Beck se teorie hou in dat 

disfunksionele denke by aile depressiewe persone voorkom en dat depressie altyd opgehef of 

verbeter word wanneer die klient se disfunksionele denke in terapie gewysig word. Hierdie terapie 

is met verloop van tyd ook op adolessente wat klinies depressief is, met sukses, toegepas. 

Die doel van hierdie studie was om te bepaal of Beck se terapie ook gebruikswaarde het en effektief 

toegepas kan word ten opsigte van die adolessent wat subkliniese depressie ervaar. Daar moes dus 

met ander woorde bepaal word of die adolessent met subkliniese depressie ook negatiewe en 

verwronge denke het en of die wysiging van hierdie denke ook sal hydra tot die opheffing van 

hierdie vorrn van depressie by die adolessent. Deur hierdie studie het die navorser dus gepoog om 

te bewys dat, sover dit die deelnemers in die navorsing betref, hulle neerslagtigheid nie bloot aan 
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hormone toegeskryf kan word nie, dat hulle oor disfunksionele denke beskik en dat hulle gehelp kan 

word indien hierdie denke gewysig kan word. 

Die literatuurstudie het dan ook aan die lig gebring dat daar nie 'n spesifieke terapie vir die 

opheffing van subkliniese depressie by die adolessent is nie, maar dat die gebruikswaarde van Beck 

se teorie vir die opheffing van kliniese depressie by die adolessent al deur kundiges ondersoek is. 

Daar word ook in die literatuur genoem dat die bruikbaarheid van Beck se terapie ten opsigte van 

adolessente wat subkliniese depressie ervaar, ondersoek is. Hierdie ondersoeke het egter gemengde 

resultate getoon en op grond hiervan noem Moilanen (1995:441) dat baie meer goed gekontroleerde 

empiriese ondersoeke na die bruikbaarheid van Beck se teorie vir die opheffing van subkliniese 

depressie by die adolessent, nodig is. 

Gesien in die lig van bogenoemde het die navorser Beck se kognitiewe terapie aangepas en toegepas 

ten opsigte van enkele adolessente wat subkliniese depressie ervaar. Uit hierdie ondersoek het dit 

geblyk dat die ses adolessente wat aan die navorsing deelgeneem het inderdaad hulp nodig gehad 

het om hulle irrasionele oortuigings te verander, aangesien hierdie oortuigings vir hulle die absolute 

waarheid was, wat hulle moontlik nooit sou bevraagteken het indien hulle nie terapie ontvang het 

nie. Hierdie veranderinge van die ses adolessente se irrasionele oortuigings het meer akkurate en 

realistiese sieninge van hulself en hulleefwerelde meegebring, wat uiteindelik tot 'n afname in hulle 

depressie-tellings gelei het. 

Die finale gevolgtrekking van hierdie studie is dat Beck se terapie effektief en bruikbaar was vir die 

opheffing van subkliniese depressie by die enkele adolessente wat aan die navorsing deelgeneem 

het. 
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BYLAAG 1 

BRIEF AAN OUERS VAN DEELNEMERS AAN DIE NA VORSING 

Geagte ouers 

Hiermee stel ek graag myself aan u bekend. Ek is Jacqueline Davel en is tans besig met 'n 
navorsingsprojek wat handel oor tieners op die platteland. 

Uit my navorsing tot dusver het ek tot die volgende bevindinge gekom: 

Om geestesgesond en emosioneel-stabiel te wees, is vir die tiener van vandag belangriker as 
ooit tevore. Die tiener moet 'n eie identiteit en waardesisteem vorm, hy moet sy eie vermoens 
ken, en ook sy eie menings kan vorm. Verder moet die tiener ook gesonde verhoudings vorm 
en die regte beroepskeuse maak. Die tiener van vandag leef egter in 'n samelewing waar 
gevestigde waardes en normes nie meer geld nie. Hieruit vloei ailerlei wanpraktyke waaraan u 
kind blootgestel word en hy/sy moet die keuse maak om mee te doen met die groep of nie. 
Verder word die tiener van vandag ook gekonfronteer met maatskaplike, sosiale en politieke 
probleme inherent aan ons Suid-Afrikaanse samelewing wat tot gevoelens van moedeloosheid 
en hulpeloosheid aanleiding kan gee. 

Terwyl die samelewing in baie gevaile nie meer ondersteuning en seh.llriteit aan die tiener bied 
soos in die verlede nie, word die eise wat aan die tiener gestel word al hoe meer. Ons leef in 
'n prestasie-georienteerde samelewing waar net die beste goed genoeg is en die kompetisie 
geweldig straf is op aile terreine. Dit spreek dus vanself dat die tiener van vandag in ons Suid
A.frikaanse samelewing, in h.ierdie modeme eeu, waar veranderinge teen 'n sneile tempo 
plaasvind, inderdaad geestesgesond moet wees. 

U kind, soos aile ander tieners, se hele lewe le nog voor homlhaar en die besluite en keuses 
wat hy/sy nou gaan maak, gaan die kwaliteit van sy lewe vorentoe bepaal. As dee] van my 
navorsing gaan ek 'n terapie-program irnplementeer waar daar aan die tiener geleer gaan word 
om die probleme en struikelblokke waarrnee hy gekonfronteer gaan word, die hoofte bied. 

_________ is een van die leerders wat gekies is om aan die terapie-program dee! te 
neem. Die program sal oor drie maande aangebied word en is heeltemal gratis. 
Dit is egter baie belangrik dat u kind sv/haar sessies getrou sal bvwoon en nie sal staak 
alvorens die drie maande verstreke is nie. 

Hiermee vra ek dan u toestemming dat 
deelneem. 

Handtckening: Ouers/voog 

Handtekening: S koo lhoo f 

die program mag 

Datum 
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.BYLAAG2 

DECK DEFH.ESSlESKA..~L {Ge:Ck et aL, 1961) 

DA'IUM ------

Hieronder volg 'n reeks stelli.ngs v1at op u van toep:."lSSinc.:J wag wees. ' 

Hi~rdie iten\S is in 21 katecJoriee ve1:deel. ~'lclak 'n kiuisie agter elke 

stelling wat op hierd o:::lmbl .i k op ll Vi'\11 t.ocp<'lssj rq .is. u moet minstens 

een item by elke kategorie rnerk~ 

0 Ek vcel glad n1e s .... raarrrce:lig of neerslagtig nie 

1 Ek voel swaarmoedig of neerslagtig 

2 Ek is ge:::1urig neerslagtig of s-raarrnoedi9 en kan die gevcel nie 

afsh.ud rue 

2 Ek voel so s> .. ;Rarmceclig en neerslagtig d?.t dit VJX my J::::.aie p:;mlik is 

E}~ vcel so en neerslagtig dat ek dit nie langer kan. 

ve1:uuur nie 

o E-:. is nle c·2sonder p25sirn.i~ies of onbnoedig cor die tcekorrs n1e 

l Ek voel onbr.oedig deur die tcekorrs 

·2 Ek het niks om na uit te in die toekoms n1e 

2 Ek. dat ek nooi.t cor my problerne gaan kom 

3 Ek voel tcekoms is hor:;elcos en dat dinge nie kan verbeter nie 
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0 E.k voel rne soos 'n mislukking nie 

1 Ek voel ek het meer as die ge~;one p2rsoon misluk 

2 Ek voel ek het ba min bereik wat d moeite werd is of wat iets 

beteken 

2 As e.k op my lewe terugk.yk, sie..'l· e.k alleen waar mislukkings 

3 Ek voel eJ.::. is 'n algehele mislukking as persoon (ouer, eggenoot, 

egge.hote) 

0 Ek nle bo_sonder ontevrede nie 

1 Ek vcel die meeste van die tyd verveeld 

1 EJ<:. geniet dinge rneer soos voorheen rue 

2 E..l<:. kry uit riiJr..s rr.eer oovrediging nie 

3 Ek met alles ontevrede 

0 Ek voel nie be.sor.c1er:- sk-uld ig nie 

·'t Ek voel 'n groot deel van die tyd sleg of om·Jaardig 

2 voel k skuldig 

2 E..'<: voel r.ou byna gedudg sleg or onwaardig 

3 Ek voel c.sof ek be. sleg of ~rtaardeloos is 



f 

0 · EK voel nie asof ek. gestra f vJor?. nie 

l Ek het 'n gev0i2l dat onaangenaarr..s met my kan gebeur 

2 Ek voel ek t-Jotu gestraf o[ g21an gestraf word 

3 Ek voei ek verd ien om gestr.a [ te t,.Jord 

3 Ek wil gestraf wotu 

0 Ek voel n1e teleurgesteld in myself nie 

): Ek is teleuG:_Jesteld in myself 

l Ek hou nie.van myself nie 

2 Ek t,.;alg vir myself 

3 Ek haat :myself 

tl 

0 Ek voel n1e ek slegtel.- as enigie.rr.and andet·s nie 

1 Ek is krities met f oor my swakhede of foote 

2. E.l<:: blarr.eer myself vir ~lles wat verkeerd gaan 

E.'-<. voel ek het IJaie foute 

.4 
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1 

0 Ek dink 1ne 'daaraan om myself leed aan te doen nie 

1 Ek dink daaraan om myself lee.d aan te doen maar ek sal dit nie 

nie 

2 . Ek voel ek sou beter daaraan toe wees as e}~ docx::l 

2 ~~ het bP_sliste plaru1e om self~oord te pleeg 

2 Ek voel my gesin sou beter daaraan toe wees as ek docx::l vias 

3 Ek sou myself dcx:::dmaak as ek kon 

0 D: huil nie rneer as gewoonlik nie 

1 Ek huil nou rnee.r as gewoonlik 

2 Ek huil nou gedurig. Ek kan nie ophou n1e 

3 E}c kon ge•,Jconlik huil rraar nou kan ek glad huil nie al r..ril eJ:. 

ook 

0 nie nou meer as wat ek altyd 

i vlord maklike.r kv1aad oE geirriteerd as voo1:-heen 

2 Ek voel gedurig geirriteerd 

J t:,l.;: word glad nie meer deur die dinge geirriteer 1r1at my gewoonlL'<. 

het n1e 
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6 Ek ho'-~'- nie belangstellin:::~ in onder mense verlcor nie 

1 Ek stel nou mind.er bela~ Hl arrler inense as gewconlik 

2 Ek: het die meeste van my ~larr;:~stell ing in ander :men.se verlcor en 

het min gevoel vir hulle 

3 Ek het pl my belan:]ste1lirq 1n ander rr.ense verl.cor en gee glad nie 

vir hulle om nie 

'}11 

· 6 Ek neo_m ~sluite net so goed scos altyd 

1 Ek is nou minder sek.er van myself en pr.or.Jeer d.it ontwyk om besluite 

te neem 

2 Ek Y.~ nie rreer besluite neem sonder hulp nie 

3 Ek Y.xm glad geen besluite meer nea~ nie 

0 Ek. voel nie e)( lyk slegter as ge'..Jconlik nie 

'1 Ek. is bekomrr.erd daaroor dat e}.: oud of onaantreldik lyk 

-2. · E< vCBl daar is blywer.de verarderinge in my vcod~oms en hulle laat 

my onaantreJd ik lyk 

3 Ek voel ek is lelik of lyk afstcotlik 
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2 

Q Ek kan SO goed SOOS tevore Werk 

1 Dit vereis 'n ek.Stra poging om te begin oiti iets te doen 

1 Ek werk nie so goe::l. as gewoonlik nie 

2 Ek rroet myself hard forseer om iets te doen 

3 Ek kan ge6....n werk doen nie 

'· 

o Ek slaap so g~ soos.gewoonlik 

i.... - · Ek word soggens vroeer ·as gewoonlik -v1aJdcer 

2 Ek word soggens 1 2 ure vroeer as gewoonlik wakker en vind dit 

moeilik om weer aan die slaap te raak 

3 Ek word elke oggerrl vroeg vra.kk.er eri. kry nie meer as 5 ure slaap nie 

Q 

0 Ek word nie moeer as gewoonlik nie 

1 E.lc word ma...'ldi.ker moeg as gewoonlik 

2 Enigiets wat ek dcr->.....n, neak my moeg 

3. Ek word te moeg om enig iets te d<Y"'-.n 

B 

0 My eetlus is n1e swa..1<ker as gewoonlik nie 

l My eetlus is nie so goed as wat dit was 
;' 

nie 

2 M'j eetlus is nou bai.e swakJ:er 

J Ek het glad geen eetlus me er nie 

• I 
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o . Ek het die afgelope tyd min, ihdien enige, gewig verlcor 

1 Ek het Il'le"'>-X as vy f porrl ( 2 , Skg) ver loor 

2 Ek h,et meer as 10 p:md ( 5kg) verloor 

3 Ek het meer as 15 pori! (?kg) verloor 

o Ek is nie :rreer l::;.c>_sorgd cor my gesondh.eid as ge'.tconlik nie 

1 Ek is lJ:>_sorgd oor pyne of 'n orrgekrapte maag of hardl.Y'..vigheid of cor 

a.nder onaan:::JenaiT:e gevoelens in my liggaam · 

2 Ek so !r>_sorgd oor hoe ek voel of 1.-1at ek voel dat dit m::::eilik 

om aa,.1 ander dirge te dink 

3 Hy ged.agtes word heelterral in l::leslag genee..Tfl deur w-at ek liggaamlik 

voel 

0 Ek het geo.J1 onlargse verandering ln my bel&~stellirg in seks 

o~err'.erk nie 

1.1 Ek stel mirder ill se.J<.s belang as gev1oonl ik 

2 £}.: stel nou baie mirder in seks relang · . 

D: het belarqstell~ seks heel terral verloor 
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Beck Hopeloosheid Skaal 

Die vraelys bestaan uit 'n lys van twintig stellings (sinne). Lees die stellings versigtig een vir een. 

lndien 'n stelling jou gesindheid die laaste week, insluitende vandag, beskryf, skryf "waar" fangs die 

stelling neer. lndien die stelling nie op jou van toepassing is nie, sk:r;if "vals" fangs die stelling neer. 

Maak asseblief seker dat jy elke stelling lees. 

1. Ek sien met hoop en entoesiasme uit na die toekoms. · 

2. Ek kan net sowel opgee aangesien daar niles is wat ek kan doen om dinge vir myself 

beter te maak nie. 

3. Wanneer dinge baie erg is, help dit my om te weet dat dit nie vir altyd so kan aanhou 

nie. 

4. Ek kon my nie voorstel hoe my !ewe oor tien jaar van nou af sal wees nie. 

5. Ek het genoeg tyd om doelwitte te bereik wat ek graag wil bereik 

6. Ek verwag om in die toekoms sukses te behaal in dit wat my die naaste aan die hart !e. 

7. My toekoms lyk vir my danker. 

8. Ek is 'n bale gelukkige persoon en ek verwag om meer van die goeie dinge in die !ewe 

in die toekoms te kry as die gemiddelde persoon. 

9. Ek kry net nie 'n breek nie en daar is geen rede om te glo dat ek een sal kry in die 

toekoms nie. 

I 0. My ervaringe het my goed voorberei vir my toekoms. . 

I I. AI wat ek vorentoe sien is onplesierighede in plaas van plesierigheid. 

12. Ek verwag nie om dit te kry wat ek regtig wil he nie. 

13. Ek dink dat ek gelukkiger in die toekoms sal wees as wat ek nou is. 

14. Dinge wil net nie uitwerk soos ek wil he dit moet nie. 

15. Ek het goeie moed vir die toekoms. 

16. Ek kry nooit wat ek wit he nie so dit is dom om iets te wil he. 

17. Dit is hoogs onwaarskynlik dat ek enige ware bevrediging in die toekoms sal kry. 

9 



18. Die toekoms lyk vir my vaag en onseker. 

19. Ek kan vorentoe J...yk na meer goeie dinge as slegte dinge. 

20. Daar is geen sin in om regtig te probeer om iets te kry wat ek wil he nie aangesien ek 

dit waarsJ...ynlik nie sal kry nie. . · 

10 
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BYLAAG4 

Olldersoek van persoonlike oortuigings 

Ho(stra UniversiJeit 

Howard Kassinove and Andrew Berger. 

Naam: Datum 

Geslag: Ouderdom 

Mense het verski/lende idees en oortuigings. Ons is geinteresseerd in jou opinies aangaande die 

volgende stellings. Maak 'n kruis oor die nom mer wat jou oortuiging aangaande elke stelling die best.J 

rejlekteer. 

Stem heeltemaal Stem meestal Stem bietjie Verskil net Verskil meestal Verskil heeltemal 

Stem saam Verskil 

1) Om met sommige mense te doen te he kan baie onaan

genaam wees maar dit kan nooit vreeslik of aaklig wees nie. 

2) Wanneer ek 'nfout maak seek dikwels vir myself 

"Ek moes dit nie gedoen het nie ". 

3) Mens moet onder aile omstandighede, absoluut, die wette van 

die land gehoorsaam. 

4) Daar is niks wat ek nie "kan hanteer nie" 

5) Om gefgnoreer te word. of om "anders" te wees op 'n partytjie 

1 2 3 4 56 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 56 

!23 456 

123 456 
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sal my seljkonsep negatief beinvloed 

6) Sommige situasies in die /ewe is absoluut aaklig 123 456 

7) In sommige areas moet ek absoluut meer bekwaam wees. 123 456 

8) My ouers moet redelik wees in wat hulle van my verwag 123.456 

9) Daar is sommige dinge wat ek net nie lean verdra nie 123456 

l OJ My selfbeeld is nie beter as gevolg van suksesse wat ek 123 456 

in die skoal behaal het nie. 

I I) Die manier waarop sommige kinders optree is regtig 123 456 

verskriklik. 

12) Ek moes nooit seker.efoute in my lewe gemaakhet nie. 123 456 

13) Selfs al het my vriende bel owe, en a! was dit vir my belangrik, 1 2 3 4 5 6 

is daar geen rede dat my vriende moet doen wat ek wil he nie. 

14) Ek kan dit nie verda as my vriende onvolwasse, wild of 123 456 

onbehoorlik optree nie. 

15) Op grond van mense se gedrag kan gese word dat daar 123 456 

"slegte mense" en "goeie mense" is. 

. . 
I 6) Daar is tye wanneer aaklige dinge gebeur 123 456 

17) Daar is niks in ·die lewe wat ek moet do en n ie 123 456 



18). Kinders moet leer om hulle verpligtinge nate kom. 

1 9) Somtyds kan ek nie my swak prestasie op skoal hanteer nie 

20) My seljkonsep bly diese/fde, selft a/ maak ek ernstigefoute 

of al maak ek ander mense seer. 

21) Dit sal verskriklik wees as ek nie die mense wat ek liefhet 

kan behaag nie. 

2 2) Ek sal daarvan hou om beter te do en in my skoolwerk, maar 

daar is geen rede waarom ek opsluit beter moet doen nie. 

23) Ek glo dat mense hulle beslis nie in die publieksleg moet 

gedra nie. 

24) Ek kan net nie 'n groot hoeveelheid stres en druk hanteer nie 

25) Die goedkeuring of ajkeuring van my ~riende of familie 

bernvloed nie my selfbeeld nie. 

26) Indien iemand in my familie emstige mediese probleme 

ervaar, sal dit jammer wees, maar nie vers/criklik nie. 

27) Ek moet beslis 'n sukses maak van alles wat ek besluit 

omaan tepak 

28) Dit is oar die algemeen OK vir tieners om "anders" op 

te tree, byvoorbeeld om pizza vir ontbyt te eet, en hulle boeke 
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123456 

I 2 3 4 5 6 

123 456 

123 456 

/23 456 

123456 

123 456 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 



en klere oral op die vloer in hul kamers te laat randle. 

29) Ek kan sekere goed wat my vriende of lede van my 

familie gedoen het nie hanteer nie. 

30) 'n Persoon wat sonde doen of ander herhaaldelik seermaak 

is 'n "slegte mens". 

31) Dit sal verskriklik wees wanneer iemand wat ek liejhet 

ernstige geestesprobleme ontwikkel, en gehospitaliseer moet word. 

1 2 3 4 5 6 

123 456 

1 2 3 4 5 6 

32) Ek moe! absoluut seker maak dat alles goed gaan in belangrike . 1 2 3 4 5 6 

areas in my /ewe 

33) lndien dit vir my belangrik is, moet naby vriende graag die 

gunste doen wat ek vir hulle vra. 

34) Ek kan baie onaangename situasies en ongemaklike interaksies 

met vriende maklik hanteer. 

35) Die manter waarop ander (vriende, onderwysers) my evalueer 

bepaal hoe ek myself evalueer. 

3 6) Dit is verskriklik wanneer my vriende hu!le swak of onbehoorlik 

in die publiek gedra . . 

37) Duidelik moet ek nie sommige van die foute maak wat ek we! 

maak nie. 

38) Daar is geen rede waarom my familielede moet optree soos wat 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 .2 3 4 5 6 

1 2 3 4·5 6 
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ek wil he hulle moet optree rzie. 

39) Dit is ondraaglik ll{anneer baie, baie dinge verkeerd loop. 

40) Ek beoordeel dikwels myself op grond van die sukses wat ek op 

skool behaal of op my sosiale prestasies 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

41) Dit salverskriklik wees as ek totaal en a! misluk in die skoal 1 2 3 4 5 6 

42) Daar is geen rede waarom ek 'n beter persoon moet wees as wat 1 2 3 4 5 6 

ek is nie. 

43) Daar is duidelik sekere dinge wat sommige mense nie moet doen 1 2 3 4 5 6 

nie. 

44) Daar is sommige dinge omtrent mense by die skool wat ek nie 

kan verda nie. 

45) Ernstige emosionele of geregtelike probleme sal my seljkonsep 

negatief bernvloed 

46) Selfs baie slegte en onaangename situasies soos om baie geld 

te verloor, of om 'n standerd nie te slaag nie, is nie verskriklik nie. 

1 2 3 4 5 6 

123456 

123456 

47) Daar is goeie redes waarom ek nie foute mag maak in die skool I 2 3 4 5 6 

nie. 

48) Nfy vriende en familie moet my beter behandel as wat hu/le 

somtyds doen. 

49) Ek aanvaar dit maklik wanneer my vriende nie optree soos 

I23456 

I 2 3 4 5 6 
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wat ek van hulle verwag om op te tree nie. 

50) Dit is belangrik om kinders te leer dat hulle "goeie seuns" en 

"goeie dogters" kan word deur goeie vordering op skoal te maak 

en die goedkeuring van hulle ouers te verkry. 

16 
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. BYLAAG.S 

SEJ-F KONSEPIN VENT A RIS 

INSTRUKSIES 

In· elke item van hierdie vraelys word daar kontrasterende beskrywings. van twee 

persone, genaamd A en B. gegee. Lees die twee beskrywings in 'n item en vergelyk 

uself met elkeen. Besluit dan watter een van die twee, A of B, die meeste oore~n
koms met u Yertoon. A-in die r~gterkant van die item sal u twee letters A en B 

sien. As u meer. soos A is, maak di!n 'n kniis oor die letter A aan die regterkant van 

die bladsy. As u meer soos B is, dan maak u 'n kruis oor die letter B. U mag miskien 

nie presies soos enlge van die twee wees nic, maar u moet besluit watter een van die 

twee die naaste aan u kom. Maak 'n kruis oor of A of B maar nie oor altwee vir 

· · dieselfd~ item .nie. 

Die prosedure is dieselfde vir elke item. Daar is geen tydsbeperking nie, maar werk 

vinnig en beantwoord elke item.· 

Let wei 

A en B is nie dieselfde persoon vir elke item nie. Die pare verskil die nieeste van diet 

. tyd, daarom moet u antwoord op een item Rooit u antwoord op 'n ander item. 

belnvloed nie. 

Vul assebliefu persoonlike besonderhede hieronder in: 

NAAM: 

GESLAG: 

GEBOORTEDATUM: 

.17 ... 
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'' 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

II. 

12.' 

!3. 

14. 

15. 

16. 

17. 

TREK "N KRUlS OOR A AS U MEER SOOS A IS; 
TREK "N KRUiS OOR I! AS U M EER SOOS B IS. 

A is gewoonlik blakend gesond . , 
B is selde heeltemal gesond •..•..•...........•............••. ·l.__A_..__a _ _, 
A verloor maklik aile sellbeheer · . · 
B bly gewoonlik baie kalm •. · ............. · .............. ... ·: .•.. ·I A I B I 
A is oor die algemeen trois op sy familie · 
B is baie dikwels skaam vir sy familie •............. · ...•..•......• ·1 ... _.A_.._I_a _ _.l 

A is gewoonlik onpopuler; sy geselslcap word. selde opgesoek 
B is gewoonlik populer: sy geselskap word meestal opgesoek .. ... "·:· ... , A I B I 
A bestraf mense wat lelik praat geree!d 
B het nooit die vrymoedighdd om mense te bestraf nie ............•... ·I A. I B 

A wit ·n wedstryd liewer wen as veitoor · · 
B is onverskillig oor die uilslag van 'n wedstryd ..................... -I.__A_..__s _ _. 

A beskou homself as aantreklik 
B beskou homself as onaantrekiik ........ : .....•.........•...... , .__A_· .....__B _ _.I 

A voel altyd minderw2ardig in geselskap · 
B voel nooit minderwaardig in geselskap nie •.... ' ................•. jt A.' I 8 

A voel diksels skuldig oor die gemalc y,;aarrnee hy 'n leuen vertel . · · ...--r---, 

B is nie bewus daarvan dat lly ooit 'n leu en vertel n\e .. • .. ~ .... < ••• :· •••••• [ A ·1 8 .1 

A is gewoonlik selfbewus om hulp aan ander mense aan te bied . . 
B is altyd hulpvaardig en genie! dit ...•......................... ·l A ..._____.. _ __, B 

A verander sy gedrag ashy oortuig word dat hy verkeerd is 
B volh,ard dikwels nog met die gedrag waarv:m hy oortuig is dat dit verkeerd is . t A ...____. _ _.... B 

A stel dikwels tot more uit wat vandag gedoen moet word 
B stet nooit werkuit nic .....•...................•........... ·I..__A_,__B _ _, 
A hou daarvan om onder aile omstandighede fyn uitgevat en netjies te wees 
B hou niks daarvan om gedurig netjies le wees nie .................•. ·I.._ _A_......._B _ _, 

A is dikwels vir lang tye.nukkerig en in 'n slegte stemming 
ll is baie selde. indien ooit. in. 'n slegte stemming .................... j,__A_..._B _ _. 

A sien gewoonlik uit na familiebyeenkomste · 
{l hou nie van fami!iebyeenkomste nie ...............•......... : : I ... _A_..._B_...J 
A wens dat ande'r mensc meer dikwe!s in hom wou'helangstel 
B is tcvredc ~~t die belangsteiling wat hy geniet . . . . . . ........ ·.: ... . j'-'-A_._I_B _ _, 

..... [A I R 
1\ sbar hom gewoon!ik a:m tlie kant van tlic 1nc~rtlcrhcitl 
ll hcsluit c.cwoonlik self wat re-g. is. en hly tlaJrhy. a! sta:m h y ook ailee-n 
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!S. 

!9. 

20. 

'2 

2~. 

1' - ..>. 

~4. 

A ry soms oor 'n stopstraat sander om stiJ·te hou 
B ry nooil cor 'n slopstrnat sender oni slil te hou nie .•............... :I. A I 13 1· 
A is gcwoonlik vun pyn erens in sy liggaam bewus 
[lis sclde van enigc pyn bewus ....•............................ j A I 13 ) 

A is volkomc tevrede met sy pcrsoon 
!3 is nic tcvrede met sy persooli" nie · .......... · .................... , 'A I n I 
A 
B is nooit 

en nanue!lnRe ..... g~~~~fl·ll·"·~~~.-~:~.-~~" .. ·I A I 13 I 
A is iemand wnt !Jnie maklik vriende maak · ..--.---, 
[l m2~k gewoonlik baie moeilik vriende ..•.. .' .................... J A I ll I 
A doen dil<wcls dinge waaroor hy agtem~ skaam is 
Il doen seldc dinge waaroo·r hy later skanm fs •••••.•• ,: ••..•••••. , .•• [jJ~j 
A is iemand wat sqms Ius vul om te swets as dingc verkecrd loop . 
[l m.k nooit so ontstel as dingc verkecrd loop nie ............. : ....... j A 1. B· j 

:?5. A is die meeste van die 
B is seldc regtig slordig . . . . ·. . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . ..... 

:::o .. A i~so aile mense as wat hy wil wces . 
alle rnense so gaar as wat hy wou wees nie ........ .' ...•.. ["AJYJ 

i . 

n A is b.aie gevoelig oor wat sy famili~ van hom se . 
B voel nie maklik gckrenk dcur wut sy familie v~n hom se nie ............. j A I B I 

2S. A !\om gcwoonlik baie ~toed met ander mense cor die weg 
B se vriendskaplike vcrhoudinge word maklik dcur klein dingetj'ies vert roe bel .. 

::'9. Amaaksomsvan mel odes gcbruik om vooruil te kern 
metodrs nie .......•............ 

.1.-.--l--....J 

30.. A is.iemand wat soms 'n bietjie tc veel skinder 
B skinder nooil nic ...... :~ . "'.. ....................... : ........ j A I B j 

·' 

'O 
J -· 

'' .. '>.J, 

}4, 

~~. 

A isgewoonlik bcwus van 'n gevocl van ongesteldhcid 
B voel s~lde ongestcld ................................. · ...... j A J D I 
i\ wect dat hy sy problcmc gcwoonllk sal kan oplos 
!3 voel ollyd beangs dal hy sy problcmc nic sal bn oplos nic ............ . 

omdat hy so min licftle "vir sy gesin hct 
vir sy gcsin ........ · ....... . ....... I A ' D .r 

van ander mcnse rnak 
1emKnnne van andcr mcnse rank ....: , , ............. j ·A I· ll l 

A voel dikwels <Jngelukkig omdat S)' !ewe nic aan die hoc stnndaardc" 
vQddo~n w~t ;tmlcr mcn~c van hom vcrw~g nie 
'It IJ,~komnR· r lwm·s~ldc o't>t war undc r nrcnsc v:rn hom VC'rwa)\ .... · ... -.. ·:- .. ~. ·tJ· .. J 

J6. 

37. 

J8. 

A Is icmand wat 'n dubbelsinnlgc grap dlkwels baie gcniet 
B Jag nooil ocr uubbe!Sinnigegrap'pe.nie .................... ·' .... ·I A I B I 
A meen sy gewlg is reg . .---.---, 
ll vocl b.ekommerd ocr sy gcwig ............•..... · ............. ·I A j D .I 
A beleefdikwels 'n gevoel van wanhoop omdat hy sy beginsels verbreek I 
13 beleef nooit 'n gevocl van wanhoop ocr verbreking van sy begi.nsels nie ... : .1 A 1· D" 

39. A sal nooit sy familielede benadeelnie . . 
B !s nie besonder nougeset op regverdlgheid teenoor sy familfelede nie ....• , .j A I B · ·I 

40. 

41. 

42. 

44. 

45. 

46. 

47. 

A vh1d dit oltyd bnic moeUik om I em and wat hom vats beskuldlg het, te 
ft~M . 

D verge we 'n ander maklik •. : .................•.............. J A I 8 I 
A hou nie van aldie rnense wat hy ken nle . 
!J hou van aile mense wat hy ken .............•................. j A I B j· 
A is tevrede met sy voorkoms . 
D voel nie gelukkig met sy voorkoms nie ......................... ·I A I D I 
A 
[l 

by ander waamcem 
ander waameem nlc ..... , ... , . ·I A I B j 

A is Iemond met baic min liefde vir sy medemens 
D sal hornsc!fdikwels tekort doen om ander te bevoordcel ............•.. j A j·.B , ) 

A vocl altyd baie sellbewus in geselskap van vreemda mcnse 
ll voel selde scHbewus in geselskap van vrcemde.mense . . . . . . . . . . . . •. ·I A I· B j 

is onder aile omstandighede onbesproke en eerbaar 
hom our sy gedrag wat dlkwels veel te wense oorlaut ......... j A I B I 

in die doen en late van ·ander me1ise . 
die gcsprekke en dade van.ander mensc . . . . . • ....• ["AJ!J 

48. A voel heell~rnul gelukklg met sy lcnpte 
!.l se lengte veroorsaak voortdurcnd sdfbew.ustheid .................... j A /: B J 

49. A kun nooit mel 'n tuak volhu.rd totuiu uil vnlroui is nie . 
n volliard enduit mel elkc l~ak WUI aangepak word ..............•. : . ·I A I B ., 

50. A be handel S)' ouers al!yd ·baie gocd . 
!J ve1waarloos sy oucrs dikwels .............. , .... , ............. j A j· B j 

A vind dil hai~ .moeilik ~m 'n g:srr~k met vreemde mense a11n 1e knoop 

1 1 1 l.l gcsels met dtc groo!stc gernak mel vreemde mcnse . . . . . . . . . . . . . . . , • : A _ B .· 
5 .. 

.~2. A is kmand wut !c vecl kleingeld war aan· hom uitgekecr is.gerecltl gaan 
lef\l!li!CC 

ll bekommer hom nk dauroor 0111 IL' veL'! kleingeld lc g~an lcruggee nie ..... :j A .J. ll .~~ 

'>.1. A vocl dikw,•ls ofhy snmmer vir di,· he!~ wrrcld kwaau is · ,........ --,--. 
IJvod feillil:it<loitnuH~ri{!of-stuul'!"nll' ; ........ :· .. :· ......... · .... t-Aju··}· 

-.I. 

co 



54. A vocl ontevrede met sekere van sy liggaamsdele en sou dil wou veronder 
as di! moontlik was ,-..· ........,,--__, 
Dis tevrede met sy lir,gaam net soos dit is ............. , ••.•........ :·I A j B j 

55. A kan hom gewoonlik in enlge situasle hnndhaaf . 
. B vind dit moeilll< om hom in aile situusles_,te handl13.af .............. , . ·I A \ U 'j 

. 56. A ignoreer gewoonllk die wense'van sy ouers 
[) oorweeg al!yd die wensc vnn sy ouers .......................... ·I A I B l 

57. A is baie godsdienstig 
Dis nie baie.godsdienstig nie .. ".. .. .. .. ..[ II l D ·] 

-~ . . . . ' . . . . . . . . . ' .. 
58. A voel dat ander mense moeilik met hom vriende maa,k 

B is sekerdat ander mense maklik mel hom vriende maak ..•........... ·! .A I D I 
59. A voel ontevrede omdat hy dikwels ongesteld Is . . 

B is te.vredc met sy gesondheidstoestand ..•...•...........•• , .....•. I A j' D . I· 
· 60. A word nic kwaad ashy berispe word nie 

13 kan beiispiilg nie duld nie ....................... · .......... · ·I A .I D j 

61. A he! soms emstige rusies met gesinslede 
B het nooit emstige rusies met gesinslcde nie ..•..•. : .. .. ' •..... '.' ·[ A I· D I 

62. A is aJiyd'vriendelik 
B is nie altyd vriendelik nic . , . , ....... : ......................• ·I A I B. I 

63. A S<. fmilielede vra seldc sy opinie . . 
ll se familiclede raadpieeg hom in dle meesle van huUe sake ............ · .. J A I · B I 

64. A hunker na mcer aandag van die teenoorgestelde geslag 
13 is tevrede met die aandag wat hy van die teenoorgesteld·e geslag ontvang . . :: . . j A I 13 I 

65. A presteer gewoonlik goed . . 
[J pre steer dikwels swa.k ... , ..... , .•..................... , .. ·I A I B I 

· 66, A se familic kritiseer hom dikwels 
B maak selde 'n foul in die.:rc.van sy fnmilie ...................•... ·I A l B I 

67. A is sonu geii'ritecr ashy ongesteld is. 
D is nooit geiiTiteer ashy ongesleld is nic ........•................ ,, A I D I 

68. A is besonder gewild by vriendc van dleselfde geslag ·~~-~ 
B is nie baie gewild by vrieride van dieselfde geslag nie ................ ·I A j D j 

69. A rneen d at sy gcsin hom nie lief het nie . . 
B is volkome oortuig van die liefde van sy gesin ...................... j A I J3 I 
A genic! dit altyd om sy ligguam so goed te vcrsorg as w,aartoe hy in staat is 
B voel dikwels skuldig omdat hy sy liggaamsversorgin~~erwaarloos ....... , ·I A I IJ I 

71. A tree baic dikwcls up sonder om die IIHJOII,(jjkc gevolge van sy dade vooraf 

• ~~-~~~:::.~ .1 ;,. ... n~~.-~·l:l,n -:~~::~~::~ ~nruv.~i~t·;·.~ vn-.H-fl:;·hv t"t h~~;~!;.liiH~ ooll!non -·- .f . A- -r ti ·1 -

7 2 .. · A is hesondcr 
[)is nic baie · 

by die lccnoorg.esteldc gesla~:t 
die te.enoorgestelde geslag nie .......•.•......• • .j A In I 

. . 

7J. Avoe! dill sy familic allcs wat hy doen, mel agterdog bejee'n . . 
ll is oorluig dal hy in .a lies deur sy familie vert rou woril .. , .... , , •...•.. ·1 A j B j 

74. II dink so nou en dan a an dingc wat lc lelik Is om van te pri!at . . . 
U dink nooit annie like dlnge nie ................. ." .............. I ·A I B j 

75 . A genie! veelcisende arbeid · . 
B verkles roc.tfii·earbeid ........................... · · · . · · · · • · ·.1 A I IJ J· 

76, . A vcrander muklik van opinie: mel elke sprekcr word saamgestem · 
n slaanvasb\1 Syoortuigings : . . '.' .. ' ... ' '.'' .. ' ..•. '.'':' ... ·I A I B J 

77. A hct fumilielede wut hom. in cnlge situasic sal bystaan 
ll het nic familiclcdc 11p wie hy In enige sltuasie kan~uat maak nle ....•... ·I A I B J 

7H. A is onder bykans ullc omstundighede kalm en bcdaard . 
[) kun IHJOit sy stanupunt knlm en beduard vcrdcdig nie .................. ·I A I 13. ·I 

7'l. A wurd uikwels kwaad ashy gcdwarshoom word . 
B word scldc k waud ashy gcdwursboom word .........•... · · · · · · · · · ·I A I B J 

RO. II vud die rncesl~ vu11 die 
II vocl die meeste vun die 

haic Jewenslust I~ 
truag en mucg .. , •.................... j A I D: j. 

ill. A Is 'nlid van 'n huic ~elukkit:te huis!(CSin . , 
Usc huis~esin is nic baie Fclukkig nic ......... ,. .................. · ·I· A j B J 

li2. A vocl dat hy us pcr~oun sy l'riendc sc ~c)ykc is . 
. u I' Pel in baic opsigrc mimlerwaurdig tccnoor sy vricnde en kcnnissc ........ I A · [· · B I 

liJ. 

X4, 

X.'i. 

1-16. 

X7. 

llX. 

x•>. 

A l'inu dit scwounlik buic mucilik om tot 'n bcsluit tc kum 
ll uurwcc¥.dk heskikburc gc~cwens en hesluit gewoonlik gou .. : . ......... , \ A j.ll I 
A is j(CW<Wnlik op~cruimd. Hlli;!CliP, die~ ........ ~ . ., ... -. 
IJ is net up!!rruimd us dir baic )lucd ~aun ..... : ..................... j A \ 0 J 
/\ vocl d~t h; hoos ~rag word drur sy familie 
U mccn tlnt hy nic bclanr.rik I$ in die oc van sy famllie nic .. ............ !A I B r· 
A h~skuu homsclf dikw~ls us 'n sl~~lt' 111ens 
U hcskou lwmscll' as 'n ~ocic mens .............................. [ A j B I 
A j!.<'llict dit lllll !l,t'S<·IIi~ tr wet'S. ~n h) ~cc u(lk ~cwou111ik kwc nan 'n 
~~·~··lxkup · 
II wen> dil;wds dal hy ll!rcr ~~·~clli~ ~<Ill wccs ...................... ·I A I B] 

II voel skuluig nmdur h~· so min kcrk toc·gaan . · · ,___,,..--......., 
II is t."vrnlc Ill<' IS)' \'k' b•rkhcsot•k · ... , ....... , ......... : . ....... I A I B ] · 

II .\ld hdan!! in c11 lw~ock 
IJ..slL'l uic vccl hdallldiU.,\ fa1Hilk ~N~·~l~ ... , •.... ·-·. . . . ..... ··-·--·, ,_,[ ,\ .Jll..,. J 

tv 
0 



90. ·. A is.a!tyd ba.ie honik teenoor vreemde menie 
B ondervind dikwels dat hy nie honik genoeg teenoor vreemde mense wai nie . ·I A B 

.91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

A is in sommige situasies baie lorrip en onhandig 
;a het selde las met Jompheid of onhandigheid ....................... j A 

L..--..--JL-..-.......1 
B 

A is tevrede dat hy die deugde eerlilcheid, goedheid, getrouheid, waameirl en 
so meer, getrou uitleef . 

. B voel dikwe!s skuldig dat hy hierdie deugde so verwaarloos : . ........... ·I.__A _ _,__B_J 

A is feitlil:. nooit teruggetrokke of sdfbewus nie 
B is gewoonlik teruggetrokke en selfbewus teenoor vreemde en vera! 
hooggeplaaste mense . . . . . . . . . . . . . . . .................•...... [ A 

'----'---l 
B 

A is baie senuweeagtig ashy voor n groep mense moet optree 
·a ondervind feitlik nooit enige las v:m senuweeagtigheid nie ............. , I.__A_·___,.__B_.J 

A.is iemand wal nou nie juis skuldig voel ashy 'n leuentjie vertel as die nood 
dreig nie 
B is iemand wat nooit 'n leuen vertel nie _ • • •••• : ••••••• • ••••• [ .._· _A _.__a_. 

. . -I A 

A se godsdiens bied vir hom in 'n hoe mate besieling. troos en bemoediging 
B kwel hom voortdurend oor sy godsdiens ....... , ............ . B 

97. A ra.ak baie maldik bekommerd .. -........... ~ ..... ·l A 

98. 

99. 

B het selde enige las van bekommemis B .__ _ _,__ _ _, 

A :'0"-1 dikwels skuldig weens sy hemaaldelike onverantwoordelike optrede 

1 B IS tevrede dat hy sy verantwoordelikhede nakom ..................... _ A 
'---'---' 

B 

A verstaan sy famiiielede gewoonlik bale goed 
B ondervind gewoonlik.heelwat mis'verstand met familie ..... · ........... ·I.__A_J.__B__, 

100. A is iemand wal baie opoffer om minderbevoorregtes te help 
B is nouliks bewus van armes, kreupeles, lilindes en so meer. en ignoreer 
hulle eerder as om hulie te help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... : ... _ .j A. B 

UNISA 
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BYLAAG 6 

VOORBEELD VAN 'N DISFUNKSIONELE DENKJOERNAAL 

Datum Situasie Outomatiese Emosie(s) Aangepaste Uitkoms 
Gedagte Reaksie 

Watter situasie Walter Walter Watter Hoe sterk glo ek 
of gedagtes gedagtes of emosie(s) het kognitiewe foul nou in my gedagte? 
oor 'n situasie denkbeelde ek ervaar? het ek gemaak? Watter emosies 
het tot hierdie het ek gehad? Hoe intens Gebruik vrae om ervaar ek nou? 
onaangename Hoe sterk het was die op jou gedagte Hoe intens is die 
emosie ek in die emosie? te reageer. emosies? 
aanleiding gedagte Wat gaan ek doen? 
J?egee? geglo? 

Vrae wat gebruik word om die adolesseot te lei om 'n alternatiewe oortuigiog en respoos aao 
te oeem: 

( 1) Wat is die bewyse dat die outomatiese gedagte waar is? 
Wat is die bewyse dat die gedagte nie waar is nie? 

(2) Is daar 'n altematiewe verduideliking? 

(3) Wat is die ergste wat kan gebeur? 
Sal ek dit oorleef? 
Wat is die beste ding wat kan gebeur? 
Wat is die mees realistieste uitkoms? 

( 4) Wat is die effek van my geloof in die outomatiese gedagte? 
Wat sal die effek wees as ek my gedagte kan verander? 

(5) Wat moet ek doen? 

(6) Wat sal ek vir 'n vriend se wat 'n soortgelyke gedagte het? 



BYLAAG 7 

VOORBEELD VAN 'N KERNOORTUIGINGSWERKBLAD 

Ou kemoortuiging: Ek is onbekwaam 

Hoe sterk glo jy op hierdie oomblik in die ou kemoortuiging? (0-100%) 
Wat is die meeste watjy in hierdie oortuiging geglo het hierdie week? (0-100%) 
Wat is die minste watjy in hierdie oortuiging geglo het hierdie week? (0-100%) 

Nuwe kemoortuiging: Ek is bekwaam op die meeste terreine (maar ek is ook net menslik) 

Hoe sterk glo jy op hierdie oomblik in jou nuwe oortuiging? (0-1 00%) 

Bewyse wat die ou oortuiging 
weerspreek en die nuwe oortuiging 
ondersteun. 

Ek het 'n B vir my rekeningkunde
vraestel gekry 

Ek verstaan die meeste van die werk in 
hoofstuk 6 van my Wiskunde-handboek. 

Ek het al die inligting uit die biblioteek 
gekry wat ek nodig het om my taak te 
voltooi 

Bewyse wat die ou oortuiging 
ondersteun met aangepaste respons. 

Ek het me 'n konsep in ekonomie 
verstaan nie MAAR ek het nog me 
daaroor gelees nie en ek sal dit 
waarskynlik later verstaan. 

Ek het 'n tenniswedstryd verloor MAAR 
ek het lanklaas geoefen of enige 
wedstryde gespeel. 

Daar is studente wat beter as ek in die 
statistiek-vraestel gevaar het. As ek egter 
regtig onbekwaam was sou ek glad nie 
op universiteit gewees het nie. 

Die klient gaan voort om die lys aan te vul met al die bewyse waaraan hy kan dink. 

23 
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BYLAAG 8 

OPSOMMING VAN GEV ALLE 

DeelnemerA 

Relevante data uit deelnemer A se kinderjare 

Deelnemer A se pa verwerp haar en mishandel haar verbaal. Hy se dikwels vir haar dat sy nie sy 
kind is nie. Deelnemer A se ouers was vir twee jaar van mekaar vervreem toe deelnemer A nog 
baie klein was. Die gesin kry finansieel swaar en die vader is 'n alkoholis. Daar is baie spanning en 
konflik in die huis. Die vader is jaloers op die moeder se verhouding met die kinders en raak 
dikwels fisies geweldadig wanneer die kinders naweke by die huis is. As gevolg van deelnemer A 
se huislike omstandighede het sy nie baie blootstelling gekry nie en gevolglik nooit ontdek waarin 
sy belangstel of oor watter talente sy beskik nie. 

Deelnemer A se kemoortuiging( s) 

Deelnemer A se kemoortuigings val binne die onbeminde-kategorie en die hopeloosheids-kategorie: 

"Ek is minderwaardig as gevolg van my huislike omstandighede" 
"Ek is minderwaardig omdat my pa my verwerp" 
"Ek kan niks goed doen nie " 

Deelnemer A se intermediere oortuiging(s) 

"As ek aan my pa kan bewys dat ek slim is en dat ek goed is, byvoorbeeld in sport, sal hy my 
aanvaar en miskien lief word vir my" 
"Ek moet akademies en op die sportveld presteer om my waarde as mens te bewys" 

Deelnemer A se kompensatoriese strategiee 

Ontwikkel hoe standaarde 
Werk baie hard 
Stel perfeksionistiese eise aan haarself 

Deelnemer A het geen vertroue in haarself nie en sy voel baie gou bedreig deur mense wat 
selfvertroue het. Deelnemer A het 'n swak liggaamsbeeld en vermy situasies waar sy byvoorbeeld 
in haar swemklere voor ander moet verskyn. Deelnemer A het ook 'n probleem met haar humeur. 
Deelnemer A se kemoortuigings aangaande haarself en haar ervaringe is onderliggend aan al hierdie 
probleme. 

Deelnemer A het goeie samewerking gegee, haar irrasionele oortuigings is deur meer rasionele 
oortuigings vervang, wat tot 'n meer positiewe siening van haarself en haar ervaringe gelei het. 
Deelnemer A het noodsaaklike lewensvaardighede aangeleer en is nou ook meer bewus van haar 
belangstellings. Deelnemer A se depressie-telling het met 7 punte afgeneem. 
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Deelnemer B 

Relevante data uit deelnemer B se kinderjare 

Deelnemer B se ouers is geskei toe sy vyf jaar oud was. Haar ouers is albei alkobol-afbanklikes en 
leef onder baie swak omstandigbede. Net soos deelnemer A is deelnemer B ook skaam vir baar 
familielede en baar agtergrond. Deelnemer B bet vandat baar ouers geskei is by baar ouma en baar 
pa gewoon. Haar ouma is 'n paar jaar gelede oorlede en deelnemer B is nou onder pleegsorg. 
Deelnemer B se ouers kontak baar nog soms en dit ontstel deelnemer 
B elke keer omdat sy elke keer verwag dat dinge gaan regkom. 

Deelnemer B se kernoortuiging(s) 

Deelnemer B se kemoortuigings val binne die onbeminde- en die hopeloosheid-kategorie: 

"Ek is minderwaardig as gevolg van my agtergrond" 
"My ouers het my nie lief genoeg om te verander nie" 
"Net soos my ouers kan ek ook niks goed doen nie" 
"Ek is ongewild as gevolg van my agtergrond" 

Deelnemer B se intermediere oortuiging(s) 

"As ek myself van ander mense onttrek, kan hulle my nie seermaak soos my ma en pa gedoen het 
. " me 

"As ek my van ander onttrek, sal hulle nie agterkom dat ek minderwaardig is nie" 
"As ek niks doen en niks waag nie, kan ek ook nie misluk nie" 

Deelnemer B se kompensatoriese strategiee 

Deelnemer B isoleer baarself van ander mense. 
Deelnemer B spandeer ure voor die televisie. 
Deelnemer B is baie passief, sy bet geen doelwitte nie en sy is nie gemotiveerd om enige iets te 
doen of te waag nie. 

Hierdie kemoortuigings en kompensatoriese strategiee bet daartoe bygedra dat deelnemer B baar 
van baar portuur onttrek bet Sy is gevolglik nie baie gewild by baar portuur nie. Die feit dat sy nie 
baie gewild is nie, bevestig vir deelnemer B baar oortuiging dat sy minderwaardig is. 

Deelnemer B was aanvanklik baie traag en passief. Dit bet geblyk dat sy 'n yster-tekort het wat haar 
voortdurende moegheid deels verklaar het. Nadat die probleem aangespreek is en deelnemer B 
medikasie begin neem het, bet sy meer geredelik baar samewerking gegee. Veranderinge van baar 
irrasionele oortuigings het tot 'n meer realistiese siening van baar ervaringe en haarself gelei. 
Gedragstegnieke is aanvanklik gebruik om deelnemer B aan die gang te kry, om haar irrasionele 
oortuigings dat sy oor die algemeen onbekwaam en ongewild is, asook die oortuiging dat sy niks 
meer kan geniet nie, uit die weg te ruim. Deelnemer B het stadig maar seker beheer oor haar lewe 
oorgeneem. Deelnemer B se meer realistiese siening van die werklikheid en van haarself, die 
verwerwing van essensiele lewensvaardigbede en 'n gevoel van outonomie het tot 'n afname van 9 
punte in haar depressie-telling gelei. 
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Deelnemer C 

Relevante data uit deelnemer C se kinderjare 

Deelnemer Cis 'n laatlammetjie. Sy ouers het nog altyd baie "jammer vir hom gevoel omdat hy so 
swaar kry." Deelnemer C se ouers stel min verwagtinge aan hom en hulle het onbewustelik die 
oortuiging aan hom oorgedra dat hy onbekwaam is en dat hy nie verantwoordelikheid kan neem vir 
sy keuses en sy gedrag nie. Hierdie oortuiging van deelnemer C se ouers, wat deelnemer C ook 
onvoorwaardelik glo, is bevestig toe deelnemer C standerd sewe gedruip het. Omdat deelnemer C 
gewoond was om altyd sy sin te kry en omdat hy ook nie oor 'n hoe frustrasie-toleransie beskik het 
nie, was hy van kleins af nie baie gewild onder sy maats nie. 

Deelnemer C se kernoortuiging(s) 

Deelnemer C se kemoortuigings val binne die hopeloosheids-kategorie en m die onbeminde
kategorie: 

"Ek is nie baie slim nie" 
"Ek is nie sportief nie" 
"Ek is nie gewild by die kinders in die skoal nie" 

Deelnemer C se intermediere oortuiging(s) 

"As ek lae doelwitte stel, kan ek dit moontlik bereik" 
"As ek nie my doelwitte bereik nie, is my mislukking toe te skryf aan 'n gebrek aan toewyding en nie 
aan onbekwaamheid nie" 

Deelnemer C se kompensatoriese strategiee 

Soek aanvaarding by "verkeerde maats" teenoor wie hy nie minderwaardig voel nie. 
Gee toe aan groepsdruk om aanvaar te word. 
Stellae doelwitte, vermy harde werk. 

Deelnemer C se swak akademiese seltbeeld kan eerder aan geen motivering, konsentrasieprobleme, 
as gevolg van emosionele probleme, en negatiewe selfgesprek as aan 'n ondergemiddelde 
verstandsvermoe toegeskryf word. Verder kan deelnemer C se swak akademiese prestasie en anti
sosiale gedrag ook toegeskryf word aan die feit dat hy in sy ouerhuis nooit geleer het om keuses te 
maak en om verantwoordelikheid te aanvaar vir die gevolge van sy keuses nie. Deelnemer C hou 
nie van homself soos wat hy is nie. Dit maak hom depressief en hierdie depressiewe gevoelens 
veroorsaak passiwiteit en lei daartoe dat deelnemer C nie die moed of die lewenslus het om die 
nodige veranderinge in sy lewe aan te bring nie wat hom weer depressief maak. Hierdie gebeure 
veroorsaak intense self-kritisering en self-blamering by deelnemer C. 

Deelnemer C het in terapie geleer om verantwoordelikheid vir sy keuses te aanvaar en om 
uitdagings en doelwitte aan homself te stel. Die bereiking van hierdie doelstellings, saam met die 
verwerwing van sekere noodsaaklike lewensvaardighede asook die veranderinge van deelnemer C 
se irrasionele oortuigings, het tot 'n meer positiewe en realistiese sieninge van homself en sy 
leefwereld gelei. Hierdie meer akkurate siening van die werklikheid, en 'n gevoel van outonomie 
het deelnemer C se depressie-telling met 6 punte laat afneem. 
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Deelnemer D se kognitiewe konseptualisasie en die toepassing van terapie ten opsigte van hierdie 
konseptualisasie word volledig in bylaag 9 beskryf 

DeelnemerE 

Relevante data uit deelnemer E se kinderjare 

Deelnemer E se kindeijare was baie gelukkig. Deelnemer E het akademies en op die sportveld goed 
presteer. Deelnemer E se huislike omstandighede was baie gelukkig en geborge toe hy klein was. 
Deelnemer E se probleme het met die aanvang van sy puberteitsjare begin. Deelnemer E het nie 
soos die ander kinders in sy klas gegroei en ontwikkel nie. Deelnemer E is baie klein en kort. As 
gevolg van sy liggaamsbou het deelnemer E belangstelling in sy akademie en sy buitemuurse 
aktiwiteite verloor. Deelnemer E glo dat sy ouers, onderwysers en ook sy portuur teenoor hom 
diskrimineer en hom nie ernstig opneem nie as gevolg van sy liggaamsbou. 

Deelnemer E se kernoortuiging(s) 

Deelnemer E se kernoortuigings, wat m beide kategoriee val, sentreer rondom sy lengte en 
liggaamsbou: 

"Ek is minderwaardig as gevolg van my lengte en liggaamsbou" 
"Mense behandel my soos 'n klein seuntjie as gevolg van my liggaamsbou" 
"Alles in my !ewe sou beter gewees het as ek net Ianger en grater was" 

Deelnemer E se intermediere oortuiging(s) 

"As ek nie hoe aspirasies het en hoe doelwitte stel nie kan ek nie teleurgestel word nie en sal my 
minderwaardigheid en onbekwaamheid (as gevolg van sy liggaamsbou) oak nie blootgestel word 
nie" 
"As ek dinge doen wat volwassenes doen, soos rook en drink, sal my maats my ernstig opneem" 

Deelnemer E se kompensatoriese strategiee 

Deelnemer E stellae doelwitte. 
Deelnemer E rook, drink en doen soms mee aan ongewenste aktiwiteite om daardeur te bewys dat 
hy "volwasse en groot" is. 

Deelnemer E vaar goed in sport ten spyte van sy liggaamsbou maar wanneer hy selfs net 'n geringe 
fout begaan, skryfhy hierdie fout toe aan sy lengte. Hy is baie gewild onder meisies en seuns in die 
skool, maar hy voel steeds "baie meer mense sou vir my gekyk het as ek net Ianger en groter was." 
Deelnemer E interpreteer aile gebeure, situasies en ander mense se reaksies teenoor hom in terme 
van sy lengte en liggaamsbou. 

Deelnemer E se depressie-telling het met twee punte afgeneem en sy selfkonsep-telling het met twee 
punte toegeneem. Na staking van terapie het deelnemer E se depressie-telling op die afwesigheid 
van depressie gedui. Die navorser kon daarin slaag om deelnemer E te laat insien dat ander mense 
nie teenoor hom diskrimineer omdat hy so kort en klein is nie. Die oorsaak van sy depressiewe 
gevoelens was sy lengte en liggaamsbou en dit is nie 'n irrasionele oortuiging nie. Deelnemer E 
gaan moet leer om sy liggaamsbou te aanvaar en om ten spyte daarvan gelukkig te wees. Dit voel 



28 

vir die navorser of deelnemer E nog nie in terapie daartoe gekom bet om bomself te aanvaar soos 
wat by is nie. Voorkoms is vir die adolessent baie belangrik en die navorser bet dus voorsien dat 
bierdie probleem nie nou opgelos gaan word nie. Deelnemer E bet egter sterk interpersoonlike 
bronne, en die navorser glo dat bierdie probleem nie meer so groot sal wees in die toekoms nie. 

Deelnemer F 

Relevante data uit deelnemer F se kinderjare 

Deelnemer F bet baar angstigbeid en minderwaardigbeidsgevoelens deur nabootsing by baar moeder 
geleer. Sy bet in baar ouerbuis geleer dat 'n vrou aan 'n man ondergeskik moet wees onder aile 
omstandigbede. Deelnemer F bet as gevolg van baar buislike omstandigbede nie die geleentbeid 
gebad om baar talente te ontdek nie. Dit is nie vir die vader belangrik dat sy dogter akademies moet 
presteer nie. Deelnemer F is nooit aangemoedig om op enige gebied te presteer nie. Deelnemer F 
bet in baar ouerbuis baie irrasionele oortuigings aangeleer. Sy bet byvoorbeeld geleer dat sy as 
dogter nie veel waarde bet nie en dat sy ook nie nodig bet om op enige gebied te presteer nie. 

Deelnemer F se kemoortuiging(s) 

Deelnemer F se kemoortuigings val in beide kategoriee: 

"Ek is minderwaardig' 
"Ek is onbekwaam" 
"Ek is oorgewig en onaantreklik" 
"Ek is ongewild" 

Deelnemer F se intermediere oortuiging(s) 

"As ek nie hard leer nie, kan my swak akademiese prestasie toegeskryf word aan 'n gebrek aan 
motivering en nie aan my onbekwaamheid nie" 
"As ek aan ander mense se wense voldoen, sal hulle my nie verwerp nie" 

Deelnemer F se kompensatoriese strategiee 

Stel geen doelwitte 
V ermy barde werk 
Probeer sover moontlik om altyd in alle ander mense se goeie boekies te bly 

Dit moet genoem word dat die toepassing van Beck se terapie, volgens die navorser, nie beeltemal 
effektief was in die geval van deelnemer F nie. Redes biervoor is moontlik dat deelnemer F axis I 
en axis II afwykings getoon bet. Dit blyk uit die literatuur dat Beck se terapie ook met sukses 
toegepas kan word ten opsigte van persone wat axis II afwykings toon. Hierdie persone vereis egter 
'n ander tipe toepassing van Beck se terapie. Dit bet ook geblyk dat gesinsterapie nodig was in die 
geval van deelnemer F. Die navorser beveel aan dat bierdie deelnemer Ianger en meer intensiewe 
terapie ondergaan. 
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BYLAAG 9 

DIE TOEPASSING VAN BECK SE TERAPIE 

DeelnemerD 

I) ldentifiserende besonderhede 
Deelnemer D is 'n 15-jarige manlike adolessent in standerd agt wat tydens aanvanklike evaluasie 'n 
matige depressie getoon het. 
II) Diagnose 
Subkliniese depressie 
III) Objektiewe tellings 
Bes in van deelnemer D se de 

1 2 3 4 5 
16 18 15 18 15 

IV) Aanmeldingsprobleem en huidige funksionering 
Klagtes van teneergedruktheid, konsentrasieprobleme, sosiale onttrekking, slaapsteurnisse, self
kritisering 
V) Ontwikkelingsprofiel 
A Geskiedenis 
Deelnemer D is die jongste van twee seuns. Deelnemer D het altyd net een of twee maats gehad. 
Deelnemer D vaar akademies baie goed. Hy plaas baie druk op homself om te presteer. 
B Verhoudings 
Deelnemer D se vader was altyd en is nog steeds baie krities teenoor hom. Deelnemer D se moeder 
is 'n bietjie meer ondersteunend maar sy is ook baie afsydig en onbetrokke. Deelnemer D kom goed 
met sy broer oor die weg, alhoewel hy dink dat sy ouers sy broer voortrek. Deelnemer D dink dat 
hy nie baie gewild is by sy portuur nie. 
C Betekensivolle gebeure en traumas 
Deelnemer D is geneig tot self-kritisering omdat hy, volgens homself, nie goed genoeg vergelyk met 
sy broer en sy portuur nie. Sy pa kritiseer hom dikwels en sy rna is afsydig en onbetrokke. 
Deelnemer D het altyd gedink hy is "anders" as ander seuntjies omdat hy nie van voetbal gehou het 
me. 
VI) Kognitiewe profiel 
Die kognitiewe model soos toegepas op deelnemer D 
Tipiese huidige probleme/probleemsituasies 
• Negatiewe en verwonge interpretasie van vriende se houding teenoor hom 
• Sosiale onttrekking 
• Perfeksionistiese neigings 
• Stel self bloot aan baie druk en spanning om alles wat hy doen baie goed te doen, om homselfen 

sy pa tevrede te stel 
VII) Tipiese outomatiese gedagtes, emosies en gedrag in hierdie situasies 
"Die ander kinders ignoreer my, hulle skuif my uit. Ek kom nie reg soos die ander kinders nie. 
Alma/ doen altyd alles beter as ek." Hierdie gedagtes maak deelnemer D oor die algemeen hartseer 
en neerslagtig en soms gel'rriteerd. 



VIII) Kernoortuigings 
"Ek is minderwaardig" 
"Ek is onbekwaam" 
IX) Intermediere oortuigings 
"Ek moet altyd baie hard werk en baie goed doen in alles wat ek aanpak." 
"As ek in die ander kinders se goeie boekies bly sal hulle van my hou. " 
''Ek moet anders wees as wat ek is, om meer gewild te wees by die ander kinders. " 
X) Integrasie en konseptualisasie van kognitiewe en ontwikkelingsprofiele 
A Formulering van seltkonsep en konsep van ander 
Deelnemer D verklein sy eie prestasies en vergroot ander kinders se prestasies. 
B Interaksie van lewensgebeure en kognitiewe kwesbaarheid 
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Deelnemer D was nog altyd ontvanklik vir gevoelens van minderwaardigheid. Sy kritiese pa het die 
oortuiging dat hy minderwaardig en onbekwaam is, bevestig. Deelnemer D is ook geneig om 
homselfte vergelyk met die enkele kinders wat alles het en wat alles baie goed kan doen. 
XI) Kompensatoriese strategiee 
Ontwikkel hoe standaarde 
Doen baie vir ander persone ten koste van homself 
V ermy konflik met ander kinders 
XII) Ontwikkeling en handhawing van versteuring 
Deelnemer D se depressiewe gemoedstoestand het begin toe 'n seun in die skool vir twee van sy vriende 
vertel het dat deelnemer D "gay" is en dat dit is waarom hy nie voetbal speel nie. Deelnemer D het 
aangeneem dat die seun dit in die skool rond vertel het en dat almal nou dink dat hy "gay" is. 
Deelnemer D het die hele situasie "gekatastrofeer" en homself van ander kinders begin onttrek en hy het 
vir die geringste voorval baie kwaad geword. Hierdie gedrag het meegebring dat deelnemer D se 
vriende begin het om hom te ignoreer wat vir deelnemer D 'n bevestiging van sy oortuiging was dat 
almal glo dat hy "gay" is en dat hulle nie meer met hom vriende wil wees nie. Hierdie gebeure het 
deelnemer D se skoolpunte en sy buitemuurse aktiwiteite benadeel wat tot self-kritisering en 
neerslagtigheid aanleiding gegee het. Met die onttrekking van vriende en buitemuurse aktiwiteite was 
daar 'n gebrek aan positiewe insette wat deelnemer D se gemoedstoestand in stand gehou het. 
Deelnemer D glo verder ook dat hy moet uitblink in alles wat hy doen. Sy pa het 'n baie kritiese 
ingesteldheid teenoor hom en was baie ontevrede met deelnemer D se swak punte in die vorige 
eksamen. Dit het ook geblyk dat deelnemer D se pa baie ontaktvol en afsydig teenoor sy seuns is. 
XIII) Implikasies vir terapie 
A Organisasie van persoonlikheid 
Hoog op sosiotropie en outonomie 
B Deelnemer D se motivering, doelwitte, en verwagtinge van terapie 
Deelnemer D is 'n baie gemotiveerde persoon, hy het net vae verwagtinge van terapie gehad maar 
stem saam met die rasionaal om sy eie terapeut te wees. 
Doelwitte: Verbetering van skoolwerk, maak meer vriende, verbeter bestaande verhoudinge met 
vriende, hervat buitemuurse aktiwiteite, verwerwing van insig in kemoortuigings. 
C Terapeut se doelwitte 
Verandering van irrasionele oortuigings 
Onderrig van kognitiewe gereedskap 
Probleem-oplossing rondom 'n gebrek aan sosiale vaardighede 



D Simptome 
Gemoedsmanifestasies 
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Deelnemer D voel swaarmoedig, hy is buierig en voel gefrustreerd. Hy raak soms angstig. Deelnemer 
D noem ook dat hy sukkel om te konsentreer. 
Gesindhe idsmanifestasie 
Deelnemer D voel dat niks meer die moeite werd is nie, hy stel nie meer belang in dinge waarin hy 
vroeer belang gestel het nie. 
Liggaamlike en fisiol ogiese manifestasies 
Deelnemer D noem dat alles 'n ekstra poging vereis, dat sy eetlus nie meer soos voorheen is nie en dat 
hy sukkel om aan die slaap te raak. 
Kognitiewe manifestasies 
Deelnemer D het irrasionele oortuigings en hy maak baie denkfoute wat hom kwesbaar maak vir die 
ontwikkeling van depressiewe gevoelens. 

OPSOMMING VAN GEV AL 

Deelnemer D is baie intelligent en introspektief en was in staat om op 'n abstrakte vlak te redeneer. 
Deelnemer D was ook baie getrou in die uitvoering van huiswerkopdragte en hy het goeie insig in 
die funksionering van die kognitiewe model getoon. Verder het deelnemer D ook baie geaktiveerde 
irrasionele oortuigings gehad, waarmee die navorser kon werk. Op grond van bogenoemde faktore 
het die navorser besluit om deelnemer D se terapie-sessies volledig in hierdie studie weer te gee om 
sodoende die funksionering van Beck se terapie aan die Ieser te illustreer. 

SESSIE 1 23 APRIL 

Doelwitte van die eerste sessie 
1. V estiging van 'n vertrouensverhouding 
2. Sosialisering van die adolessent in kognitiewe terapie 
3. Onderrig van die adolessent aangaande sy versteuring, die kognitiewe model en 

die terapie-proses 
4. Normalisering van die adolessent se probleme en die vestiging van hoop 
5. Vasstelling van die adolessent se verwagtinge van terapie en korrigeer waar nodig. 
6. Versameling van addisionele inligting aangaande die adolessent se probleme 
7. Gebruik van bogenoemde inligting om 'n lys met doelstellings op te stel 

Beck se terapie is 'n baie gestruktureerde vorm van terapie. Die navorser het saver moontlik by die 
voorgestelde struktuur gehou en gepoog om bogenoemde doelwitte te verwesenlik. 

1. Vestiging van 'n vertrouensverhouding 
Die navorser het nie probleme ondervind om 'n terapeutiese verhouding met deelnemer D te stig en om 
sy vertroue te wen nie. Deelnemer D was baie openlik oor hoe hy voel, hy het meer geredelik sy 
samewerking as die ander deelnemers gegee en hy het ook makliker as die ander deelnemers 
terugvoering gegee. Die navorser het haar toewyding en begrip deur haar woorde, stemtoon, 
gesigsuitdrukkings en liggaamstaal getoon. Die navorser het verder gepoog om haar empatie en 
akkurate begrip van deelnemer D se probleme en idees deur haar goed deurdagte vrae en stellings te 
demonstreer. Beck ( 1995 :25) noem dat een van die hoofdoelwitte van kognitiewe terapie is om die 
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terapie-proses vir die klient verstaanbaar te maak. Die navorser het dit gedoen deur die verloop van die 
terapie-proses asook die rasionaal van elke stap aan deelnemer D te verduidelik. 

Die navorser het die eerste sessie met die opstel van die agenda begin. 

2. Opstel van die agenda 
Die terapeut verduidelik aan deelnemer D dat hulle elke sessie met die opstel van 'n agenda gaan begin 
waar die navorser en deelnemer D gaan besluit waaroor hulle gaan praat. 
Terapeut: Eerstens wil ek vasstel hoe jy voel en dan wil ek ook vasstel presies wat jou probleme behels 
en wat jy in terapie wil bereik en wat jy van terapie verwag. Is dit reg met jou? Verder sal ek aan jou 
verduidelik hoe terapie gaan verloop en ons sal praat oor wat jy tussen sessies deur in die vorm van 
huiswerk-opdragte kan probeer. Aan die einde van die sessie sal ek alles opsom waaroor ons gepraat het 
en ek sal jou vra vir terugvoering. Is daar enige iets wat jy op die agenda wil plaas? 

3. Bepaling van deelnemer D se gemoedstoestand 
i) Objektiewe depressie-telling: 18 
(Bykomend tot deelnemer D se weeklikse subjektiewe verslaggewing van hoe sy week verloop het, is die 
die Beck Depressie Skaal ook voor elke sessie deur deelnemer D ingevul om 'n meer objektiewe 
bepaling van sy gemoed te doen en ook om 'n objektiewe bepaling te doen van hoe hy vorder). 
ii) Subjektiewe verslag: Verloop van week 
Deelnemer D gee verslag van hoe sy week verloop het. Die navorser merk op dat deelnemer D se 
depressie-telling hoer is as met die aanvanklike evaluasie. 

Die navorser neem kennis van die totaal-telling op deelnemer D se depressie-skaal asook van 
individuele items om vas te stel of die toets enige iets belangrik aandui wat op die agenda geplaas moet 
word. Deelnemer D se tellings word op 'n grafiek aangedui soda! sy vordering vir hom en vir die 
navorser sigbaar is. 

4. Hersiening van deelnemer D se aanmeldingsprobleem, probleem-identifikasie en die stel 
van doelwitte 

Vervolgens het die navorser deelnemer D se aanmeldingsprobleem kortliks hersien. Die navoser het 
deelnemer D gevra om haar op hoogte van sake te bring en het vervolgens oorgegaan na die 
identifisering van deelnemer D se spesifieke probleme. Daarna het die navorser deelnemer D gehelp om 
hierdie probleme in doelwitte om te skakel waaraan in terapie gewerk kan word. 

Deelnemer D se spesifieke probleme 
1. Depressief oor skinderstorie 
2. Swak akademiese prestasie 
3. Ander kinders ignoreer my en skuif my uit 

Lys van doelwitte 
1. V erbeter skoolwerk 
2. Maak meer vriende 
3. Verbetering van verhoudinge met bestaande vriende 
4. Inoefening van selfgeldendheid en sosiale vaardighede. 
5. Raak weer betrokke by buitemuurse bedrywighede. 
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5. Onderrig van die kognitiewe model 
Die navorser verduidelik die kognitiewe model aan deelnemer D aan die hand van voorbeelde uit sy eie 
lewe. Deelnemer D gee 'n voorbeeld van 'n situasie die afgelope week waar hy agtergekom het dat sy 
gemoed verander het. Met die hulp van die terapeut vertel deelnemer D vir die navorser wat deur sy 
gedagtes gegaan het en wat die gevoel was wat hy ervaar het. 

Terapeut: Wat daarvan as ons 'n diagram maak. Jy het nou net 'n goeie voorbeeld gegee van hoe jou 
gedagtes jou gevoelens bei"nvloed. (Lei deelnemer D om die diagram neer te skryf en gaan dit saam met 
hom deur). 

Beck se kognitiewe model van depressie 
Situasie Gedagtes Emosie 
Sit op stoep. "Hulle lag omdat ek so Senuweeagtig 
Kinders wat saam met my swak tennis gespeel het" Kwaad 
tennis speellag vir my. 

Is dit vir jou duidelik? Die wyse waarop jy die situasie gesien het, het tot sekere gedagtes gelei wat 
vervolgens jou gevoelens bei"nvloed het. 

Die navorser het nog een voorbeeld saam met deelnemer D gedoen om seker te maak dat hy die 
kognitiewe model en hoe dit werk, baie goed verstaan. 

Terapeut: Nou, kan jy in jou eie woorde vir my vertel wat die verband tussen gedagtes en gevoelens is? 
(Die navorser maak seker dat deelnemer D sy begrip van die kognitiewe model kan verbaliseer). 
Die navorser vra deelnemer D om in die komende week rekord te hou van wat deur sy gedagtes gaan 
wanneer hy agterkom dat sy gemoed verander. Wanneer jy agterkom dat jou gevoelens verander, 
wanneer jy skielik "af' voel, vra jouself "Wat het nou net deur my gedagtes gegaan? en skryf dit neer 
soos ons in die diagram gedoen het. Reg so? 

Die navorser verduidelik verder aan deelnemer D dat hulle in terapie hierdie gedagtes van hom gaan 
evalueer. Die navorser noem aan deelnemer D dat hulle moontlik dikwels gaan vind dat sy gedagtes nie 
akkuraat is nie, omdat hy depressief is. Wanneer ons vind dat jou gedagtes nie heeltemal korrek is nie of 
nie ooreenstem met die feite van die situasie nie, gaan jy leer om jou gedagtes te verander. Ek gaan jou 
stap-vir-stap help om dit te doen totdat jy dit op jou eie kan regkry. Die navorser verduidelik vir 
deelnemer D dat 'n mens soms in beelde dink en dat hy ook bewus moet wees van beelde wat deur sy 
gedagtes gaan. 

6. Deelnemer D se verwagtinge van terapie 
Die navorser stel enige wanpersepsies wat deelnemer D aangaande terapie gehad het, reg. Die navorser 
verduidelik aan deelnemer D dat sy vir hom gereedskap gaan gee en vaardighede gaan leer om oor sy 
depressiewe gevoelens te kom. Die navorser verduidelik aan deelnemer D dat hy hierdie gereedskap en 
vaardighede vir die res van sy lewe kan gebruik om ook ander probleme op te los. 

7. Onderrig van deelnemer D aangaande sy versteuring 
Die navorser verduidelik aan deelnemer D dat hy 'n matige vorm van depressie beleef en dat dit by baie 
tieners voorkom. Die navorser verduidelik aan deelnemer D dat een van die simptome van depressie 
negatiewe denke is. Jou depressiewe gevoelens bepaal hoe jy jouself, jou wereld en jou toekoms sien. 
Die meeste depressiewe mense kyk na hulself en hul wereld asof hulle deur 'n swart geverfde bril kyk. 
Alles lyk donker en hopeloos. Deel van wat ons in terapie gaan doen is om hierdie swart verf af te 
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skraap totdat jy dinge meer realisties sien. Die navorser verduidelik ook die ander simptome van 
depressie aan deelnemer D. 

Terapeut: Goed. En onthou ook om jouself daaraan te herinner dat soos wat jy in terapie werk en jou 
depressiewe gevoelens beter word, jy ook dinge makliker gedoen gaan kry. (Hier word die boodskap op 
'n subtiele wyse aan deelnemer D deurgegee dat hy net beter gaan word ashy sy samewerking gee) 

8. Biblioterapie. 
Die terapeut gee aan deelnemer D twee boeke oor depressie en tiener-wees om te lees. 

9. Finale opsomming en die gee van huiswerk 
Die finale opsomming verbind die verskillende afdelings van die sessie en beklemtoon belangrike punte. 
Hierdie opsomming sluit ook 'n hersiening in van wat deelnemer D ingestem het om vir huiswerk te 
doen. 

10. Huiswerkopdragte vir die komende week: 
i) Verfyning van die lys van doelstellings. 
ii) Wanneer my gemoed verander vra myself" Wat gaan deur my gedagtes?" Skryf die gedagtes 

en denkbeelde neer en herinner myself daaraan dat hierdie gedagtes nie altyd heeltemal 
akkuraat is nie. 

iii) Herinner myself daaraan dat ek op die oomblik teneergedruk is en nie lui nie en dat dit die rede 
is waarom dit moeilik is om dinge gedoen te kry. 

iv) Dink aan wat ek volgende week op die agenda wil plaas. 
v) Lees boeke en terapie-notas. 
vi) Raak aktief. 

11. Terugvoering 
Terapeut: Nou, en aan die einde van elke sessie gaan ek vir jou terugvoering vra oor hoe jy dink die 
sessie verloop het. Jy kan dit direk vir my se of jy kan dit op die terapie-verslag neerskryf na afloop van 
die sessie. Ek sal die verslag deurlees en as daar enige probleme is, kan ons dit op die agenda vir die 
volgende sessie plaas. Was daar enige iets aangaande hierdie sessie wat jou gepla het? 
Sessie 1 is baie volledig bespreek om die Ieser 'n idee te gee van hoe kognitiewe terapie verloop. Slegs 
die essensies van die volgende sessies sal gegee word. 

Die struktuur van die tweede sessie en aldie opvolgende sessies verloop soos volg: 
1. Gemoedsbepaling 
2. Brug van die vorige sessie 
3. Opstel van die agenda 
4. Hersiening van huiswerk 
5. Bespreking van items op die agenda 
6. Huiswerkopdragte vir die week 
7. Finale opsomming en terugvoering 
Bogenoemde stappe sal nie volledig in elke sessie bespreek word nie. 



SESSIE 2 30 APRIL 

Doelwitte vir die tweede sessie 
1. Help deelnemer D om 'n probleem of doelstelling te selekteer om op te fokus 
2. Begin probleme oplos 
3. Inskerping van die kognitiewe model 
4. Die identifisering van outomatiese gedagtes 
5. Gaan oak voort om deelnemer Din kognitiewe terapie te sosialiseer 
6. Help en motiveer deelnemer D om aktiefte raak 
7. Onderrig deelnemer D in "coping" strategiee 

1. Bepaling van deelnemer D se gemoedstoestand 
i) Objektiewe depressie-telling: 15 
Deelnemer D se depressie-telling het met drie punte afgeneem. 
ii) Subjektiewe verslag: Verloop van week 
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Deelnemer D noem dat hy meer hoop het as tydens die vorige sessie, maar dat hy bekommerd is oar sy 
wiskunde. 

2. Brug van die vorige sessie 
Terapeut: Volgende wil ek he dat ons 'n brug vanaf die vorige sessie en hierdie sessie moet maak en 
dit is iets wat ons in elke sessie gaan doen. Eerstens wat het jy uit die eerste sessie gekry wat vir jou 
belangrik was? Was daar iets in die vorige sessie watjou gepla het? 

3. Opstel van die agenda 
i) Wiskunde 
ii) Grafiek van gemoedstoestand 
iii) Outomatiese gedagtes 
iv) Vriende 
Terapeut: Hierdie is 'n baie lywige agenda. As ons tyd te min raak, is daar iets wat ons kan laat 
oorstaan tot ons volgende sessie? (Help deelnemer D om prioriteite te stel). 

4. Hersien van huiswerk 
Die navorser kontroleer deelnemer D se huiswerk. Deelnemer D se gedagtes word by die bespreking 
van die items op die agenda bespreek. Die navorser en deelnemer D bespreek kortliks die artikels wat 
hy gelees het. Deelnemer D noem dat hy nie nag 'n doelstelling by sy lys gevoeg het nie. Deelnemer D 
noem dat hy homself daaraan herinner het dat hy depressief is, toe hy homself gekritiseer het. 

5. Bespreking van items op die agenda 

Agenda item no.l: Wiskunde-toets 

• Die navorser win meer inligting in 
(Die terapeut win meer inligting in om 'n oorsig te kry van deelnemer D se probleme en om hom te kan 
help met die oplossing daarvan en oak om vas te stel of daar enige distorsies in sy denke voorkom.) 
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Nadat deelnemer D die nodige inligting gegee het, stel die navorser deelnemer D se probleem soos volg: 
Terapeut: In 'n neutedop het jy dus 'n wiskunde-toets oor 'n week en 'n half en jy is bekommerd 
omdat jy nie al die werk verstaan nie. 

• Identifiseer outomatiese gedagtes 
Vervolgens het die navorser deelnemer D gelei om sy outomatiese gedagtes te identifiseer deur die 
onthou van 'n spesifieke situasie waar hy wou leer of pro beer leer het en waar hy angstig en gefrustreerd 
geraak het. 
Deelnemer D se gedagte was: "Ek gaan dit nie maak nie. Ek verstaan nie aldie werk nie." 
Terapeut: En hierdie gedagtes het jou angstig laat voel. 
Deelnemer D: Ja baie en gefrustreerd. 
Terapeut: Kom ek vertel jou hoe werk hierdie outomatiese gedagtes. 

Die navorser verduidelik aan deelnemer D dat hierdie gedagtes onwillekeurig voorkom en dat hy nie 
daaraan dink om dit te evalueer nie, dat dit vir hom sy werklikheid is. Die navorser verduidelik verder 
aan deelnemer D dat hy in terapie gaan leer om sy outomatiese gedagtes te evalueer en om dit reg te stel 
wanneer dit nie heeltemal akkuraat is nie, sodat hy beter kan voel. 

• Evalueer outomatiese gedagtes 
Die navorser en deelnemer D evalueer die akkuraatheid van deelnemer D se gedagte ("Ek gaan dit 
nie maak nie, ek verstaan nie al die werk nie") deur te kyk na die bewyse wat sy gedagtes 
ondersteun en ook na die bewyse wat sy gedagtes weerspreek. 

• Probleem-oplossing 
Die navorser vra vir deelnemer D wat hy kan doen om dit wat hy nie verstaan nie onder die knie te kry? 
(Laat deelnemer D die Ieiding neem in probleem-oplossing. Die navorser stel voor dat deelnemer D 
saam met iemand werk vir die opkomende wiskunde-toets). 

• Opsomming 
Terapeut: Goed om op te som: Jy het baie outomatiese gedagtes gehad hierdie week wat jou baie 
angstig en gefrustreerd laat voel het. Terwyl jy so gevoel het, het jy hulpeloos gevoel en gedink dat jy 
niks aan jou probleem (wiskunde-toets) kan doen nie. Toe jy jou gedagtes realisties geevalueer het, het 
dit egter geblyk dat daar tog sekere goed is wat jy kan doen om die wiskunde-toets te slaag. Toe jy die 
situasie realisties in oenskou geneem het en op jou onrealistiese gedagtes gereageer het, het jy beter 
gevoel. Is ek reg? 

Agenda Item no.2: My vriende ignoreer my 

• Identifisering van outomatiese gedagtes 
Die navorser vra deelnemer D om te dink aan 'n spesifieke geleentheid waar hy gevoel het dat sy 
vriende hom vermy en of hy kan onthou wat op daardie oomblik deur sy gedagtes gegaan het. Die 
navorser vra ook vir deelnemer D hoe hierdie gedagtes hom laat voel het (Inskerping van die 
kognitiewe model) 
Deelnemer D noem dat hy saam met sy vriende op die stoep by die skool gesit het. Sy gedagte was: 
"Hulle wil nie my vriende wees nie, hulle sku({ my uit." Gevoelens: Hartseer 
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• Evaluering van outomatiese gedagtes 
Die navorser en deelnemer D het laasgenoemde se bogenoemde gedagte deur sokratiese 
vraagstelling en die soek van bewyse geevalueer en tot die gevolgtrekking gekom dat deelnemer D 
negatiewe boodskappe deur sy woorde, stemtoon en gesigsuitdrukkings uitstuur. Deelnemer D is 
depressief en hy dink dat sy vriende hom wil uitskuif. Hierdie depressiewe gevoelens en negatiewe 
gedagtes dra daartoe by dat deelnemer D negatiewe boodskappe komrnunikeer en hom van ander 
onttrek. Hierdie negatiewe boodskappe en onttrekking van deelnemer D veroorsaak dat die ander 
kinders hom vermy. Die kinders se ignorering van deelnemer D bevestig dan vir hom sy 
outomatiese gedagtes en irrasionele oortuigings ("Alma/ skuif my uit, hulle wil nie met my vriende 
wees nie "). 

• Regstelling van outomatiese gedagte 
Terapeut: Ons sal weer oor jou vriende se houding teenoor jou gesels in die volgende sessies. Ek wil 
he dat jy vinnig iets moet skryf oor die gevolgtrekking waartoe ons gekom het en dat jy in die week jou 
nota weer moet oorlees. (Die navorser help deelnemer D om 'n "coping" kaart te maak wat hom sal 
help om soortgelyke situasies te hanteer). 

Terapeut: Vir huiswerk hierdie week wil ek he dat jy weer op hierdie outomatiese gedagtes moet let 
wanneer jy agterkom dat jou gemoed verander. Is dit reg so? Hierdie gedagtes het soms 'n grein van 
waarheid maar in die meeste gevalle sal jy agterkom dat jou gedagtes nie heeltemal realisties is nie. Dan 
sal ons saam vir bewyse soek om te bepaal of die gedagtes wat jy vir huiswerk neergeskryfhet heeltemal 
akkuraat is. Wanneer jy jou gedagtes neerskryf, onthou om jouself daaraan te herinner dat hierdie 
gedagtes waar kan wees maar dat dit ook onwaar kan wees. Anders sal die neerskryf van hierdie 
gedagtes voordat jy geleer het om dit te evalueer, jou nog slegter laat voel. 

Terapeut: (Opsomming) Goed, ons het nou gepraat oor jou wiskunde-toets en hoe jou outomatiese 
gedagtes jou baie angstig en gefrustreerd laat voel het en jou daarvan weerhou het om jou probleme op 
te los en ons het ook gepraat oor jou maats se optrede teenoor jou en ons het 'n ander alternatiewe 
verduideliking vir hulle optrede gekry. 'n Laaste dingetjie wat ek vinnig wil aanraak, is die die grafiek 
vanjou gemoed. 

Agenda item no.3: Grafiek van deelnemer D se gemoedstoestand 

Die navorser verduidelik aan deelnemer D dat sy depressie-telling moontlik nie konstant gaan afneem 
tot en met die laaste sessie nie. Die navorser verduidelik aan deelnemer D dat hy sy "ups" en "down" 
gaan he. Die navorser berei deelnemer D voor op terugslae sodat hy nie onkant betrap word nie. 

6. Huiswerkopdragte vir die komende week 
i) Wanneer ek agterkom dat my gemoed verander vra myself; "Wat het nou net deur my gedagtes 

gegaan?" Skryf die gedagtes neer (wat waar of onwaar kan wees). Probeer om dit ten minste 
een keer per dag te doen. 

ii) Vra Fanie om my te help met die wiskunde wat ek nie verstaan nie. 
iii) Onthou om myself daaraan te herinner dat ek depressief is en nie lui nie. 
iv) Hou aan draf. 
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7. Finale opsomming en terugvoering 
Terapeut: Dit klink ofjy meer positiefwas hierdie week, ofjy meer hoop gehad het. Jy was egter meer 
angstig en gefrustreerd omdat jy 'n aantal negatiewe voorspellings aangaande jou wiskunde-toets 
gemaak het. Jy het egter jou gedagtes en die situasie realisties geevalueer en tot die gevolgtrekking 
gekom dat jy wei iets kan doen om te slaag. Jy het ook nadat jy die situasie met jou maats realisties 
geevalueer het, tot die gevolgtrekking gekom dat jou maats jou ignoreer as gevolg van jou houding en 
optrede teenoor bulle. Ons het ook gepraat oor die identifisering en evaluering van jou outomatiese 
gedagtes wat 'n vaardigheid is wat ons in elke sessie sal oefen. Ons het ook tot die gevolgtrekking 
gekom dat jy nie regtig 'n "akademiese" probleem het nie. Jy sukkel op die oomblik om te konsentreer 
omdat jy neerslagtig is en dit is hoekom jou skoolpunte so swak is. Jy het ook gesien dat jy depressief is 
en dat jy nie bloot te lui is om te leer nie. Jy besef dat jy beter gaan word in terapie en dat alles weer sal 
regkom. Stem jy saam met alles wat ek nou gese het? 

~-----s_E_s_s_IE __ 3 ____________________________ 7 __ M_E_I __________ ~I , 

Doelwitte vir hierdie sessie 
1. Help deelnemer D om sy outomatiese gedagtes op 'n gestruktureerde wyse te evalueer. 
2. Skeduleer en monitor sosiale bedrywighede en buitemuurse aktiwiteite 

1. Bepaling van deelnemer D se gemoedstoestand 
i) Objektiewe depressie-telling: 18 
Deelnemer D se depressie-telling het weer met drie punte toegeneem. 
ii) Subjektiewe verslag: Verloop van week 
Deelnemer D noem dat sy week op 'n negatiewe noot begin bet. Hy noem dat by vir Fanie wou vra 
of bulle saam kan leer vir die wiskunde-toets, maar dat Fanie nie tyd gehad bet om met hom te praat 
nie. 

2. Opstel van die agenda 
i) Evaluering van deelnemer D se irrasionele oortuiging dat Fanie nie meer sy vriend wil wees 

nie. (Hierdie gedagte hou verband met deelnemer D se kemoortuiging: "Ek is ongewild''). 
ii) Skeduleer en monitor sosiale bedrywighede en buitemuurse aktiwiteite 

3. Hersiening van huiswerk 
Identifisering van outomatiese gedagte wat deelnemer D die vorige week gehad bet, wat hom ontstel bet. 
Deelnemer D noem dat twee seuns by die skool se revue-oefening vir hom gelag het terwyl hy sy 
danspassies geoefen bet en dat dit hom die hele dag ontstel bet. Sy gedagte was: "Hulle lag vir my 
omdat ek so stupid is." Hierdie gedagte hou ook verband met deelnemer D se oortuiging dat hy 
ongewild is. 
'n Ander huiswerkopdrag van deelnemer D was om Fanie te vra om hom met sy wiskunde te help. As 
gevolg van deelnemer D se negatiewe interpretasie van Fanie se reaksie het deelnemer D nie vir Fanie 
gevra om hom te help nie. 
Deelnemer D noem dat hy ten spyte van sy gemoedstoestand steeds elke dag gaan drafhet en dat dit baie 
gehelp het. Hy noem dat 'n dogter in sy klas gevra het of sy saam met hom kan draf en dit bet nogal 
baie gehelp. 
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4. Bespreking van items op die agenda 

Agenda item no.J: Gedagtes oor Fanie wat verband hou met kernoortuiging 

• Situasie 
Deelnemer D noem dat hy na sy wiskunde-klas Dinsdagoggend, vir Fanie gou iets wou vra oor wat die 
juffrou in die klas gese het wat hy nie verstaan het nie. Hy noem dat Fanie nie tyd gehad het om met 
hom te praat nie, hy was baie haastig en het gese dat deelnemer D hom die aand kan bel as hy hom iets 
wil vra. 

• Identifisering van gedagtes 
Die terapeut vra deelnemer D wat op daardie oomblik deur sy gedagtes gegaan het. Deelnemer D se 
sy gedagte was: "Fanie is maar net soos aldie ander kinders, hy skuif my ook uit." Die navorser 
vra verder vir deelnemer D hoe sterk hy in die gedagte gelo het en hoe intens sy emosies was wat hy 
ervaar het. 

• Gestruktureerde evaluering van outomatiese gedagte 
Terapeut: Kan jy onthou wat ons laas week gese het oor outomatiese gedagtes? Soms is outomatiese 
gedagtes waar en soms is dit nie waar nie en soms besit dit net 'n grein van waarheid. Kan ons hierdie 
gedagtes oor F anie evalueer om te bepaal hoe akkuraat dit is? Hier is 'n lys van vrae wat ons kan help 
om jou gedagtes te evalueer 

1. Wat is die bewyse? 
Wat is die bewyse wat die gedagte ondersteun? 
Wat is die bewyse wat die gedagte weerspreek? 

2. Is daar 'n alternatiewe verduideliking? 
3. Wat is die ergste wat kan gebeur? Salek dit oorleef? 

Wat is die beste ding wat kan gebeur? 
Wat is die mees realistiese uitkomste? 

4. Wat is die effek van my geloof in hierdie outomatiese gedagte? 
Wat sal die effek wees as ek my denke verander? 

5 Wat moet ek daaromtrent doen? 
6 Wat sal ek aan 'n vriend se wat in dieselfde situasie as ek verkeer? 
Die navorser gee vir deelnemer D 'n kopie van die vrae sodat hy sy outomatiese gedagtes in die toekoms 
aan die hand van hierdie vrae kan evalueer. 

Die navorser doen versigtig navraag om bewyse te kry aangaande die geldigheid van deelnemer D se 
gedagtes. Nadat bewyse aan albei kante gekry is, som die navorser op wat deelnemer D alreeds gese het. 
Vervolgens help die navorser vir deelnemer D om vas te stel of daar nie 'n realistiese alternatiewe 
verduideliking is vir wat gebeur het nie. Die navorser help vir deelnemer D om te verstaan dat al gebeur 
die ergste, hy dit sal oorleef. Verder bespiegel die navorser en deelnemer Door wat die mees realistiese 
uitkomste is, inagenome die bewyse wat hulle ondersoek het. Vervolgens laat die navorser deelnemer D 
evalueer hoe hy sal voel as hy sy gedagtes oor die situasie gaan verander en help hom dan om probleem
oplossing te doen. Die navorser en deelnemer D werk verder saam 'n plan uit oor hoe om die situasie te 
hanteer en hoe om deelnemer D beter te laat voel. 

• Reaksie op outomatiese gedagte 
Terapeut: Ons sal weer terugkom na hierdie geneigdheid van jou om mense se optrede teenoor jou in 
'n negatiewe lig te sien. Ons gaan nog baie daaroor praat en jou help om anders daaroor te dink. Jy 
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moet net onthou dat jy depressief is. Ek het in die eerste sessie vir jou gese dat een van die simptome 
van depressie negatiewe denke is. Dit wil se vir eers sal dit al baie help as jy weet dat jy negatief dink 
en dat jou gedagtes oar ander mense se optrede teenoor jou in alle waarskynlikheid onrealisties en 
onakkuraat is. Is dit reg so? 

Die navorser help deelnemer D om op sy outomatiese gedagte te reageer deur altematiewe 
verduidelikings vir Fanie se gedrag neer te skryf en deur homself te herinner dat hy depressief is en 
dat hy ander mense se optrede teenoor hom in 'n negatiewe lig sien. 

Agenda item no.2: Skeduleer en monitor van aktiwiteite 

Terapeut: Ek dink ons moet hierdie week begin om jou aktiwiteite en sommer jou gedagtes oak terwyl 
jy met hierdie aktiwiteite besig is, te monitor. Pas dit jou? 

Die navorser onderrig deelnemer D in die invul van die aktiwiteitskedule, en herinner hom om oak 
sy outomatiese gedagtes in die situasies neer te skryf. V erder vra die navorser vir deelnemer D om 
oak die graad van plesier wat hy uit die aktiwiteite geput het, aan te dui. Die navorser maak seker 
dat deelnemer D weet hoe om die aktiwiteitskedule in te vul en dat daar nie enige probleme in die 
uitvoering hiervan sal wees nie. Die navorser noem dat sy oak wil he dat deelnemer D hierdie week 
moet begin dink aan hoe hy betrokke gaan raak by sosiale geleenthede. Die navorser besef dat 
deelnemer D, noudat hy depressief is, heelwat irrasionele oortuigings ten opsigte van sosiale 
situasies het en dat daar van geleidelike blootstelling gebruik gemaak sal moet word. 

5. Huiswerkopdragte vir die komende week 
i) Identifiseer en evalueer outomatiese gedagtes wanneer gemoed verander. Maak gebruik van 

gestruktureerde vrae wat in die sessie behandel is. 
ii) Gaan gesels met Fanie. Vra weer vir Fanie om met wiskunde te help. 
iii) Herinner myself daaraan dat ek depressief is en nie bloat lui en traag nie. 
iv) Hou aan met draf. 
v) Skakel weer in by buitemuurse bedrywighede. Vul aktiwiteitskedule in soos ons ooreen gekom 

het. 
vi)Gaan dink oar soiale geleentheid wat ek gaan bywoon. 

6. Finale opsomming en terugvoering 
Terapeut: Jy het 'n slegte week gehad en jy was baie depressief en in 'n mate angstig. Ek wil 
graag volgende week oar jou angstigheid random die situasie met Fanie gesels. Hierdie 
depressiewe en angstige gevoelens het voorgekom as gevolg van jou gedagtes oar die situasie. Toe 
ons hierdie gedagtes geevalueer het, het die bewyse dat Fanie nie meer jou vriend wil wees nie, nie 
oortuigend gelyk nie. Jou gedagtes oar hierdie situasie was dus negatief en verwronge. Jy weet nou 
dat jy geneig is om mense se optrede teenoor jou verkeerd te beoordeel en dat jy sal moet leer om 
anders te dink in hierdie tipe van situasies. 

Terapeut: Is daar iets watjou gehinder het in vandag se sessie? 
Deelnemer D: Nee, daar was niks nie. 
Terapeut: Jy onthou dat ons as vennote in hierdie ding is en datjy vir my mag en moet seas 

iets jou pia. 



SESSIE 4 

1. Bepaling van deelnemer D se gemoedstoestand 
i) Objektiewe depressie-telling: 15 
Deelnemer D se depressie-telling het met drie punte afgeneem. 
ii) Subjektiewe verslaggewing: Verloop van week: 
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Deelnemer D het 'n goeie week gehad. Dit blyk dat Fanie nog sy vriend wil wees en Fanie het hom 
met sy wiskunde gehelp. Dit het goed gegaan met sy wiskunde-toets, verder draf hy en sy maat nog 
steeds. Hy het weer ingeskakel by buitemuurse bedrywighede en het dit geniet. Deelnemer D noem 
dat hy 'n bietjie angstig was oor die vooruitsig om 'n sosiale geleentheid by te woon. 

2. Opstel van die agenda 
i) "Skinderstorie" Evaluering van outomatiese gedagtes op 'n gestruktureerde wyse. 
ii) Deelnemer D se geneigdheid om homself met ander kinders te vergelyk. 
iii) Hersiening van die aktiwiteitskedule 

3. Hersiening van huiswerk 
Met deelnemer D se beskrywing van hoe sy week verloop het, blyk dit dat hy byna al die 
huiswerkopdragte vir die week uitgevoer het. Deelnemer D noem dat hy nie sy gedagtes aan die hand 
van die gestruktureerde vrae geevalueer het nie omdat hy sy gedagtes op die aktiwiteitskedule ingevul 
het. 

4. Bespreking van items op die agenda 

Agenda item no.J: Storie wat oor deelnemer D vertel is 

• Situasie 
Terapeut: Goed, een van die seuns in jou klas het vir jou gese dat jy "gay" is en hy het dit voor jou vir 
twee van sy maats gese. Jy het aangeneem dat hulle dit ook vir ander kinders vertel het en jy het begin 
om jou van almal te onttrek. Mettertyd het jy agterkom dat jou maats se houding teenoor jou verander 
en dit het vir jou gevoel of almal jou ignoreer en dat hulle jou wil uitskuif. Is dit waar? Deelnemer D 
vertel van'n spesifieke situasie waar, Lynette, een van sy vriendinne, anders teenoor hom begin optree 
het. Sy het nie meer soos haar gewoonte was, vir deelnemer Dna skool gewag nie, sy het saam met 'n 
ander seun huis toe geloop. 

• Identifisering van gedagte 
Terapeut: Wat het deur jou gedagtes gegaan toe jy sien dat Lynette saam met Jeanne loop? 
Deelnemer D se sy gedagte was: "Lynette dink ook dat ek gay is en nou wit sy nie meer met my 
vriende wees nie." 

• Evalueer deelnemer D se gedagte 
Die navorser en deelnemer D evalueer laasgenoemde se gedagte aan die hand van die gestruktureerde 
vrae soos in die vorige sessie. Na afloop van die evaluasie kom deelnemer D en die navorser tot die 
gevolgtrekking dat Lynette begin het om deelnemer D te vermy omdat hy haar baie sleg behandel het. 
Deelnemer D het genoem dat hy vir die hele wereld kwaad was oor die storie wat oor hom versprei is en 
dat die mense die naaste aan hom onder sy frustrasie en aggressie deurgeloop het. 
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• Reaksie op outomatiese gedagte 
Aan die hand van die bespreking van die gestruktureerde vrae kom deelnemer D tot die 
gevolgtrekking dat sy gedagtes ten opsigte van Lynette irrasioneel was. Die navorser help 
deelnemer D om op 'n gepaste wyse op sy outomatiese gedagte te reageer. 

(Aangesien deelnemer D nie die vorige week sy outomatiese gedagtes aan die hand van die 
gestruktureerde vrae geevalueer het soos wat hy en die navorser ooreengekom het dat hy vir huiswerk sal 
doen nie, wou die navorser seker maak dat deelnemer D hierdie proses verstaan). 

Terapeut: Kom ons hersien net gou weer wat ons gedoen het. Ons het begin met 'n outomatiese 
gedagte: "Lynette dink ook ek is "gay" en nou wil sy nie meer met my vriende wees nie." Ons het 
hierdie gedagte geevalueer aan die hand van die vrae waarvan ek vir jou ook 'n kopie gegee het. Hoe 
het jou gemoed verander na afloop van die evaluering van hierdie vrae? 
Deelnemer D: Ek het baie beter gevoel. 
Terapeut: Dink jy dat die evaluering van jou gedagtes aan die hand van hierdie vrae jou in hierdie 
week sal kan help wanneer jy agterkom dat jou gemoed verander? 
Deelnemer D: Ja ek dink so. Maar se nou maar 'n gedagte is waar? 
Terapeut: Dan sal ek jou in die volgende sessie help met probleem-oplossing. 
Die navorser noem verder aan deelnemer D dat hy hierdie week moet dink aan die moontlikheid dat die 
ander kinders se optrede teenoor hom, net soos Lynette se optrede, die gevolg was van sy optrede 
teenoor hulle. Deelnemer D het genoem dat hy vandat die voorval voorgekom het baie neerslagtig was 
en dat hy hom baie vinnig vererg het vir almal. Hy was ongeskik en het gevoel of hy vir die hele wereld 
kwaad is. 

Agenda item no. 3: Hersiening van die aktiwiteitskedule 

Deelnemer D se aktiwiteitskedule toon aan dat sy lewe op hierdie stadium nie baie gebalanseerd is nie. 
Deelnemer D gaan skool, hy woon buitemuurse bedrywighede by en verder werk hy Saterdae by die 
kooperasie. V andat deelnemer D depressief begin raak het, woon hy nie sosiale bedrywighede by nie. 
Hy het egter in die week wat verby is daaraan begin dink en beplan wanneer, en watter geleentheid hy 
sal bywoon en saam met wie. 

• Situasie 
Een van deelnemer D se huiswerkopdragte was om te dink aan 'n sosiale geleentheid wat hy wil 
bywoon. Deelnemer D het genoem dat hy besluit het hy sal Vrydagaand saam met Lynette en Fanie na 
'n video-aand gaan waar daar ook ander kinders gaan wees. Die navorser vra deelnemer D om 
homselfvoor te stel dat dit Vrydagaand is en dat hy en Lynette en Fanie by die huis aangekom het waar 
hulle gaan video kyk. 

• ldentifisering van gedagte 
Terapeut: Wat gaan deur jou gedagtes terwyl julie aan die deur klop? 
Deelnemer D se hy dink sy gedagte sal wees: "Hulle gaan dink wat soek hy (deelnemer D) hier ons wil 
nie met hom vriende wees nie." 

• Reaksie op outomatiese gedagte 
Die navorser help deelnemer D om op 'n gepaste wyse op sy gedagte te reageer, byvoorbeeld: 
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My gedagte dat die ander kinders in my groep nie meer van my hou nie en my wil uitskuif is heel 
waarskynlik onrealisties. Ek het my van hulle onttrek en was baie keer kortaf en misluk met hulle en dit 
is hoekom hulle, hulle van my onttrek het. Ek is gedurig teneergedruk en misluk met die ander kinders 
en dit is hoekom hulle my ignoreer. As ek my gedrag verander en weer word soos wat ek was voor ek 
teneergedruk geraak het, sal die ander kinders se houding teenoor my oak verander. 

Terapeut: Dit sal goed wees as jy ten minste drie maal 'n dag hierdie karton kan lees en ook soos wat 
jy dit nodig kry. Wanneer jy dan Vrydagaand die video-aand bywoon kan jy hierdie gedagte in 
werklikheid toets. 
Die navorser vra vir deelnemer D om sy gedagte (negatiewe voorspelling) "hulle gaan dink wat soek ek 
daar" en "hulle wil nie met my vriend wees nie " neer te skryf en om dan na Vrydagaand weer die 
gedagte te gaan lees om te kyk hoe akkuraat sy gedagte was. 

Aktiwiteitskedule: Buitemuurse aktiwiteite 

Deelnemer D noem dat dit lekker was om weer skaak en tennis te speel, maar dat hy voortdurend 
wanneer hy teen sy spanmaats speel, verloor. 
Die navorser het die aktiwiteitskedule gebruik om situasies te identifiseer waar deelnemer D se 
outomatiese gedagtes die geleentheid vir plesier en bemeestering in die wiele gery het. Die navorser het 
"imagery" tegnieke gebruik om deelnemer D te help om sy outomatiese gedagtes wanneer hy tennis of 
skaak gespeel het, in herinnering te roep en het toe aan deelnemer D gedemonstreer dat ander, meer 
positiewe gedagtes sy gemoedstoestand meer positief sou belnvloed het. Positiewe gedagtes sou hom 
meer ontspanne gemaak het, sy konsentrasie sou beter gewees het en hy sou moontlik beter gevaar het, 
wat dus 'n hoer bemeesterings- en plesiersyfer sou beteken het. 

5. Huiswerkopdragte vir die komende week 
i) Gesels met Lynette. 
ii) Evalueer sleutel-outomatiese gedagtes op 'n gestruktureerde wyse. 
iii) Lees "coping" kaart vir V rydagaand, elke dag van die week. 
iv) Skryf negatiewe voorspelling vir Vrydagaand op die aktiwiteitskedule neer. Onthou om jouself 

daaraan te herinner dat die voorspelling waarskynlik onakkuraat gaan wees. 

6. Finale opsomming en terugvoering 
Terapeut: Jou week het goed verloop. Jy het met Fanie gesels en jy het goed gedoen in jou wiskunde
toets. Jy het outomatiese gedagtes tydens skaak en tennis gehad wat jou gemoedstoestand en jou 
prestasie negatief belnvloed het. Ons het deur die evaluering van jou gedagtes tot die gevolgtrekking 
gekom dat Lynette en jou ander vriende jou begin ignoreer en vermy het omdat jy jou in die eerste plek 
van hulle onttrek het. Verder was jy ook angstig oor die vooruitsig om 'n sosiale geleentheid by te 
woon. Jy gaan dan ook in hierdie week 'n sosiale geleentheid bywoon waar jy hierdie gedagtes wat jou 
angstig maak, gaan ondersoek en evalueer. 



SESSIE 5 

1. Bepaling van deelnemer D se gemoedstoestand 
i) Objektiewe depressie-telling: 16 
Deelnemer D se depressie-telling het met 1 punt toegeneem. 
ii) Subjektiewe verslaggewing: Verloop van week 
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Deelnemer D noem dat sy week "oaky" afgeloop het behalwe vir die tenniswedstryd wat hy verloor het. 
Vrydagaand het ook goed afgeloop. Deelnemer D noem dat nie een van die kinders snaaks met hom 
was nie maar dat hy tog baie gespanne was en eintlik bly was toe die aand verby was. 

2. Opstel van die agenda 
i) Hersiening van huiswerk 

3. Bespreking van items op die agenda 

Agenda item no. I: Tenniswedstryd: Deelnemer D se geneigdheid om homself met ander kinders te 
vergelyk. 

• Situasie 
Deelnemer Den sy maats speel tenniswedstryde teen 'n ander skool.. Hy is die enigste een wat sy 
wedstryd verloor het. 

• Gedagte 
"Ek kom nie reg soos hulle nie." 

• Evaluering van gedagte aan die hand van gestruktureerde vrae 
Deelnemer D het sy gedagtes aan die hand van die kognitiewe model en die gestruktureerde vrae 
geevalueer. Die navorser het die evaluering saam met deelnemer D deurgegaan. Daar is ook so bietjie 
aan die evaluering geskaaf en regstellings gemaak. Die uiteindelike resultaat het soos volg daar 
uitgesien: 

Beck se kognitiewe model van depressie 
Situasie Gedagte Emosie 
Enigste een wat tennis "Ek kom nie reg soos hulle Moedeloos 
wedstryd verloor nie" 

Wat is die bewyse wat die gedagte ondersteun? 
1. Die ander kinders in my span speel beter tennis as ek. Ek is die enigste een wat verloor het. 
2. Ek kan nie rugby speel nie. 

Wat is die bewyse wat die gedagte weerspreek? 
1. Ek doen akademies beter as baie ander kinders. 
2. Ek het lanklaas tennis gespeel en moet net weer in oefening kom. 
3. Ek speel beter skaak as baie ander kinders. 
4. Die oom by die kooperasie, waar ek werk, het gese dat my werk baie goed is. Beter as baie 

ander kinders wat voor my daar gewerk het. 



Alternatiewe verduideliking vir verloor van die wedstryd 
1. My teenstaander was in 'n skool in Pretoria waar die afrigting baie beter is as in ons skool en 

waar die fasiliteite en alles beter is. 
2. Ek was gespanne en het voor die aanvang van die wedstryd al vir myself gese dat ek die 

wedstryd gaan verloor. As gevolg hiervan het ek baie dom, onnodige foute gemaak. 
3. Ek het baie lanklaas 'n tenniswedstryd gespeel. 

Wat is die ergste wat kan gebeur? 
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Dit sal baie erg wees as ek nie reg kom soos die ander kinders nie, maar daar is baie erger dinge wat met 
'n mens kan gebeur. 

Is bogenoemde 'n realistiese veronderstelling (dat almal altyd alles beter doen as ek)? 
Nee. 

Wat is 'n meer realistiese stelling in hierdie verband? 
Sekere kinders kan sekere dinge beter as ek doen terwyl ek weer sekere goed beter as ander kinders kan 
doen. 

Wat is die effek van my geloof in die outomatiese gedagte? 
Dit het my baie moedeloos en teneergedruk laat voel. Ek kon nie konsentreer nie en ek het as gevolg 
van hierdie gedagtes my wedstryd baie ver verloor. 

Wat sou die effek gewees bet as ek my gedagtes kon verander? 
1. Ek sou nie so baie dom foute gemaak het nie. 
2. Ek sou beter gekonsentreer het. 
3. Ek sou nie so ver verloor het nie. 

Wat moet ek doen (probleem·oplossing)? 
1. Ek moet my gedagtes verander en in myself glo. 
2. Ek moet meer oefen. 
3. Ek moet my afrigter vra om my met sekere van die tegnieke te help. 
4. Ek moet ontspan. Dit is nie die einde van die wereld as ek 'n tenniswedstryd verloor nie. Baie 

erger dinge kan met 'n mens gebeur. 
5. Ek moet besef ek kan net my beste gee en niks meer nie. 
6. Ek moet onthou dat ek ook ander sterkpunte het. 
7. Maak 'n "coping'' kaart vir tennis en skaak 

Die navorser het aan deelnemer D genoem dat hy geneig is om sy eie swakhede te vergroot en om 
terselfdertyd aan kinders se prestasies te vergroot. Die navorser gee vir deelnemer D 'n lys van 
denkfoute wat depressiewe persone dikwels maak, wat hy kan lees. 

Agenda item no. 2: Bespreking van deelnemer D se bywoning van 'n sosiale geleentheid 

• Situasie 
Deelnemer D noem dat Vrydagaand goed afgeloop het. Nie een van die kinders was snaaks met hom nie 
en het hom behandel asof daar nooit iets gebeur het nie. Deelnemer D noem egter dat die aand tog 
uitputtend was, hy kon nie heeltemal ontspan nie. Hy was so bewus van wat die ander kinders se en van 
hom dink. Hy noem verder dat hy die heeltyd daarop gekonsentreer het om 'n goeie indruk op die ander 
kinders te maak. Deelnemer D se voorspelling dat die anders kinders gaan dink "Wat soek hy hier, ons 
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wil nie sy vriend wees nie" was dus nie akkuraat nie. Sy voorspelling dat hy nog nie heeltemal reg is om 
sosiale geleenthede by te woon en dit te genie! nie was egter tog gedeeltelik waar. Die navorser kon 
hierdie gebeure gebruik om deelnemer D te laat insien dat sy outomatiese gedagtes en sy dieperliggende 
irrasionele oortuigings die oorsaak van sy probleme is en nie die ander kinders nie. Deelnemer D se 
persepsie van die gebeure het dus sy emosies negatiefbe'invloed en nie die gebeure opsigselfnie. 

• Identifisering van gedagte 
Deelnemer D noem dat sy gedagtes tydens die video-aand min of meer die volgende was: "Die 
ander kinders is so cool, ek weet nooit wat om te se nie, en as ek iets se klink dit so stupid." 

Die navorser besef dat deelnemer D se gedagtes en negatiewe selfgesprek hom verhinder om 'n 
sinvolle gesprek te voer. Daar gaan nog tydens latere sessies aan hierdie oortuigings gewerk word. 
Die navorser oorweeg egter ook die moontlikheid dat deelnemer D moontlik 'n gebrek aan sosiale 
vaardighede het omdat hy nooit baie maats gehad het nie. 

• Probleem-oplossing 
Die navorser vra vir deelnemer D of dit sal help as die navorser vir hom leeswerk gee wat hom sal help 
om homself beter te handhaaf tydens sosiale geleenthede. Die navorser noem aan deelnemer D dat hy 
die werk moet lees en dat hulle dan in die sessie sal gesels oor wat hy gelees het. Die navorser noem dat 
hulle ook tydens sessies die tegnieke wat in die boek voorgestel word, kan inoefen. 

" Aangesien deelnemer D geneig is om sy eie sterk punte te verklein, stel die navorser voor dat deelnemer 
D daagliks 'n kredietlys opstel waar hy dinge kan neerskryf waarvoor hy voel hy krediet verdien. Die 
navorser en deelnemer D stel gesamentlik so 'n kredietlys vir deelnemer D op om aan deelnemer D te 
illustreer hoe om dit te doen. 

4. Huiswerkopdragte vir die komende week 
i) Lees "coping" kaart oor tennis en skaak daagliks. 
ii) Oefen tennis. Vra afrigter om met sekere tegnieke te help. 
iii) Gaan draf. 
iv) Stel daagliks 'n kredietlys saam. 
v) Lees oor sosiale vaardighede. Begin tegnieke toepas in eie groep. 
vi) Lees lys van denkfoute. Kyk of ek kan agterkom watter denkfoute ek maak. 

5. Finale opsomming en terugvoering. 
Negatiewe outomatiese gedagtes het jou video-aand en jou tenniswedstryd negatief belnvloed. Jy het 
jou gedagtes wat jy tydens die tenniswedstryd gehad het, geevalueer en ons het dit agterna verder in die 
sessie geevalueer. Met die evaluering van hierdie gedagtes, het ons tot die gevolgtrekking gekom dat dit 
onrealisties was. Die verandering van jou gedagtes in hierdie verband het jou baie beter laat voel. Daar 
is egter ook ander dinge wat jy moet doen om weer die tennis te speel wat jy verlede jaar gespeel het. 
Ons het probleem-oplossing in hierdie verband gedoen. Ons het ook oor jou irrasionele oortuigings 
wat jou video-aand bederf het, gesels. Ons het tot die gevolgtrekking gekom dat jy moontlik 'n gebrek 
aan sosiale vaardighede het. Ek gaan vir jou 'n leesstuk oor sosiale vaardighede gee wat ook tegnieke 
insluit wat jou sal help wanneer jy tussen 'n groot groep mense is. 



SESSIE 6 

1 Bepaling van deelnemer D se gemoedstoestand 
i) Ojektiewe depressie-telling: 13 
Deelnemer D se telling het met drie punte afgeneem 
ii) Subjektiewe verslag: Verloop van week 
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28 MEl 

, Deelnemer D noem dat sy week goed afgeloop het. Deelnemer D noem dat hy steeds vier dae in 'n 
week draf, dit gaan beter met sy tennis en skaak en hy oefen elke dag revue. Deelnemer D noem dat hy 
gepoog het om sy denkfoute te identifiseer, maar dat hy nog 'n bietjie deurmekaar raak en verder noem 
hy dat hy oor sosiale vaardighede begin lees het. Deelnemer D noem dat hy die revue baie geniet, maar 
dat hy steeds wonder wat die kinders van hom dink warmeer hulle revue oefen. 

2. Opstel van die agenda 
i) Gedagtes tydens revue-oefening 
ii) Behandel denkfoute 
iii) Gesels oor sosiale vaardighede 

3. Hersiening van buiswerk 
Deelnemer D het die meeste van sy huiswerk gedoen. Deelnemer D noem dat hy nie by die lees van die 
denkfoute uitgekom het nie. Die navorser se vir deelnemer D dat hulle tydens hierdie sessie eers regtig 
gaan begin om sy denkfoute te identifiseer. Die huiswerkopdragte word as deel van die agenda-items 
bespreek. 

4. Bespreking van items op die agenda 

Agenda item no.J: Denkfoute 

• ldentifisering van gedagte 
Die navorser en deelnemer D gesels oor laasgenoemde se gedagtes en gepaardgaande gevoelens tydens 
die revue-oefening. Deelnemer D en die navorser gaan die lys van denkfoute saam deur en hulle besluit 
saam watter denkfoute deelnemer D gewoonlik maak. Daarna help die navorser deelnemer D om te 
besluit watter denkfout hy tydens die revue-oefening gemaak het. Vervolgens het die navorser 
deelnemer D gehelp om die situasie (revue-oefening), die denkfout wat hy gemaak het en hoe dit sy 
gemoed bei'nvloed het in die vorm van die kognitiewe model aan te dui. 

Situasie 
Revue-oefening 

Denkfout 
"Die ander leer vinniger as e/(' 

• Evaluering van outomatiese gedagte 

Emosie 
Angstig 

Deelnemer D noem dat hy nie regtig bewyse het wat bogenoemde gedagte ondersteun nie. Dit lyk net 
vir hom of die ander vinniger leer, dit is hoe dit vir hom voel. Die navorser en deelnemer D kom tot die 
gevolgtrekking dat emosionele redenering die denkfout is wat deelnemer D gemaak het. Die navorser 
wys deelnemer D daarop dat hy ook die vorige Vrydagaand toe hy die video-aand bygewoon het, 
genoem het dat hy nie bewyse gehad het wat sy gedagtes ondersteun nie. Op grond hiervan word dit al 
duideliker dat deelnemer D se probleme uit sy persepsie van gebeure en nie uit die gebeure opsigself, 
voortspruit nie. 
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• Identifisering van irrasionele oortuiging 
Die navorser het ook die "downward-arrow" tegniek geYmplementeer om 'n dieperliggende oortuiging 
by deelnemer D te identifiseer. Hierdie tegniek bestaan daaruit dat die navorser vir deelnemer D vra na 
die betekenis van sy outomatiese gedagte. Die navorser vra vir deelnemer D wat dit vir hom beteken as 
die ander kinders die danspassies vinniger as hy aanleer en wat se dit aangaande hom as persoon as hy 
nie die danspassies so goed soos die ander kinders kan uitvoer nie. Met hierdie tegniek identifiseer die 
navorser die volgende kemoortuiging van deelnemer D: "Ek is nie goed genoeg nie, ek is nie so goed 
soos die ander kinders nie. " 

Terapeut: Nou goed, ons sal later oor jou irrasionele oortuigings gesels. Vir eers is dit vir jou net 
belangrik om te weet dat jy in jou kinderjare die irrasionele oortuiging "Ek is nie goed genoeg nie en ek 
is nie so goed soos die ander kinders nie" ontwikkel het. Verder moet jy onthou dat jy depressief is en 
dat hierdie oortuiging dus geaktiveer is. Omdat jy depressief is, het jy 'n negatiewe siening van jouself. 
Behalwe dat jy irrasionele oortuigings het, is jy verder ook nog geneig om denkfoute te maak wat die 
werklikheid verdraai en wat jou onnodig ongelukkig maak. (Die navorser lei deelnemer D om dit 
(bostaande) neer te skryf en vra hom om dit gereeld te lees). 

Die navorser en deelnemer D maak 'n lys van die denkfoute wat deelnemer D gewoonlik maak. Die 
navorser en deelnemer D probeer om voorbeelde uit deelnemer D se lewe te kies waar hy hierdie 
spesifieke denkfoute gemaak het. Die navorser het deelnemer D gevra om hierdie denkfoute oor te lees 
en goed onder die knie te kry en om in die volgende week rekord te hou van die denkfoute wat hy maak. 

Agenda item no.2: Sosiale vaardighede 

Die navorser en deelnemer D gesels oor die boek wat laasgenoemde gelees het en oor watter tegnieke hy 
gaan toepas. Die navorser noem aan deelnemer D dat hy die boek rustig moet deurlees en dat hy regtig 
moet probeer om die tegnieke waarvan hy lees sy eie te maak voordat hy met 'n volgende afdeling 
begin. Die navorser noem ook dat hy graag elke week terugvoering wil he oor wat deelnemer D gelees 
het en hoe dit gaan met die praktiese toepassing van hierdie vaardighede. 

5. Huiswerkopdragte vir die komende week 
i) Identifiseer denkfoute. 
ii) Lees die "coping" kaart oor irrasionele oortuigings. 
iii) Lees boek oor sosiale vaardighede en begin die tegnieke toepas. 
iv) Maak kredietlys 

6. Finale opsomming en terugvoering 
Jou depressie-telling het met drie punte afgeneem. Jy het genoem dat dit baie goed met jou gegaan het 
verlede week. Jy het egter ook genoem dat jy tydens revue oefening aangeneem het dat die ander 
kinders negatiewe dinge oor jou dink. Ons het jou gedagtes tydens revue-oefening ondersoek, jy het 
genoem dat jy geen bewyse het wat hierdie gedagte ondersteun nie en ons het 'n patroon begin sien. Dit 
is al die tweede keer waar jy nie bewyse kon vind wat jou outomatiese gedagte ondersteun nie.. Dit 
word dus al hoe duideliker dat die meeste van jou probleme uit jou irrasionele oortuigings spruit. Ons 
het gekyk watter denkfout jy tydens revue-oefening gemaak het en ons het ook die ander denkfoute wat 
jy gewoonlik maak, gei'dentifiseer aan die hand van voorbeelde uit jou eie I ewe. Vir huiswerk sal jy nou 
voort gaan om hierdie denkfoute waartoe jy geneig is, in die vorm van die kognitiewe model te 
bespreek. Ons het ook gesels oor die boek wat jy lees. Jy het genoem dat die boek baie interessant is en 
dat jy alreeds begin het met die toepassing van tegnieke in hierdie boek. 
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SESSIE 7 4 JUNIE 

Doelwitte van die sessie 
Help deelnemer D om op sy disfunksionele gedagtes te reageer deur die gebruik van die "dysfunctional 
thought record" (DTR). 'n Voorbeeld van 'n DTR word in bylaag 6 by hierdie studie ingevoeg. 
1. Bepaling van deelnemer D se gemoedstoestand 
i) Objektiewe depressie-telling: 12 
Deelnemer D se depressie-telling het met een punt afgeneem. 
ii) Subjektiewe verslag: Verloop van week: 
Deelnemer D noem dat hy, ten spyte daarvan dat hy die boek oor sosiale vaardighede lees, nog steeds nie 
op sy gemak is tussen die ander kinders wanneer hulle revue oefen nie. Verder noem deelnemer D ook 
dat hy hierdie week bietjie angstig oor die eksamen wat voorle, begin voel het, toe een van die 
onderwysers daarna verwys het. 

2. Opstel van die agenda 
i) Onderrig van deelnemer D in die gebruik van die DTR. 

3. Hersiening van huiswerk 
Deelnemer D het 'n denkfout geYdentifiseer. Deelnemer D ervaar nog probleme met die toepassing van 
sosiale vaardighede. 

4. Bespreking van items op die agenda 

Item no. I: Gedagtes tydens revue-oefening 

Twee probleemsituasies is in deelnemer D se beskrywing van hoe sy week verloop het, geYdentifiseer. 
Deur sokratiese vraagstelling het die navorser spesifieke outomatiese gedagtes en die emosies wat met 
hierdie probleemsituasies gepaardgaan, geYdentifiseer. Die navorser het hierdie voorbeelde gebruik om 
die gebruik van die DTR te illustreer. 

Stel gedagtes tydens revue-oefening in die vorm van die kognitiewe model 

Beck se kognitiewe model van depressie 
Situasie Gedagte Gevoel 
Gesels met maats by revue- "Ek weet nooit wat om te se Moedeloos 
oefening. nie" 

Terapeut: Ek wil vir jou 'n werksblad wys wat baie sal help met hierdie tipe gedagtes. Die navorser 
noem aan deelnemer D dat die DTR maar net 'n georganiseerde wyse is om op gedagtes wat hom 
ontstel, te reageer. 

Die navorser begin met die gedagte "Ek sal nooit soos die ander kinders wees nie, ek is so stupid" en 
verduidelik vir deelnemer D stap-vir-stap hoe hy die eerste vier kolomme van die DTR moet invul. Die 
navorser vra deelnemer D om sy gedagtes oor die eksamen op sy eie op die DTR in te vul. Die navorser 
vra deelnemer D ofhy kans sien om die vier kolomme 'n paar maal hierdie week, vir huiswerk, in te vul. 
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Agenda item no.2: Toepassing van sosiale vaardighede 

Die navorser en deelnemer D gesels oor die sosiale vaardighede wat hy die vorige week in 'n sosiale 
situasie (revue-oefening) toegepas het. Die navorser en deelnemer D identifiseer,evalueer en korrigeer 
laasgenoemde se gedagtes wat hy gehad het terwyl hy gepoog het om die sosiale vaardighede toe te pas. 
Die navorser stel ook voor dat deelnemer D die tegnieke eers in die sessie saam met die navorser, in die 
vorm van rollespel, toepas. 

5. Huiswerkopdragte vir die komende week 
i) Vul die eerste vier kolomme van die DTR in wanneer jy agterkom dat jou gemoed verander. 
ii) Lees oor sosiale vaardighede 
iii) Maak 'n kredietlys 

6. Finale opsomming en terugvoering 
Jou week het goed verloop. Jy het net moedeloos gevoel omdat jy steeds sukkel om in 'n groot groep te 
ontspan en dat dit daartoe lei dat jy nie weet wat om te se nie. Jy het gedink dat jy nie weet wat om te se 
nie omdat jy so "stupid" is. Ons het hierdie gedagte ondersoek en tot die gevolgtrekking gekom dat jy 
probleme het om sosiaal te verkeer tussen 'n groot groep mense as gevolg van jou outomatiese gedagtes 
en ook omdat jy nie die nodige sosiale vaardighede aangeleer het nie. Ons sal nog in die volgende 
sessies jou irrasionele oortuigings identifiseer, evalueer en jou help om daarop te reageer net soos in die 
geval van jou outomatiese gedagtes. Wanneer jy hierdie oortuigings kan vervang met meer funksionele 
oortuigings sal hierdie outomatiese gedagtes ook verander en sal dit vir jou makliker wees om in 'n 
groot groep te funksioneer. Verder moetjy aanhou om oor sosiale vaardighede te lees. Jy moet onthou 
om geduldig te wees en om nie te dink dat jou gedagtes oomag gaan verander nie. Ons het ook jou 
gedagtes oor die eksamen in die eerste vier kolomme van die DTR aangeteken en ons sal in die volgende 
sessie kyk hoe jy op hierdie gedagtes oor die eksamen kan reageer. 

~------S_E_SS_I_E_8 _____________________________ 8 __ JU_N_TI_E __________ ~I ' 

Aangesien die leerlinge die 11 e Junie met eksamen begin het, het die navorser vir deelnemer D gevra of 
hulle hierdie sessie vir 'n vroeer datum kon skeduleer. Die navorser wou ook graag die gebruik van die 
DTR heeltemal afhandel voor die aanvang van die eksamen en die skoolvakansie. 

Doelwit vir hierdie sessie 
Help deelnemer D om op 'n georganiseerde wyse op sy disfunksionele denke te reageer. 

1. Bepaling van deelnemer D se gemoedstoestand 
i) Objektiewe depressie-telling: 12 
Deelnemer D se depressie-telling is dieselfde as in die vorige sessie 
ii) Subjektiewe verslag: Verloop van week 
Deelnemer D se dat hy begin afskaal op buitemuurse aktiwiteite en dat hy nou emstig voorberei vir die 
eksamen. 

2. Opstel van die agenda 
i) Hersien van huiswerk 
ii) Invul van die laaste twee kolomme van die DTR 
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3. Bespreek van items op die agenda 

Agenda item no.l: Hersien van huiswerk 

Deelnemer D het net een gedagte op die DTR ingevul maar dit blyk dat hy nie probleme daarmee ervaar 
het nie. Hy het Donderdagmiddag geleer vir die eksamen. Hy het die gedagte dat hy "nooit die goed in 
sy kop gaan kry nie" gehad, wat hy 90% geglo het en hy het 80% angstig gevoel. 

Agenda item no. 2: lnvul van die /aaste twee kolomme van die DTR 

Die navorser het die vrae onder aan die DTR gebruik om deelnemer D te help om bogenoemde gedagte 
te evalueer. Die navorser het dit eers verbaal gedoen om seker te maak dat die gebruik van die vrae 
effektief is. Na hierdie oefening het die navorser deelnemer D gevra om die volgende gedagte: "Hul/e 
gaan agterkom wat ek doen en dan gaan hul/e dink ek is stupid" ook op die DTR in te vul. Deelnemer 
D het hierdie gedagte tydens die revue-oefening gehad, toe hy probeer het om die sosiale vaardighede 
waaroor hy gelees het, toe te pas. 

Agenda item no.3: Sosiale vaardighede 

Deelnemer D het die leeswerk oor die sosiale vaardighede saarngebring en hy en die navorser het 
daaroor gesels. Daar was baie praktiese oefeninge wat deelnemer D aanvanklik gedoen het om hom aan 
die gang te kry. Die navorser en deelnemer D gesels oor probleme wat deelnemer D ervaar het in die 
toepassing van die sosiale vaardighede. Dit het geblyk dat deelnemer D se grootste probleem sy 
outomatiese gedagtes is. Hy verstaan alles wat hy lees en hy weet hoe om dit toe te pas, dit voel net vir 
hom vreemd omdat hy nog te bewus is van sy eie "tekortkominghede" waarvan hy homself probeer 
oortuig (negatiewe selfgesprek) wanneer hy tussen baie mense is. 

Die navorser gee vir deelnemer D 'n vraelys oor irrasionele oortuigings wat hy vir die volgende sessie 
moet invul. 

4. Huiswerkopdragte vir die volgende sessie 
i) Lees oor sosiale vaardighede - gaan voort om hierdie tegnieke toe te pas. 
ii) Vul lys van irrasionele oortuigings in. 
iii) Vul DTR in wanneer jy agterkom datjou gemoed verander. 
iv) Maak kredietlys 

5. Finale opsomming en terugvoering 
Jy het die eerste vier kolomme van die DTR vir huiswerk ingevul op grond van outomatiese gedagtes 
wat jy ervaar het terwyl jy probeer studeer het. Ons het die twee laaste kolomme in die sessie ingevul 
om seker te maak dat jy dit verstaan. Deur die invul van die DTR het ons ook jou gedagte geevalueer en 
daarop gereageer. V erder het jy ook nog 'n outomatiese gedagte wat jy gehad het terwy I jy pro beer het 
om sekere sosiale vaardighede in te oefen, op die DTR ingevul. Ons het verder ook oor die probleme 
wat jy ervaar om sosiale vaardigehede toe te pas, gesels en tot die gevolgtrekking gekom dat jou 
dieperliggende oortuigings jou verhinder om die vaardighede toe te pas en ook die oorsaak van die 
meeste van jou probleme is. Ons sal in die volgende sessie na hierdie dieperliggende oortuigings begin 
kyk. Die navorser het ook aan deelnemer D 'n lys van dieperliggende oortuigings gegee wat hy by die 
huis moes gaan invul. Hy moes aandui of die stellings op hom van toepassing is of nie. 



SESSIE 9 

Doelwit van sessie 
Deel van konseptualisasie 

1. Bepaling van deelnemer D se gemoedstoestand 
i) Objektiewe depressie-telling: 10 

25 JUNIE 

Deelnemer D se depressie-telling bet met twee punte afgeneem vanaf die laaste sessie. 
ii) Subjektiewe verslag: Verloop van week 
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Deelnemer D noem dat dit goed met hom gaan, hy het goed gedoen in die eksamen en hy is bly dat dit 
vakansie is. Hy se hy hoop net dat daar lekker dinge sal gebeur die vakansie. Die navorser vra vir 
deelnemer D of hy die vakansie op die agenda wil plaas. Die navorser noem aan deelnemer D dat bulle 
oor sy gevoelens oor die vakansie sal gesels as daar tyd oor is. 

2. Opstel van die agenda 
Deel van konseptualisasie 

3. Hersiening van huiswerk 
Die navorser en deelnemer D kyk na die DTR wat deelnemer D ingevul bet toe hy benoud gevoel bet oor 
die komende eksamen. Dit blyk dat die invul van die DTR hom gehelp bet om die situasie en sy 
vermoens in •n meer realistiese lig te sien. 

4. Bespreking van items op die agenda 

Agenda item no. I: Dee/ van die konseptualisasie 

Die doelwit van die navorser is om aan deelnemer D •n breer prentjie van sy probleme te gee. Die 
navorser verduidelik aan deelnemer D wat die konseptualisasie is en sy stel dit wat sy vermoed in die 
vorm van hipoteses. Deelnemer 0 moes dan hierdie hipoteses van die navorser bevestig, verwerp of 
wysig. Die navorser se hipoteses aangaande deelnemer D se kinderjare, sy irrasionele oortuigings en sy 
outomatiese gedagtes word in die onderstaande diagram weergegee. 



KOGNITIEWE KONSEPTUALISASIE DIAGRAM 

+ 
Relevante data uit deelnemer D se kinderjare 

Deelnemer D se pa is baie krities. 
Deelnemer D vergelyk homself met sy ouer broer en ook met sy portuur 

+ 
Kernoortuigings 

"Ander kinders hou nie van my nie en ek is nie so goed soos bulle nie." 
"Ek moet in alles wat ek aanpak, uitblink" 

+ 
Aannames/oortuigings/reels 

"Ek moet altyd hard werk en baie goed doen in alles wat ek aanpak 
"As ek in die ander se goeie boekies bly, sal bulle van my hou" 
"Ek moet anders wees as wat ek is, sodat ek meer gewild sal wees by die ander kinders." 

Ontwikkel hoe standaarde 

+ 
Kompensatoriese strategiee 

Doen baie vir ander persone ten koste van homself 
V ermy konflik met ander kinders 

+ + + 
Situasie 1 Situasie 2 Situasie 3 

Tennismaats lag onderlangs vir Revue. Wys danspassies Vlf Akademie: Punte baie 
my Karin. Twee seuns lag onder- V erstaan nie wiskunde. 

langs vir my 
+ + + 

u oma 1ese ge ag1 es 0 t f d t 
Situasie 1 Situasie 2 Situasie 3 

"Hulle skinder van my omdat ek "Hulle dink ek is stupid" "Ek gaan druip" 
so sleg speel" 

+ + + 
e e ems van ou oma 1ese ge B t k . t f d t ag1es 

Situasie 1 Situasie 2 Situasie 3 
Ek is ongewild. Ek is ongewild. Ek is nie goed genoeg nie. 
Ek is nie so goed soos bulle nie. Ek is nie so goed soos bulle nie. 

+ + + 
Emosie Emosie Emosie 

Hartseer Hartseer Angstig gefrustreerd 
Kwaad Kwaad Teneergedruk 
T eneergedruk T eneergedruk 

+ + + 
Gedrag Gedrag Gedrag 
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swak. 

Onttrek van ander Onttrek van ander Ongeskik met naby-vriende 
Vermy konflik Vermy konflik 
Ongeskik met vriende Ongeskik met vriende 
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Disfunksionele kognisies 
Deelnemer D het al die hipoteses van die navorser, bevestig. Die navorser wys deelnemer D ook daarop 
dat sy outomatiese gedagtes voortvloei uit sy dieperliggende irrasionele oortuigings. Die navorser begin 
om deelnemer D aangaande sy dieperliggende oortuigings te onderrig. Dit was vir die navorser 
belangrik dat deelnemer D die volgende aangaande sy diepliggende oortuigings moet verstaan: 

• Dat dit 'n idee is en nie noodwendig die waarheid nie. 
• Dat hy dit baie sterk kan glo en selfs kan "voel" dat dit waar is maar dat dit ten spyte daarvan onwaar 

of gedeeltelik onwaar kan wees. 
• Dat sy oortuiging 'n idee is en dat dit getoets kan word 
• Dat hierdie oortuiging uit sy kinderjare kom, en dat dit waar of onwaar kon gewees het toe hy dit vir 

die eerste keer begin glo het. 
• Dat hierdie oortuiging gehandhaaf word deur die funksionering van sy skemas, waarin hy baie 

geredelik die data wat sy diepliggende oortuigings ondersteun, erken terwyl hy die data wat sy 
oortuiging weerspreek, ignoreer. 

• Dat hierdie oortuigings aangeleer is en dat hy in terapie sal leer hoe om hierdie oortuigings te 
verander sodat hy homself op 'n meer realistiese wyse kan sien. 

• Die navorser onderrig deelnemer D ook aangaande die aard van sy eie kernoortuigings aan die 
hand van 'n voorbeeld uit deelnemer D se eie lewe. 

Terapeut: Hierdie oortuiging dat ander kinders beter as jy is, is 'n kernoortuiging. Laat ek jou 'n 
bietjie meer van kernoortuigings vertel. 'n Kernoortuiging is 'n idee waarin jy gewoonlik nie baie sterk 
glo wanneer jy nie depressief is nie. Aan die ander kant kan ons aanneem dat jy baie sterk in hierdie 
oortuiging glo wanneer jy depressief is, selfs al is daar bewyse wat op die teendeel wys. 
Wanneer jy depressief is, word hierdie oortuiging geaktiveer. Wanneer hierdie oortuiging geaktiveer is, 
sal jy maklik bewyse kry wat die idee ondersteun en jy sal geneig wees om die bewyse wat die idee 
weerspreek, te ign9reer. Dit is asof daar 'n skerm om jou kop is. Enige iets wat inpas by jou idee dat 
ander kinders beter as jy is of dat jy onbekwaam is, gaan maklik deur die skerm en in jou kop in. Enige 
bewyse wat die idee weerspreek, sal nie deur die skerm gaan nie en so sal jy of nie notisie neem van die 
bewyse nie of jy sal dit op die een of ander wyse verander sodat dit deur die skerm sal gaan. 

Die navorser vra vir deelnemer D of aile mense dieselfde oortuigings het. Deelnemer D noem dat 
Anton ander oortuigings het. Hy noem dat Anton nie omgee hoe hy presteer en wie van hom hou of 
nie van hom hou nie. 

Terapeut: Anton het dus ander oortuigings as jy aangeleer. Wei die slegte nuus is dat jy huidiglik oor 
sekere oortuigings beskik wat jou nie baie gelukkig maak nie. Is ek reg? 
Deelnemer D: Ja dit is so. 
Terapeut: Die goeie nuus is, soos ek al vir jou gese het, dat aangesien jy hierdie oortuigings aangeleer 
het, jy dit ook weer kan afleer en nuwes kan aanleer. 
(Die navorser wys weer daarop dat oortuigings idees is en dat dit nie noodwendig die waarheid is nie, 
en dat hierdie oortuigings geevalueer en verander kan word). 

Relevante data uit die kinderjare 
Die navorser en deelnemer D het gesamentlik lewensgebeure geldentifiseer wat bygedra het tot die 
ontwikkeling en instandhouding van deelnemer D se kernoortuigings. 



5. Huiswerkopdragte vir die komende week 
i) Onthou om kredietlys te maalc 
ii) Word bewus van hoe die skerrn om my kop werk en skryf bewyse neer wat my oortuiging 

ondersteun en ook bewyse wat my oortuigings weerspreek. 
iii) Vul die vraelys oor irrasionele oortuigings in. 

SESSIE 10 26 JUNIE 
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Die navorser het vir deelnemer D gevra of hulle sessie 10 net die dag na sessie 9 kan doen omdat die 
twee sessies 'n eenheid vorrn. In hierdie sessie sal daar dus nie gemoedsbepaling of hersiening van 
huiswerk wees nie. 

1. Opstel van die agenda 
i) Identifisering van oortuigings 
ii) Vasstelling van voordele en nadele van oortuigings 
iii) Forrnulering van nuwe oortuigings 

2. Bespreking van items op die agenda 

Agenda item no. 1: ldentifisering van irrasionele oortuigings 

Die navorser en deelnemer D het die vraelys wat deelnemer D ingevul het saam deurgegaan. Op hierdie 
vraelys het dit geblyk dat deelnemer D die volgende irrasionele oortuigings het: 

Alma! MOET van my hou, my aanvaar en goedkeur wat ek doen. Ek MOET a/tyd reg wees en ek mag 
nie foute maak nie. Ek beoordeel myself op grand van ander se standaarde en deur myself met ander te 
verge/yk. Ek MOET anders wees as wat ek is. Ek MOET behandel word soos wat ek graag behandel 
wil word. Ek MOET a! my verantwoordelikhede teenoor ander mense nakom voordat ek enige iets vir 
myself doen. Ander persone en/of omstandighede is verantwoordelik vir my probleme en daar is niks 
wat ek daaraan kan doen nie. 

Agenda item no.2: Vasstelling van voordele en nadele van oortuigings 

Die navorser het deelnemer D deur begeleidende ontdekking gelei om die voordele en nadele van sy 
oortuigings in te sien en ook hoe die verandering van elke spesifieke oortuiging die lewe vir hom 
makliker gaan maak. Deelnemer D het op grond van hierdie oefening tot die gevolgtrekking gekom dat 
hy graag hierdie oortuigings wil verander omdat daar te veel nadele daaraan verbonde is en ook omdat 
dit hom strem in die bereiking van sy potensiaal op elke terrein van sy lewe. Die navoser het ook vir 
deelnemer D 'n artikel, wat die voordele en nadele van sy oortuigings duidelik uiteensit, gegee. 

Agenda item no.3: Formulering van nuwe oortuigings 

Voordat die navorser gepoog het om deelnemer D se oortuigings te verander het sy in haar gedagtes 'n 
meer funksionele, minder rigiede oortuiging wat tematies met die ou oortuiging verband hou, 
geforrnuleer. Die navorser het deelnemer D deur sokratiese vraagste11ing gelei om vir homself 'n nuwe 
altematiewe oortuiging te forrnuleer. Deelnemer D se oortuigings is soos volg geherforrnuleer: 
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Deelnemer D se ou oortuiging Deelnemer D se nuwe, funksionele 
oortuigings 

Ek moet uitblink in alles wat ek aanpak Ek hoef nie uit te blink in enige iets nie, 
behalwe as ek regtig 'n talent ontvang het in 
een of ander terrein van my lewe en as ek 
bereid is om baie hard te werk en baie tyd aan 
die aktiwiteit af te staan ten koste van 'n 
gebalanseerde lewe. 

As sekere kinders nie van my hou nie, is ek As sekere kinders nie van my hou nie, is ek 
minderwaardig net menslik. Almal sal nie altyd van my hou 

nie en ek sal nie altyd van almal hou wat ek 
ken nie. Dit is hoe dit vir alle mense werk. 

Ek is nie so goed soos ander kinders nie Ek kan sekere goed beter doen as ander 
kinders en sekere goed nie. Elke mens het 
sterk punte en swak punte en dit is hoe dit 
moet wees. 

Oortuigings verander nie sommer oornag nie. Die navorser het deurgaans bepaal hoe sterk deelnemer D 
nog in sy ou oortuiging geglo het (0-100%). Toe deelnemer D minder as 30% in sy oortuigings geglo 
het en dit geblyk het dat hy sal voortgaan om sy disfunksionele gedrag te verander het die navorser 
geweet dat sy genoeg op die oortuigings gefokus het, en daaraan gewerk het. 

3. Huiswerkopdragte vir die komende week 
i) Identifiseer steeds denkfoute wat jy daagliks maak. Antwoord hierdie denkfoute terug. 
ii) Lees notas en bykomende leesstuk oor oortuigings wat die navorser vir jou gegee het. 
iii) Stel daagliks vas hoe sterk jy nog in jou oortuigings glo. 
iv) Lees leesstuk oor sosiale vaardighede en pas dit toe. 
v) Vul DTR in wanneer jou gemoed verander. 

4. Finale opsomming en terugvoering 
Terapeut: Ons het uit die vraelys wat jy ingevul het sekere van jou oortuigings gerdentifiseer. Ons het 
jou gehelp om die voordele en nadele van hierdie oortuigings te bepaal en uiteindelik het ons vir elke 
irrasionele oortuiging 'n meer rasionele funksionele oortuiging geforrnuleer. Vir huiswerk hierdie week 
moet jy hierdie nuwe oortuigings daagliks lees en ook bepaal hoe sterk jy in elke oortuiging glo. Jy 
moet die leeswerk oor jou oortuigings en hoe dit jou benadeel en ook die leeswerk oor sosiale 
vaardighede, lees en toepas. 

SESSIE 11 

1. Bepaling van deelnemer D se gemoedstoestand 
i) Objektiewe depressie-telling: 11 
Deelnemer D se depressie-telling het met een punt toegeneem 
ii) Subjektiewe verslag: Verloop van week 

9 JULIE 

Deelnemer D noem dat Fanie en Lynette met vakansie is en dat hy verveeld by die huis sit. Hy noem dat 
hy nog niks lekkers die hele vakansie gedoen het nie. 
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2. Opstel van die agenda 
Gevoelens oar afhanklikheid van Fanie en Lynette 

3. Hersiening van huiswerk 
Deelnemer D noem dat hy dink hy gaan niemand hierdie vakansie sien nie en hy noem oak dat die 
denkfout katastrofering (negatiewe voorspelling van die toekoms) is. Deelnemer D noem dat hy nag in 
sy oortuigings glo ( emosioneel) maar hy weet (intellektueel) darem dat dit irrasioneel is. Deelnemer D 
het oar sosiale vaardighede gelees. Die navorser en deelnemer D gesels oar die stuk wat hy gelees het. 

4. Bespreking van items op die agenda 

Agenda item no.l: Gevoelens oor ajhanklikheid van Fanie en Lynette 

Deelnemer D het genoem dat sy twee vriende, Fanie en Lynette, met vakansie is en dat hy verveeld en 
aileen by die huis sit. 

• ldentifisering van gedagte 
Terapeut: Kan jy aan 'n spesifieke geleentheid die afgelope week dink, waar jy gedink het hoe 
verveeld en aileen jy is? 
Deelnemer D: Ja, dit was gisterrniddag. Ek het kafee toe geloop en 'n paar seuns in ons skoal saam 
sien stap. 
Terapeut: Wat het deur jou gedagtes gegaan toe jy huile saam sien stap? 
Deelnemer D: Ek het gedink: "Alma/ is vriende met mekaar dit is net ek wat 'n buitestaander is." 

• Evaluering van gedagte 
Met die evaluering van deelnemer D se bostaande gedagte kom die navorser en deelnemer D tot die 
gevolgtrekking dat deelnemer D nie heeltemal 'n buitestaander is nie. Hy het vir Fanie en Lynette 
as vriende en oak die kinders in sy "groepie" saam met wie hy pauses op die stoep sit. Deelnemer 
D noem egter dat dit oak is waar dit eindig. Hy is nie regtig 'n goeie vriend van een van die kinders 
in sy "groepie" na skoal nie. Fanie en Lynette.is eintlik sy enigste vriende terwyl huile oak baie van 
huile eie vriende het wat nie sy vriende is nie. Deelnemer D noem verder dat hy nie van sy kant af 
toenadering by ander kinders sal soek nie, omdat hy DINK hulle sal nie met hom vriende wil wees 
nie. Die navorser wys vir deelnemer D hoe hierdie gedagte verband hou met sy irrasionele 
oortuigings. Die navorser stel oak vas hoe sterk deelnemer D nag in sy oortuigings glo nadat hy die 
hele week die voordele en nadele van sy oortuigings in oenskou geneem het. 

• Probleemoplossing 
Terapeut: Onthou jy dat ek vir jou gese het dat hierdie oortuiging vanaf jou kinderjare kom en dat jy 
dit so sterk glo dat dit oak vir jou "voel" of jou oortuiging reg is. Maar al "voel" dit vir jou reg, bly jou 
oortuigings steeds net 'n idee wat jy oar jouself en ander mense het en omdat dit bloat 'n idee is, kan dit 
verkeerd wees en kan jy dit verander. 

Hoe laat bostaande gedagte ("Ek is 'n buitestaander ") jou voel? 
Deelnemer D: Hartseer en sommer net "af'. 
Die navorser wys deelnemer D daarop dat sy oak in die (ASKS) raak gelees het dat hy nie veel in 
ander mense belangstel nie. Deelnemer D bevestig dat dit so is. 
Terapeut: Jy is dus voortdurend hartseer en "af' en verder stel jy oak nie veel belang in ander se 
doen en late nie. 
Deelnemer D: Ja, ek het dit nag nooit so gesien nie. 
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Die navorser vra dat sy en deelnemer D moet kyk na die eienskappe van 'n tiener wat gewild is: 
Die navorser en deelnemer D stel vervolgens die volgende lys van eienskappe saam: 

"Popuh!re tieners is opgeruimd, vriendelik, aktief en natuurlik en neem vrywillig aan allerlei aktiwiteite 
deel en neem ook maklik die inisiatief. Popult~re tieners is opreg en gee regtig om vir hulle vriende, 
hulle is altyd gewillig om te help en hulle vriende kan op hulle staatmaak." 

Jy sien dus dat populere tieners oor sekere eienskappe beskik wat hulle populer maak. Jy kan hierdie 
bostaande eienskappe aanvul soos jy die boek oor sosiale vaardighede lees en jy kan elke dag daarna 
kyk. Jy moet onthou dat die ander kinders nie weet wat in jou verlede gebeur het en watter irrasionele 
oortuigings jy ontwikkel het nie. Hulle sien net iemand wat die hele tyd "af' en negatief is en wat nie in 
ander mense belangstel nie. Dit is moontlik die prentjie wat ander kinders van jou het en daarom is jy 
nie so gewild soos wat jy graag wil wees nie.. As jy aan hulle kan bewys dat jy ook omgee en dat jy ook 
vol pret kan wees sal hulle houding teenoor jou ook verander. 

Die navorser wys deelnemer D daarop dat hulle sy gedagtes al dikwels geevalueer het en dat hy sy 
gedagtes al ook in werklike situasies getoets het, toe Fanie en Lynette saam met hom was en dat 
hulle telkens tot die gevolgtrekking gekom het dat sy oortuigings irrasioneel is. Die navorser vra vir 
deelnemer D hoe hy sy gedagtes kan toets noudat Fanie en Lynette nie by hom is nie. Deelnemer D 
noem dat hy by Anton sal gaan kuier sodat hy sy gedagte kan evalueer. 

Terapeut: Goed so. Ek wil he dat jy jou negatiewe voorspelling van hoe hy teenoor jou gaan optree, 
neerskryf en onthou om daar by te skryf dat jou voorspelling uit 'n irrasionele oortuiging voortspruit en 
dat dit waarskynlik nie gaan gebeur nie. Onthou dan ook om wanneer jy weer by die huis kom neer te 
skryf hoe jou kuiertjie afgeloop het en in watter mate dit ooreenstem met jou voorspelling. Ek wil ook 
he dat jy die lys wat ons gemaak het oor die eienskappe van tieners wat gewild is, moet lees voordat jy 
gaan. Is dit reg so? 

Die navorser vra vir deelnemer D om die name van twee kinders wat gewild is by die skool, op 'n 
kartonnetjie neer te skryf en om die kinders dan dop te hou om vas te stel of hulle oor die 
eienskappe beskik waaroor populere tieners gewoonlik beskik. Verder moet deelnemer D ook skryf 
hoekom hierdie kinders selfvertroue het. 

5. Huiswerkopdragte vir die komende week 
i) Vul die kaartjie oor die eienskappe van populere tieners aan. Lees die kaartjie gereeld en 

probeer om hierdie eienskappe jou eie te maak. 
ii) Gaan kuier by Anton. Onthou om jou negatiewe voorspelling in hierdie verband neer te skryf. 
iii) Skryf die name van twee kinders wat populer is neer. Skryf onder hulle name neer oor watter 

van die eienskappe hulle beskik wat hulle gewild maak en skryf ook neer hoek om jy dink 
die kinders selfvertroue het. 

6. Finale opsomming en terugvoering 
Ons het gesels oor noekom jy huiwer om by maats te gaan kuier of om maats te nooi om by jou te kom 
kuier. Ons kom tot die gevolgtrekking dat jy denkfoute maak en irrasionele oortuigings het wat jou 
bang maak om hierdie dinge te doen. Vir huiswerk moes jy daagliks neerskryf hoeveel jy nog in jou 
oortuigings glo. Jy het genoem dat jy nog in die oortuigings glo maar dat jy weet dat dit nie waar is nie. 
Ons besluit gesamentlik dat jy by Anton gaan kuier om jou oortuiging te toets. Verder het ons "coping" 
kaarte gemaak wat jou sal help wanneer jy weer tussen jou maats is of wanneer jy by iemand wil gaan 
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kuier. Ons kyk ook oor watter eienskappe kinders wat populer is, beskik. Verder het ons ook vasgestel 
waarom jy moontlik op hierdie stadium nie baie gewild is nie en wat jy moet doen om dit reg te stel. 

SESSIE 12 

I. Bepaling van deelnemer D se gemoedstoestand 
Objektiewe depressie-telling: II 
Deelnemer D se depressie-telling het dieselfde gebly. 
Subjektiewe verslag: Verloop van week 

9 JULIE 

Deelnemer D noem dat hy baie beter voel. Hy het by Anton gaan kuier en Jason was ook daar. Hulle 
het lekker gekuier en deelnemer D noem dat hy baie bly is dat hy gegaan het. 

2. Opstel van die agenda 
i) Stel vas hoe sterk deelnemer D nog in sy oortuigings glo. 
ii) Wys vir deelnemer D hoe om sy oortuigings te verander. 
iii) Kyk na eienskappe van populere tieners en hoekom bulle selfvertroue het. 

3. Hersiening van huiswerk 
Deelnemer D het by Anton gaan kuier, hy het op sy negatiewe voorspelling gereageer, hy het die 
eienskappe van popuere tieners aangevul en hy het twee kinders wat gewild is, dopgehou en 
neergeskryf waarom hulle selfvertroue het. 

4. Bespreking van items op die agenda 

Agenda item no.J: Die verandering van kernoortuigings 

Die navorser wys vir deelnemer D daarop dat hy twee goeie vriende het, dat die ander kinders hom ook 
nie vyandig gesind is nie, soos duidelik geblyk het uit Anton en Jason se houding teenoor hom en dat dit 
van hom gaan afhang om 'n goeie vriend te wees en so meer gewild te word. Na die evaluering van 
deelnemer D se gedagtes in verskillende situasies, (in die sessies en ook tydens werklike 
lewensgebeure), en na die identifisering van denkfoute kom deelnemer D eindelik tot die gevolgtrekking 
dat dit eintlik net Haru1es en sy twee "breker" vriende is wat nie van hom hou nie. Die navorser vra vir 
deelnemer D hoe sterk hy nog in die oortuiging glo dat hy minderwaardig is as ALMAL nie van hom 
hou nie, gesien in die lig daarvan dat hy ware goeie vriende het en dat hy ook nie ongewild is by die 
ander kinders nie. 
Deelnemer D noem dat hy net so 45% nog in die gedagte glo. 

Terapeut: Goed, jou geloof in die irrasionele oortuiging het goed afgeneem. Dink jy dit sal tot jou 
voordeel wees as jy optree asofjy dit glad nie meer glo nie. Onthou jy ons het na die voordele en nadele 
van elke irrasionele oortuiging gekyk. Die navorser implementeer die "asof'' tegniek en verduidelik vir 
deelnemer D die rasionaal van die tegniek. Deelnemer D moet dus optree asof hy nie meer in sy 
oortuiging glo nie. 

Die navorser maak ook van 'n ander tegniek gebruik waar sy na 'n ander persoon verwys. Die 
navorser vra vir deelnemer D of hy dink dat Anton minderwaardig is omdat party kinders nie van 
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hom hou nie. (Deelnemer D het in 'n vorige sessie genoem dat alma/ nie van Anton hou nie en dat 
dit hom nie pia nie). 
Deelnemer D: Nee, Anton is vir seker nie minderwaardig nie. 
Terapeut: Ek wonder of Anton se oortuiging ook op jou van toepassing gemaak kan word: "AI hou 
alma/ nie van my nie, is ek nog steeds oaky, dit beteken nie dat ek minderwaardig is nie ". 
Deelnemer D: Ja, ek skat so. 
Terapeut: Dink jy dat Anton op 'n manier spesiaal is, met ander woorde as alma! nie van hom hou nie, 
maak dit hom nie minderwaardig nie, maar as alma! nie van jou hou nie maak dit jou minderwaardig? 
Deelnemer D: Nee, ek het net nog nooit so daaraan gedink nie. 
Terapeut: En hoe sterk glo jy nou in die nuwe oortuiging naarnlik dat jy net menslik is as ander mense 
nie van jou hou nie omdat alma! nie van alma! kan hou nie en dat dit nie beteken dat jy minderwaardig is 
nie? 
Deelnemer D: Ek dink so 65% 

Agenda item no.2: Hersiening van huiswerk: Hoekom het Fanie en Lynette baie selfvertroue? 
Eienskappe van tieners wat populer is. 

Deelnemer D noem dat Fanie en Lynette oor al die eienskappe beskik wat hy en die navorser gelys 
het: Hulle is albei positief oor hulself en oor die !ewe, hulle is vol pret en hulle gee om vir ander 
mense. 

Verder noem deelnemer D dat Lynette selfvetroue het omdat sy mooi is en dat Fanie selfvertroue 
het omdat hy akademies goed presteer. 
Uit die kognitiewe konseptualisasie het dit geblyk dat deelnemer D voel hy moet altyd uitblink in alles 
wat hy aanpak (Deelnemer D plaas baie druk op homself om akademies te presteer). Verder glo hy ook 
dat hy vir sekere mense soos sy pa onaanvaarbaar sal wees as hy nie uitblink in sy akademie nie. 

Die navorser gebruik die kognitiewe kontinuum tegniek om aan deelnemer D te verduidelik dat hy nie 
heeltemal faal as hy nie uitblink in alles wat hy doen nie. Die navorser wys ook vir deelnemer D daarop 
dat hy hier 'n denkfout begaan en vra of hy kan dink watter denkfout dit is. Die navorser en deelnemer 
D gaan saarn deur die lys van denkfoute en deelnemer D slaag daarin om die regte denkfout (alles-of
niks-denke) te identifiseer. 

Die navorser vra vir deelnemer D hoe sterk hy nog in hierdie oortuiging glo. 
Deelnemer D se dat hy nog so 85% in die oortuiging glo. Hy noem dat hy nou besef dat hy nie 
heeltemal 'n mislukking is as hy nie uitblink in alles wat hy doen nie, maar hy sc ook dat hy nie maklik 
met sy tweede beste tevrede is nie. Die navorser noem dat hulle nog oor hierdie oortuiging sal gesels in 
die volgende sessie. 

Deelnemer D noem dat Lynette selfvertroue het omdat sy mooi is. 

Die navorser verduidelik aan deelnemer D dat die wet van gemiddeldes ook ten opsigte van skoonheid 
geld. Die meeste van ons is nie skoonhede nie maar ons is darem ook nie te onaansienlik nie. Die 
belangrikste is om jouself goed te versorg, om fiks en gesond te wees sover as jy dit kan verhelp en om 
te on thou om ook aan jou persoonlikheid en jou intelligensie te werk en om met selfvertroue op te tree. 
Die navorser en deelnemer D gesels nog bietjie oor hoe mens aan jou intelligensie "werk" en hoe mens 
jouself kan verryk sodat jy interessante geselskap is. 
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Deelnemer D het die eienskappe van populere tieners soos volg aangevul uit die boek wat hy lees: 

Populere tieners: 
Laat die kollig op ander mense val en laat ander mense goed voel oor hulself. 
Neem ander mense se gevoelens in ag. 
Is positief en aanvaar die lewe en ander mense net soos hulle is. 
Glo in hulself en lewe hulle lewens voluit. 

Die navorser wys deelnemer D daarop dat die populere tiener basies vol pret is, dat hy positief oor die 
lewe en oor homself is en dat hy omgee vir ander mense. Die navorser noem aan deelnemer D dat dit 
goed sal wees as hy betrokke kan raak by ander mense. Die navorser wys vir deelnemer D daarop dat 
die beste terapie dikwels is om ander mense te help wat in nood verkeer of om iemand wat ongelukkig 
is, se dag op te vrolik. 

5. Huiswerkopdragte vir die komende week 
i) Onthou om elke dag 'n kredietlys te maak en dit deur te lees. 
ii) Tree hierdie week op asof jy 100% daarvan oortuig is dat jy nie minderwaardig is as party 

mense nie van jou hou nie. 
iii) Lees die boek oor sosiale vaardighede en pas dit wat jy lees toe. 
iv) Vul Dtr in soos nodig 

6. Finale opsomming en terugvoering 
Jou depressie-telling het al mooi afgeneem vanaf die eerste sessie. Jy het lekker saan met Anton en 
Jason gekuier. Ons het tot die gevolgtrekking gekom dat dit eintlik net Hannes en sy vriende is wat nie 
van jou hou nie en jy het besef dat dit nie saak maak dat hulle nie van jou hou nie omdat jy ander goeie 
vriende en vriendinne het. Jy het genoem dat jy nog net 40% in jou ou oortuiging dat jy minderwaardig 
is as party kinders nie van jou hou nie, glo. Jy het ook gese dat jy hierdie week sal optree asof jy 100% 
oortuig is daarvan dat jy nie minderwaardig is as party kinders nie van jou hou nie. Verder het ons 
gekyk hoekom Fanie en Lynette selfvertroue het en ons het tot die gevolgtrekking gekom dat Fanie en 
Lynette selfvertroue het en dat hulle gewild is, nie omdat hulle "beter" as jy is nie, maar omdat hulle in 
hulself glo en ook omdat hulle positief is oor die lewe en altyd vriendelik is en omgee vir ander mense. 
Ons sal in die volgende sessie na jou oortuiging dat jy 'n mislukking is as jy nie uitblink in alles wat jy 
doen nie, kyk. 

SESSIE 13 

1. Bepaling van deelnemer D se gemoedstoestand 
Objektiewe depressie-telling: 9 
Deelnemer D se depressie-telling het met twee punte afgeneem. 
Subjektiewe verslag: Verloop van week 

16 JULIE 

Deelnemer D noem dat dit baie goed met hom gaan. Hy noem dat hy Woensdagoggend saam met Anton 
en Jason gaan visvang het en dat hy dit baie geniet het. Hy noem ook dat hy Vrydagaand saam met 
Anton na 'n partytjie toe was en dat dit ook baie lekker was. 
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2. Opstel van die agenda 
Werk aan deelnemer D se oortuiging dat hy onbekwaam is ashy nie uitblink in alles wat hy doen nie en 
dat ander kinders beter is as hy. 

3. Hersiening van huiswerk 
Deelnemer D noem dat hy vir Anton gevra het om saam met hom na 'n partytjie toe te gaan omdat 
Anton op die oomblik probleme by sy huis het. Die navorser noem aan deelnemer D dat hy dubbele 
krediet daarvoor ontvang, eerstens omdat hy van sy kant af iemand saam met hom genooi het en ook 
omdat hy omgegee het vir iemand wat probleme het. 

Deelnemer D noem dat hy hom Vrydagaand voorgeneem het om die (asof-tegniek) te probeer en dat dit 
regtig gehelp het. By navraag noem deelnemer D dat hy omtrent net so 30% glo dat hy minderwaardig 
is as ander mense nie van hom hou nie. 

4. Bespreking van items op die agenda 

Item no.l: Bespreking van deelnemer D se irrasionele oortuiging 

Die navorser se vir deelnemer D dat sy vandag graag aan sy ander irrasionele oortuiging naamlik "Ek 
moet uitblink in alles wat ek aanpak:' wil werk. Sy noem ook vir hom dat hy die laaste keer toe hulle 
daaroor gesels het, aangedui het dat hy nog 85% in sy ou oortuiging glo. 
Die navorser wys ook vir deelnemer D op die nuwe oortuiging wat hulle geformuleer het: 

Ek moet uitblink in alles wat ek aanpak Ek hoef nie uit te blink in enige iets nie, behalwe 
as ek regtig 'n talent ontvang het in een of ander 
terrein van my lewe en as ek bereid is om 
baie hard te werk en baie tyd aan die aktiwiteit 
afte staan ten koste van 'n gebalanseerde lewe. 

Deelnemer D noem dat hy nog net so sterk aan die oortuiging glo. 

• Evaluering van kernoortuiging 
Die navorser en deelnemer D kom tot die gevolgtrekking dat laasgenoemde net as mens aanvaarbaar is 
vir sy pa en vir homself is ashy 'n gemiddeld van 85% tot 90% in die eksamen kry. 
Terapeut: Goed kom ons som op: wanneer jy goed doen, voel jy goed oor jouself, maar wanneer jy nie 
uitblink nie, voel jy minderwaardig en dat jy 'n mislukking is. Hoe jy oor jouself voel, gaan dus in 'n 
groat mate afhang van hoe goed jy presteer. Jy moet met ander woorde baie hard werk reg deur die jaar 
en jy moet ander dinge opoffer sodat jy goed kan presteer sodat jy goed kan voel oor jouself en dit is al 
wanneer jy erken datjy as mens waarde het. Wat soujy se is Fanie se gemiddeld min ofmeer? 
Deelnemer D: Hy doen nie sleg nie, ek skat sy gemiddeld wissel van 70% tot 80%. 
Terapeut: Maar hy het 'n meer gebalanseerde !ewe as jy en hy is ook 'n baie gelukkige seun wat nie 
soveel spanning soos jy ervaar nie. 
Deelnemer D: Ja, dit is so. 
Terapeut: En hoekom is Fanie se punte nie sleg nie maar as jy dieselfde punte kry, is dit sleg en 
onaanvaarbaar en dink jy dat jy as mens 'n mislukking is. 
Deelnemer D: Ek weet nie. Dit is hoe ek groat gemaak is, dink ek. 
Terapeut: En verstaan jy nou dat jy met hierdie oortuiging groat geword het en dat Fanie nie met 
hierdie oortuiging groat geword het nie. Kan jy sien dat jou oortuiging net 'n idee is. 'n Idee wat jou 
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soms ongelukkig maak, wat jou stres laat ervaar en wat jou laat dink jy het net waarde as mens as jy 
uitblink in alles wat jy doen. 
Deelnemer D: Ja, ek verstaan dit. 
Terapeut: Wil jy hierdie oortuiging verander. Ek bedoel nie dat jy jou standaarde heeltemal moet 
verlaag en dat jy glad nie moet omgee hoe jy vaar nie. Dit is goed om sekere verwagtinge aan jouself te 
stel maar dan moet die verwagtinge realisties wees. Die navorser noem aan deelnemer D dat hy 
byvoorbeeld kan mik vir 'n gemiddeld van tussen 75% en 80% en dat hy dan 'n bietjie meer tyd vir 
ander dinge gaan he en dat hy minder gespanne sal wees. 
Terapeut: Hoe sterk glo jy nog in jou ou oortuiging? 
Deelnemer D: Ek voel sommer klaar minder gestres. Ek dink ek glo soooo 50% in my ou oortuiging. 
Terapeut: Kan jy sien dat as jy die nuwe oortuiging gaan aanvaar, jy miskien 'n bietjie minder goed in 
die eksamen gaan doen, maar jy gaan meer ontspan en jy gaan beter oor jouself voel. 
Terapeut: Dink jy, jy is bereid om jou punte effens af te bring, om minder hard op jouself te wees en 
om die !ewe meer te geniet? 
Deelnemer D: Tannie laat dit so goed klink. Ja, ek is bereid om dit te doen, maar wat van my pa? 
Terapeut: Ons sal in die volgende sessie oor jou pa gesels. Is dit reg so? 

Agenda item no.2: Die kernoortuiging-werkkaart 

Die navorser het deelnemer D vervolgens stap vir stap gelei om 'n kernoortuiging-werkkaart in te vul. 
Die navorser verduidelik aan deelnemer D dat hierdie werkkaart net 'n georganiseerde wyse is om aan sy 
oortuigings te werk. 
Deelnemer D se kernoortuiging-werkkaart wat ingevul is op grond van die oortuiging dat hy moet 
uitblink in alles wat hy doen het soos volg daar uitgesien. (Hierdie werkaart is effens aangepas omdat 
mens in die geval van die kernoortuiging "Ek moet uitblink in alles wat ek doen" eerder na die voordele 
en nadele van hierdie oortuiging sal gaan kyk terwyl by die oortuiging "Ek is onbekwaam" 'n mens na 
die bewyse wat die oortuiging ondersteun en ook die bewyse wat die oortuiging weerspreek, kan 
neerskryf). 

Ou kernoortuiging: "Ek moet uithlink in alles wat ek aanpak" 
Nuwe oortuiging: "Ek is hekwaam op die meeste terreine (Maar ek is ook net menslik) 
Hoeveel glo jy in jou ou oortuiging op hierdie oomblik: 50% 
Wat is die meeste wat jy in die oortuiging geglo het hierdie week: 85% 
Wat was die minste wat jy in jou oortuiging geglo het hierdie week: 

Voordele van die ou oortuiging 
Behaal hoer prestasies 
Voel goed oor myself 
Stel pa tevrede 

Nadele van die ou oortuiging 
Ek moet baie hard werk en ander dinge 
opoffer. 
W anneer nie uitblink nie breek ek 
myselfaf. 
Ek ervaar baie stres en dan raak ek 
gelrriteerd 
Ek kan nie my leerwerk, opsigself, geniet nie 
Ek gaan nie altyd met hierdie prestasie 
kan volhou nie. 
Ek mis uit op sosiale geleenthede 
saam met my vriende en ek raak al 
hoe meer ge'isoleerd van my vriende. 



Voordele van nuwe oortuiging 
Ek sal 'n meer gebalanseerde lewe he 
Ek sal myself as mens aanvaar. 
Ek sal meer tyd he om te ontspan. 
Ek sal meer ontspanne wees 
Ek sal steeds onderskeidings kry en 
Ek sal steeds universiteit toe kan gaan. 
Ek sal nie meer vir my pa kwaad wees 
omdat hy soveel druk op my plaas nie. 

Nadele van nuwe oortuigings 
My punte sal effens afneem 

Nadat jy hierdie voordele en nadele teenoor mekaar opgeweeg het, wat dink jy is die kanse dat jy 
die nuwe oortuiging gaan aanneem? 90% 

Terapeut: Dinkjy dat hierdie oortuiging werkkaart jou sal help om dinge in perspektiefte sien? 
Deelnemer D: Ja, ek dink so. 
Terapeut: Dinkjy, jy sal vir my nog so 'n werkkaart kan invul vir huiswerk. 
Deelnemer D: Ja. 

5. Huiswerkopdragte vir die komende week 
i) Maak 'n krediet-lys. 
ii) Lees jou hoek oor sosiale vaardighede en pas die vaardighede toe. 
iii) Stel daagliks vas hoe sterk jy nog in jou oortuiging glo. 
iv) Wees op die uitkyk vir geleenthede waar jy die !ewe vir iemand anders makliker kan maak. 
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v) Vul 'n kemoortuiging werkkaart in. Gebruik die oortuiging: "Ek is nie so goed soos die ander 
kinders nie. " 

6. Finale opsomming en terugvoering 
Jy het in die laaste sessie aangedui dat jy net 30% in jou ou oortuiging "As alma! nie van my hou nie, is 
ek minderwaardig," glo. Ek is op hierdie stadium tevrede met die verandering van hierdie oortuiging en 
ek glo dat jy sal voortgaan om op te tree soos iemand wat nie meer in die oortuiging glo nie. Ons het in 
hierdie sessie ook na jou ander oortuiging "Ek moet uitblink in alles wat ek doen" gekyk en jy het 
genoem dat jy nog 85% in hierdie oortuiging glo. Na 'n lang gesprek het jy genoem dat jy nou 50% in 
hierdie oortuiging glo en nadat jy die kernoortuiging werkkaart ingevul het, het jy genoem dat die kanse 
90% is dat jy die nuwe oortuiging gaan aanneem. 

SESSIE 14 

1. Bepaling van deelnemer D se gemoedstoestand 
i) Objektiewe depressie-telling: 9 
Deelnemer D se depressie-telling het dieselfde gebly. 
ii) Subjektiewe verslag: Verloop van week 

23 JULIE 

Deelnemer D noem dat die skool nou al weer 'n week aan die gang is en dat hy weer tennis en skaak 
speel. Hy noem dat dit ook weer lekker is om by ,die skool te wees en dat hy vol moed is vir die nuwe 
kwartaal. 
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2. Opstel van die agenda 
Historiese toetsing van oortuigings en herstrukturering van vroeere herinneringe 

3. Hersiening van huiswerk 
Deelnemer D maak steeds elke dag 'n krediet-lys en hy lees nog die boek oor sosiale vaardighede en pas 
die tegnieke toe. Deelnemer D noem dat hy nou redelik sterk in sy nuwe oortuigings glo en dat hy 
dikwels die voordele en nadele van sy ou en nuwe oortuigings oorlees net om hom te oortuig dat dit 
beter is om in sy nuwe oortuigings te glo. Deelnemer D noem dat hy sy kernoortuiging werkkaart 
ingevul het en dat hy dink dit help hom baie om dinge in perspektiefte sien. 

4. Bespreking van items op die agenda 

Agenda item no.l: Historiese toetsing van oortuigings 

Terapeut: Ek wil kyk waar die idee dat jy in alles wat jy aanpak, moet uitblink, vandaan kom. Kom 
ons gebruik hierdie kernoortuiging-werkkaart en dan werk ons vooruit. Kan jy enige iets onthou van toe 
jy baie jonk was, wat gebeur het, wat jou laat glo het dat jy onbekwaam is? Kom ons kyk na die tyd 
voordat jy met skool begin het. 
Deelnemer D gaan voort om gebeure in herinnering te roep wat kon bygedra het tot sy kernoortuiging 
("Ek moet uitblink in alles wat ek aanpa!C'). Die tweede stap behels die soek na en neerskryf van 
bewyse wat die nuwe positiewe oortuiging ("Ek is bekwaam op die meeste terreine, maar ek is ook net 
menslik ") ondersteun. Die terugroep van meer positiewe herinneringe maak deelnemer D gereed vir die 
derde stap: die herstrukturering van elke stukkie negatiewe bewys. Laastens in die vierde stap som 
deelnemer D elke fase, sy voorskoolse jare, sy laerskool jare en sy hoerskool jare op: byvoorbeeld, 
Laerskooljare: "Ek was oor die algemeen die meeste van die tyd bekwaam. Ek het akademies goed 
gevaar, ek het aan sport deelgeneem en ek was 'n betroubare en verantwoordelike kind. Ek het 
weliswaar nie in alles uitgeblink nie, en ek het nie aan alles deelgeneem nie en ek het soms onbekwaam 
gevoel, maar alles in ag geneem, was ek oor die algemeen bekwaam." 

Agenda item no.2: Herstrukturering van vroee herinneringe 

Die terapeut vra vir deelnemer D of hy kan dink aan 'n spesifieke geleentheid waar sy pa hom 
gekritiseer het omdat hy nie aan sy pa se verwagtinge voldoen het nie. 
Deelnemer D noem dat hy onthou dit was in standerd vier. Hy noem dat hy altyd akademies baie goed 
gevaar het en altyd onder die eerste drie kinders in die klas was. Deelnemer D noem dat hy in die eerste 
eksamen in standerd vier om een of ander rede 'n bietjie uitgesak het en dat sy pa verskriklik tekere 
gegaan het. 

Terapeut: Hoekom dink jy is dit vir jou pa so belangrik dat jy moet uitblink in alles wat jy doen? 
Deelnemer D: Ek weet nie, maar ek weet hy hou daarvan om met sy kinders te spog by sy vriende. 
Terapeut: Stem jy saam met my as ek se dat jy nie regtig onbekwaam was nie, maar dat jou pa bang is 
ander sal op hom neerkyk as sy kinders nie so goed doen of so "slim" is as wat hy altyd se dat hulle is 
me. 

Die navorser stel voor dat hulle rollespel doen waar die navorser deelnemer D se pa speel en deelnemer 
D homself en hy moet vir sy pa vertel dat hy dink dit is onregverdig teenoor hom om te verwag dat hy 
elke kwartaal 90% gemiddeld moet kry. Die navorser en deelnemer D kyk na die voordele en nadele 
van die ou en nuwe oortuigings en op grond daarvan moet hy sy saak vir sy pa stel. 



5. Huiswerkopdragte 
i) Maak kredietlys. 
ii) Lees boek oor sosiale vaardighede 
iii) Vul DTR in wanneer nodig. 
iv) Maak gebruik van die kernoortuiging werkkaart wanneer nodig. 
v) Maak opsomming van belangrikste punte en vaardighede wat jy in terapie aangeleer het. 

6. Finale opsomming en terugvoering 
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Terapeut: Goed, ons het nou vasgestel waar jou irrasionele oortuigings vandaan kom en jy het tot die 
gevolgtrekking gekom dat jy ondanks die feit dat jy nie in alles uitgeblink het nie en nie alles so goed of 
beter as ander kinders kon doen nie, jy tog die meeste van die tyd bekwaam was omdat jy akademies 
goed presteer het, jy het aan sport deelgeneem en jy was 'n betroubare en verantwoordelike kind en daar 
was ander dinge wat jy weer beter as party ander kinders kon doen. Met ander woorde jy het sterk 
punte en jy het minder sterk punte en dit is hoe dit moet wees. Verder het jy tot die gevolgtrekking 
gekom dat jou pa jou kritiseer omdat hy graag by sy vriende wil spog met sy kinders se prestasies en nie 
omdat jy onbekwaam is nie. Vir huiswerk moes jy jou notas deurgaan en 'n opsomming maak van die 
belangrikste punte en die belangrikste vaardighede wat jy in terapie geleer het. 

~-----S_E_S_S_IE __ ts ______________________________ 3_0_JU_L_I_E ________ ~I · 

1. Bepaling van deelnemer D se gemoedstoestand 
Objektiewe depressie-telling: 9 
Subjektiewe verslag: Verloop van week 
Deelnemer D noem dat dit goed gaan in die skool en dat dit baie goed gaan met hom. 
2. Opstel van die agenda 
Voorbereiding van deelnemer D om sy eie terapeut te wees. 

Aangesien hierdie die laaste sessie is, word dit nie heeltemal op dieselfde wyse aangebied as die vorige 
sessies nie. Die navorser verwys ook na wat in vorige sessies gedoen is om deelnemer D op die staking 
van terapie voor te berei. 

Die navorser beskryf vervolgens die stappe wat vanaf die eerste sessie gevolg is om deelnemer D op die 
staking van terapie voor te be rei: 

Sessie een aktiwiteite 
Die navorser het in die eerste sessie deelnemer D se verwagtinge ten opsigte van sy vordering 
geYdentifiseer: hoe hy verwag om beter te word, hoe lank hy dink dit gaan neem, of hy dink dat hy elke 
week geleidelik beter gaan word sonder terugvalle. Die navorser het aan deelnemer D verduidelik dat hy 
terugvalle gaan he, dat dit normaal is en dat dee! van die herstel-proses is. Die navorser noem ook aan 
deelnemer D dat hy na die staking van terapie ook soms terugvalle en probleme sal beleef maar dat hy 
dan meer toegerus sal wees om dit te hanteer. 
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Aktiwiteite regdeur die terapie-proses 

Toeskrywing van vordering aan die klient se toedoen 
Die navorser was voortdurend op die uitkyk vir geleenthede om dit aan deelnemer D duidelik te maak 
dat hy ook sy deel moet bring om in terapie te kan vorder. 

Die onderrig en gebruik van gereedskap/tegnieke wat in terapie geleer is 
Terwyl die navorser vir deelnemer D onderrig het in die gebruik van tegnieke en gereedskap het die 
navorser seker gemaak om dit te beklemtoon dat hierdie tegnieke en gereedskap lewenslange toerusting 
is wat deelnemer D nou en in die toekoms kan gebruik en nie net wanneer hy depressief is nie. 
Deelnemer D kan hierdie gereedskap en tegnieke in enige situasie gebruik wanneer hy besef dat hy op 
'n disfunksionele wyse reageer. 

Voorbereiding op terugvalle gedurende terapie 
Net toe deelnemer D beter begin voel het in die tweede sessie het die navorser hom voorberei op 'n 
moontlike insinking deur vir hom te vra wat deur sy gedagtes sal gaan as hy skielik weer sleg voel. Die 
navorser het deelnemer D gehelp om op hierdie gedagtes te reageer en daar sal in hierdie sessie 'n 
"coping" kaart gemaak word, wat hom sal help in soortgelyke situasies, na die staking van terapie. 

Laaste sessie 
In die laaste sessie het die navorser en deelnemer D hersiening gedoen van wat hy in terapie geleer het. 
Die navorser het deelnemer D aangemoedig om deur sy terapie-notas te lees en om dit te organiseer 
sodat hy dit weer kan gebruik in die toekoms. Die navorser het vir deelnemer D gevra om vir huiswerk 
'n opsomming van die belangrikste punte en vaardighede wat hy in terapie geleer het, te maak en om dit 
saam met die navorser deur te gaan in die laaste sessie. 

Self-terapie sessies 
Die navorser en deelnemer D het ook in hierdie sessie 'n self-terapie plan bespreek en die navorser het 
deelnemer D aangemoedig om dit te gebruik in die toekoms. 'n Algemene self-terapie plan word in 
bylaag 10 weergegee. Die navorser het die self-terapie plan saam met deelnemer D deurgegaan en dit 
aangepas om in sy behoeftes te voorsien. 

Voorbereiding vir terugvalle na die staking van terapie 
Die navorser en deelnemer D het 'n "coping" kaart gemaak wat spesifiseer wat hy moet doen in die 
geval van 'n insinking. Dit is wenslik dat deelnemer D sal probeer om sy probleme eers op sy eie op te 
los alvorens hy die navorser skakel. 

Die "coping" kaart het soos volg daar uitgesien: 
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Wat kan ek doen in die geval van 'n insinking 

I. Ek het 'n keuse. Ek kan katastrofeer oor die insinking en myself ontstel, dink dat dinge 
hopeloosis en moontlik nog erger voel. Of ek kan deur my terapie-notas gaan en onthou dat 
insinkings 'n normale dee) van die pad na herstel is en kyk wat ek uit hierdie insinking kan leer. 
Wanneer ek dit doen, gaan ek moontlik beter voel en dit gaan die insinking minder erg maak. 

2. Volgende moet ek 'n self-terapie sessie he en beplan hoe om my huidige probleme op te los. 

3. Derdens kan ek my terapeut bel en haar kortliks vertel van die werk wat ek op my eie gedoen 
het en/of die moontlikheid van nog 'n terapie-sessie bespreek. 



BYLAAG 10 

SELF-TERAPIE SESSIES 

1. Opstel van 'n agenda 
Aan watter belangrike probleme of situasies moet ek dink 
2. Hersiening van huiswerk 
Wat het ek geleer? 
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lndien ek nie huiswerk gedoen het nie, dink aan redes hoekom ek dit nie gedoen het nie (praktiese 
probleme, outomatiese gedagtes)? 
Wat kan ek doen om seker te maak dat ek volgende keer huiswerk sal doen? 
Met watter aktiwiteite moet ek voortgaan vir huiswerk? 
3. Hersiening van die afgelope week( e) 
Afgesien van 'n spesifieke huiswerkopdrag, het ek enige kognitiewe terapie tegnieke gebruik? 
Wanneer ek terugkyk, sou dit voordelig gewees het as ek hierdie tegnieke meer gebruik het? 
Hoe sal ek onthou om hierdie tegnieke in die vervolg te gebruik? 
Watter positiewe dinge het in hierdie week gebeur? Waarvoor verdien ek krediet? 
Was daar enige probleme? Indien wei, hoe goed het ek dit hanteer? As die probleem weer 
voorkom hoe sal ek dit hanteer? 
4. Dink aan huidige probleme/probleemsituasies 
Sien ek dit realisties? Oorreageer ek? 
Is daar 'n ander manier waarop ek na hierdie probleem/situasie kan kyk? 
Wat moet ek doen? 
5. Voorspel moontlike probleme wat tussen nou en die volgende terapie-sessie mag voorkom. 
Watter tipe probleme kan in die volgende paar dae ofweke voorkom? 
Wat moet ek doen as die probleem voorkom? 
Sal dit help as ek dit vir myself voorstel dat ek die probleem hanteer 
Na watter positiewe gebeure kan ek uitsien? 
6. Stel van nuwe huiswerkopdragte 
Watter van die volgende huiswerkopdragte moet ek oorweeg? 
• Invul van die disfunksionele denkjoernaal 
• Monitor van my aktiwiteite 
• Skedulering van plesier- of bemeesteringsaktiwiteite 
• Lees van terapie-notas 
• Inoefening van vaardighede soos ontspanning of die bantering van denkbeelde 
• Doen 'n positiewe self-stellingjoernaal 
• Werk aan 'n gedrags-hierargie 
Watter gedrag wit ek graag verander? 
7. Skeduleer die volgende self-terapie sessie 
Wanneer moet die volgende sessie plaasvind? 
Hoeveel tyd moet ver!oop? 
Moet ek toekomstige sessies op 'n gereelde basis he: die eerste van elke week/maand/seisoen? 
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