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SAMENVATTING:
In dit inventariserend onderzoek draait het om de vraag: Welke elementen van de methode
gezinscreatieve therapie zijn aansluitend en belangrijk ten behoeve van positieve
gedragsveranderingen in gezinnen met een licht verstandelijk beperkt gezinslid, c.q.
gezinsleden, volgens betrokken ouder/gezinsbegeleiders?
(De wijze van formulering van deze vraagstelling verdient niet direct een schoonheidsprijs maar is gekozen om zo zorgvuldig
mogelijk te zijn. In de praktijk blijkt dat de licht verstandelijke beperking niet altijd alleen bij één of meerdere kinderen
aanwezig is maar ook soms bij één of beide ouders een rol speelt.)

De methode gezinscreatieve therapie (Beelen, 2003) is een ambulante therapeutische
methode om te werken met gezinnen. Deze is gericht op gedragsveranderingen van de
gezinsleden in het hier en nu via ervaringsgericht, beeldend, werken.
Met deze methode is een pilotstudy gedaan met vijf gezinnen, waarvan in ieder geval één of
meer kinderen een licht verstandelijke beperking heeft, maar waar in meerdere gevallen ook
bij één of beide ouders sprake is van een licht verstandelijke beperking. Er wordt gesproken
over ‘multi-probleem’ gezinnen. Deze pilotstudy is gedaan voor Lijn 5, die in de provincie
Utrecht behandeling en begeleiding biedt aan o.a. gezinnen met kinderen of jongeren met
een licht verstandelijke beperking. De uitkomsten van deze pilot worden door de organisatie
gezien als positief bij de gezinnen die de behandeling hebben afgerond. De vraag bleef
echter wat, in de behandeling, nu zo aansluitend was voor deze doelgroep, waardoor er
middels deze therapie wél resultaten werden behaald die stagneerden in de
ouder/gezinsbegeleiding. Door middel van drie interviews en een semigestructureerde
enquête aan zes, direct betrokken, ouder/gezinsbegeleiders, is gevraagd naar wat deze
respondenten aansluitend en belangrijk vonden voor de doelgroep. Dit is gelegd naast wat
door de literatuur en recent onderzoek genoemd wordt als aanbevolen interventies voor
licht verstandelijk beperkte mensen met betrekking tot positieve gedragsverandering. Deze
inventarisatie van interventies en elementen, die aansluiten bij, en belangrijk lijken voor de
doelgroep, zijn naast elkaar gelegd.
Uit de conclusie van dit onderzoek blijkt dat alle respondenten in grote mate
overeenstemmen in hun mening: Zij vinden dat alle elementen van de methode
gezinscreatieve therapie aansluiten en belangrijk zijn ten behoeve van positieve
gedragsverandering in gezinnen met een licht verstandelijk beperkt gezinslid, c.q.
gezinsleden. Zij noemen het ervarend leren door het beeldend werken als zeer goed
aansluitend bij de kenmerken van de cliëntgroep van lijn 5. Ook benoemen zij vaak de
positieve benadering en omgeving, het ‘spelplezier en de therapeut zelf als belangrijk
element voor het positieve behandelresultaat. De samenwerking tussen henzelf en de
therapeut wordt daarbij wel als belangrijk onderstreept voor het bevorderen van de transfer
tussen therapie en thuis, reflectie en generalisatie bij deze doelgroep. Respondenten geven
aan dat de elementen elkaar bekrachtigen.
Op het element ‘het eindprodukt van de beeldende opdracht’ na, vinden alle elementen van
de methode gezinscreatieve therapie ondersteuning in de ‘Richtlijn Effectieve Interventies
LVB’ (De Wit et al., 2011). Deze koppeling is niet eerder gemaakt en in die zin heeft dit
onderzoek innovatieve betekenis. De elementen van de methode gezinscreatieve therapie
sluiten aan bij het merendeel van de zes categorieën die zijn opgesteld als aanbevolen
aanpassing voor interventies om te komen tot een zo groot mogelijk behandelresultaat en
positieve gedragsverandering bij een doelgroep LVB. Dit betekent dat gezinscreatieve
therapie als effectief behandelaanbod gezien kan worden met betrekking tot een doelgroep
LVB, en weinig aanpassingen hoeft te doen volgens deze richtlijn.
3|Page
Monique Lokin, Onderzoek en Innovatie, creatieve therapie beeldend

1.
2.
3.
4.

5.
6.

INLEIDING
AANLEIDING
SITUATIESCHETS
PROBLEEMSTELLING/DOELSTELLING/VRAAGSTELLING
KERNBEGRIPPEN
INHOUDELIJKE ORRIËNTATIE en LITERATUURSTUDIE

6.1
6.1.1.
6.1.2
6.2

Wat is Gezins-creatieve-therapie?
Operationaliseren van de elementen van de methode GCT.
Conclusie deelvraag 1:
Wat zijn kenmerken van een LVB en van gezinnen waar
een LV een rol speelt?
6.2.1 IQ
6.2.2 Opvoeding bij kinderen met een LVB?
6.2.3 Maatschappij, zorg en LVB
6.2.4 Conclusie deelvraag 2:
6.3
Wat zegt de literatuur over effectieve interventies voor mensen
met een LVB?
6.3.1 Zijn er aanbevelingen voor het effectief maken van interventies
voor LVB?
6.3.2 Processen en vaardigheden waarop een beroep wordt gedaan bij LVB
tijdens GCT.
6.3.1. Aanbevelingen voor het ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van
gedragsveranderende interventies voor jeugdigen met een LVB.
6.3.4 Conclusie deelvraag 3

7

METHODE

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Onderzoeksmethode en benadering
Databronnen
Dataverzamelingstechnieken
Kwaliteitscriteria
Verloop van de dataverzameling
Data analyse

8
9

RESULTATEN
CONCLUSIE

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Beantwoording van de onderzoeksvraag
Zijn er ook elementen die niet werken?
wat zijn de oorzaken van de gestagneerde therapieën?
Samenvatting, conclusie
Discussie en aanbevelingen

Literatuurlijst
Bijlage 1: evaluatie van de pilotstudy gezinscreatieve therapie
Bijlage 2: systeemdenken
Bijlage 3: enquête/semigestructureerde vragenlijst
Bijlage 4: Topiclijst
Bijlage 5: schrijven aan respondenten

5
7
9
11
12
14
14
18
20
21
22
22
23
24
26
26
27
28
32
33
33
33
33
34
35
36
38
49
49
58
58
59
60
61
63
66
69
76
78

4|Page
Monique Lokin, Onderzoek en Innovatie, creatieve therapie beeldend

1. INLEIDING
Voor u ligt mijn onderzoeksverslag waarin het praktijkonderzoek beschreven is naar ‘Welke
elementen van de methode gezinscreatieve therapie aansluitend en belangrijk zijn ten
behoeve van positieve gedragsveranderingen in gezinnen met een licht verstandelijk beperkt
gezinslid, c.q. gezinsleden, volgens betrokken ouder/gezinsbegeleiders?
Het vinden van deze vraagstelling heeft een aantal stappen gekend die ik hier nader
omschrijf.
Tijdens de opleiding creatieve therapie beeldend heb ik stage gelopen bij een tweetal
instellingen. De eerste instelling was Entréa1 (jeugdzorg, onderwijs en onderzoek) in
Nijmegen. De doelgroep bestond uit kinderen tot en met 12 jaar. De problematiek van deze
kinderen was divers. Zij vertoonden zowel internaliserend (naar binnen gericht gedrag, bijv.
teruggetrokken, angstig, gedrag) als externaliserend (naar buiten gerichte gedrag, bijv.
agressief, druk, gedrag). De meeste kinderen volgden speciaal ( cluster 3 of 4) onderwijs op
hetzelfde terrein en hun behandeling kon zowel ambulant als residentieel zijn.
Binnen deze organisatie waren de lijnen tussen de betrokken behandelaren kort. Waarmee
bedoeld wordt dat er ieder half jaar gezamenlijk overleg was, waarbij ook de ouders
betrokken waren. De rapportages van andere behandelaren en begeleiders waren steeds
inzichtelijk en ook de dagrapportages van de residentiële kinderen door de groepsleiding,
konden bekeken worden. Per mail werd rechtstreeks met elkaar gecommuniceerd als daar
aanleiding voor was. Naast de behandeling van het kind kregen de ouders of het hele gezin
vaak begeleiding.
De korte lijnen en overlegstructuur van deze organisatie heb ik als erg prettig en leerzaam
ervaren.
Persoonlijk werd er ik wel geraakt en ik vroeg mij met regelmaat af: “Waarom wordt enkel
dit kind ‘gelabeld’, moet dit kind uit huis....en lijkt daarmee het kind de oorzaak van de
problematiek”? De behandelvorm systeemtherapie was wel ‘in huis’ maar werd niet ingezet
bij de door mij geziene kinderen.
Persoonlijk zag ik het probleem als groter dan alleen dat wat het kind liet zien. Ik zag ook
complexe gezinssituaties, wisselwerkingen tussen ouders....ouders en omgeving.....ouders
en kinderen....., waarvan het mij zo logisch leek dat die zeker van invloed waren op de
problematiek waarmee het kind was aangemeld. Deze, systemische, manier van kijken was
mij al niet vreemd en werd nog meer versterkt binnen deze jeugdzorg setting.
Ik voelde bevlogenheid enerzijds én onbegrip anderzijds als ik hierover sprak met andere
behandelaren en tijdens supervisie, waar ik mijn soms ‘onmachtige’ gevoelens m.b.t. deze
onderwerpen besprak.
Mijn tweede stage heb ik gedaan bij VGGNet2 in Doetinchem. In deze stage ging het om
beeldende groepstherapie als onderdeel van de dagbehandeling aan volwassenen met een
1

Entréa is de organisatie in Gelderland-zuid, die in de regio’s Rivierenland en Nijmegen jeugdzorg, onderwijs en onderzoek
combineert.
2

VGGNet valt onder de afdeling specifieke zorg van GGNet.
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Licht Verstandelijke Beperking. Het accent van de therapie lag vooral op ontspanning en
egoversterking. De achtergronden van deze cliënten werden gekenmerkt door
over/ondervraging, onbegrip, mishandeling en weinig gerichte begeleiding in de
kinder/pubertijd. In hun huidige bestaan speelden veelal problemen met het aangaan en
onderhouden van relaties/sociale contacten, onzekerheid, een gebrek aan zelfstandigheid en
daaruit voortvloeiende psychische klachten. Ik heb dit als een zeer diverse cliënten groep
ervaren, met grote verschillen in ontwikkeling en intelligentie.
Beide stages heb ik als inspirerend ervaren voor het me verder verdiepen en ontwikkelen als
vaktherapeut.
Doordat ik in beide stages aanliep tegen het niet meenemen in de behandeling van de
systeemproblematiek, die ik wel zag als wezenlijk onderdeel van het geheel, is mijn interesse
in gezins-/systeemtherapie vergroot. Ik heb mij toen voorgenomen om in mijn 4de jaar een
onderzoeksrichting op dit terrein te zoeken.

GGNet is een organisatie, in Gelderland, voor geestelijke gezondheidszorg en biedt alle soorten psychische hulp. Van preventieve cursussen tot
langere therapievormen.
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2.

AANLEIDING TOT PRAKTIJKONDERZOEK

Alle bovengenoemde ervaringen opgeteld bij mijn persoonlijke levenservaringen én
gesprekken met supervisor en methodiekdocente in het derde jaar, hebben voor mij geleid
tot het zoeken van mijn onderzoeksvraag binnen de gezinscreatieve therapie. Ik wil daarbij
vraaggericht werken om te kunnen bijdragen aan het verzamelen van kennis ten behoeve
van het vergroten van kennis en het beter laten aansluiten van behandelaanbod. Via deze
weg ben ik beland bij Mv. F. Beelen.
Mv. F. Beelen, die de methode gezinscreatieve therapie ontwikkelt heeft en auteur is van
het boek ‘Gezins-Creatieve-Therapie, systeembeïnvloeding en ouderondersteuning in
creatieve therapie beeldend’ (2003), heeft mij in contact gebracht met Mw. Smits. Zij is de
opvolgster van Mw. Beelen bij de post-hbo opleiding voor gezinscreatieve therapie en
vaktherapeut beeldend bij de organisatie Lijn 5 3 in Utrecht.
Lijn 5 biedt in de provincie Utrecht behandeling en begeleiding aan gezinnen met kinderen
of jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking (LVB). De reguliere jeugdzorg is
bedoeld voor kinderen en jongeren (4-23 jaar) met psychische, sociale en/of emotionele
problemen. Lijn5 werkt zowel individueel als groeps- en systeemgericht.
Daarnaast biedt Lijn5 residentiële en ambulante behandeling aan kinderen en jongeren met
licht verstandelijk beperking (LVB) (6-21 jaar) en hun ouders/verzorgers.
In 2010 wilde deze organisatie ervaring opdoen met gezinscreatieve therapie, om helder te
krijgen wanneer deze behandelvorm ingezet zou kunnen worden en effectief zou kunnen
zijn voor de doelgroep cliënten LVB en hun gezin. Gedacht werd aan het inzetten ervan als
observatie instrument na aanmelding of intake of bijvoorbeeld als interventie bij stagnatie
binnen de intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG).
Vanuit deze gedachte is er gekozen voor het doen van een pilotstudy met een aantal
gezinnen waarvan er sprake was van stagnatie binnen de ouder/gezinsbegeleiding. De
uitvoering hiervan is gedaan door Mw. Smits.
Via de ouder/gezinsbegeleider zijn gezinnen, waarbij stagnatie gezien werd, voorgesteld als
mogelijk geschikt voor deelname aan de pilotstudy. Van de deelnemende gezinnen is de
betreffende ouder/gezinsbegeleider ingezet als co-therapeut bij de therapiesessies. Een
aantal van de gezinnen die de therapie helemaal hebben doorlopen, hebben positieve
resultaten geboekt m.b.t. de gestelde doelen.
Daar de methode gezinscreatieve therapie bestaat uit doordachte elementen, was na afloop
de vraag welke elementen nou vooral een rol hadden gespeeld bij het bereiken van de
resultaten met deze doelgroep. LIJN 5 ziet het ontbreken van deze kennis als een manco om
te komen tot voldoende reflectie over de methode in relatie tot de doelgroep en heeft de
wens om meer kennis te krijgen over het specifieke van de methode in relatie tot de
doelgroep. Op basis daarvan kunnen zij kijken naar wat werkt en naar wat aanpassing vraagt.
3

www.ln5.nl

7|Page
Monique Lokin, Onderzoek en Innovatie, creatieve therapie beeldend

De ouder/gezinsbegeleiders worden, in deze, gezien als een ervaringsdeskundige m.b.t. de
doelgroep en ervaring met het verloop van de gezinscreatieve therapie bij deze doelgroep.
Zij zijn gekozen als respondenten om meer kennis en inzicht te krijgen over welke elementen
aansluitend en belangrijk zijn geweest voor de resultaten van de pilotstudy.
N.a.v. de evaluatie van deze afgeronde pilotstudy van Lijn 5 is een probleem/vraagstelling
geformuleerd, die luidt:
Welke elementen van de methode gezinscreatieve therapie zijn aansluitend en
belangrijk ten behoeve van positieve gedragsveranderingen in gezinnen met een
licht verstandelijk beperkt gezinslid, c.q. gezinsleden, volgens betrokken
ouder/gezinsbegeleiders?

Gezinscreatieve therapie wordt in de rest van dit verslag aangeduid met de afkorting GCT.
Ouder/gezinsbegeleiders worden aangeduid met OGB en de afkorting LVB wordt gebruikt
om ‘licht verstandelijk beperkt’ mee aan te duiden en deze afkorting zal in hoofdzaak door
mij gebruikt worden omdat dit overeenkomt met hoe het gebruikt wordt in de meest
recente literatuur en onderzoeken betreffende deze doelgroep.
Enige verwarring betreffende deze afkorting is echter moeilijk te voorkomen omdat het
vaak ook nog afgekort wordt met LVG (licht verstandelijk gehandicapt). De betekenis is
echter hetzelfde en wordt inhoudelijk op pagina 22 nader verklaard.
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3. SITUATIESCHETS
Over de Pilot Gezins-creatieve-therapie

Als startpunt van mijn onderzoek heb ik mij verdiept in de ontstaanssituatie en resultaten
van de de pilot Gezinscreatieve therapie. Op deze manier heb ik mij verdiept in de
achtergronden van mijn probleemstelling.
De pilot is beschreven in een evaluatie rapport (Smits & Dohmen, 2010) waarin een advies
wordt gedaan aangaande criteria, werkwijze en randvoorwaarden voor het kunnen
opstarten van GCT bij Lijn 5.
Het doel is onderzoeken hoe deze methode toepasbaar en effectief is voor de doelgroep
cliënten met een licht verstandelijke beperking en hun gezin.
Tijdens de pilot is gekeken naar de volgende vragen:
 Welke criteria zijn er voor aanmelding?
 Voor wie is Gezinscreatieve therapie bedoeld?
 Wat zijn de resultaten van de behandeling?
 Wat betekent deze vorm in de samenwerking met andere disciplines, (denk aan
samenwerking gezinsmedewerker en therapeut, format behandelplan etc)?
 Welke randvoorwaarden zijn er nodig om gezinscreatieve therapie te kunnen bieden?
Een beschrijving van de antwoorden kunt u lezen in bijlage 1.
Hier kort over de resultaten:
Twee van de vijf gestarte gezinnen hebben de therapie volledig doorlopen en met positieve
resultaten afgesloten.
Positieve resultaten hield in één gezin in dat de ouders meer op één lijn zaten (doelen: leren
leiding geven, elkaar aanvullen en taken verdelen) en beter konden inspelen op de
(on)mogelijkheden van de kinderen. De conclusie: ‘Het zelfvertrouwen van de ouders was
gegroeid, waardoor de doelen van de kinderen behaald konden worden’.
Bij het andere gezin waren de hoofddoelen: ‘Verbeteren van de communicatie en het
vertrouwen in het gezin’. Ook deze zijn gerealiseerd, waarbij de ouders ook in staat bleken
te zijn om het geleerde in de therapie goed te generaliseren volgens Smits & Dohmen (2010,
p. 5). ‘Ouders geven aan dat er meer ontspanning is en dat er meer gelachen wordt’.
Eén gezin is nog in therapie, en wordt vermeld als veelbelovend met betrekking tot het
behalen van de doelen (leiding geven, aansturen, aanmoediging van zoon en meer plezier
samen) .
Tot nu toe lijkt het ervaringsgericht werken deze moeder de handvatten te geven die zij
nodig had om de oudervaardigheden, die zij wilde leren, te kunnen vasthouden. ‘Moeder
geeft aan deze nu al beter te kunnen toepassen in het dagelijks leven, wat een positief effect
heeft op de omgang met haar kind en het hebben van plezier’.
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Twee gezinnen zijn om diverse redenen eerder gestopt. Redenen die genoemd worden zijn:
‘Hulpvraag bleek achterhaald’( totaal 2 sessies en oudergesprek) en ‘te weinig draagkracht
wegens gezinstrauma’s’ (totaal 2 sessies).
De eindconclusie van deze pilot is als volgt geformuleerd:
Conclusie.
De gezinscreatieve therapie is een ambulante therapeutische methode om te
werken met gezinnen. De GCT werkt ervaringsgericht. Dat ervaringsgericht
werken met ouder(s) en kind(eren) is wat deze methodiek zo geschikt maakt
voor gezinnen die verbaal minder goed zijn te bereiken of gezinnen die juist
verbaal zeer sterk zijn.
Wanneer de voorwaarden, de indicaties en contra indicaties goed in acht
worden genomen, is de methode zeer geschikt voor Lijn5. Het beste resultaat
geeft een goede inbedding door deze te positioneren voor of naast reeds
bestaande zorgmodulen in de gezinsbehandeling. (Smits & Dohmen, 2010)

Deze pilotstudy is het uitgangspunt geweest voor dit onderzoek.
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4. PROBLEEM/DOELSTELLING
Probleemstelling
Binnen de organisatie Lijn 5 bestaat de wens om GCT toe te voegen aan het
behandelaanbod. Met het oog op de toekomst en de veranderende financiering van
zorgaanbod, is er behoefte aan kortdurende behandeltrajecten binnen LIJN 5. GCT kan
gezien worden als een gestructureerd, kortdurend behandelaanbod maar is niet specifiek
ontworpen voor een doelgroep LVB.
Een pilotstudy met GCT bij gezinnen met een LVB gezinslid, c.q. gezinsleden, heeft, in de
ogen van LIJN 5, positieve gedragsveranderingen binnen die gezinnen laten zien. Er is echter
nog onvoldoende duidelijk waaraan die resultaten precies te danken zijn.
LIJN 5 ziet het ontbreken van deze kennis als een manco om te komen tot voldoende
reflectie over de methode in relatie tot de doelgroep.
Met dit onderzoek wordt een begin gemaakt door op zoek te gaan naar meer kennis over, en
inzicht in, de werkzame elementen van de methode GCT voor de doelgroep gezinnen met
een LVB gezinslid, c.q. gezinsleden. Dit heeft geleid tot de volgende vraagstelling:
Vraagstelling
Welke elementen van de methode gezinscreatieve therapie zijn aansluitend en belangrijk
ten behoeve van positieve gedragsveranderingen in gezinnen met een licht verstandelijk
beperkt gezinslid, c.q. gezinsleden, volgens betrokken ouder/gezinsbegeleiders?
Deelvragen:
Voor literatuurstudie:
1. Wat is gezinscreatieve therapie?
2. Wat zijn de kenmerken van een LVB en van gezinnen waar een LVB een rol speelt?
3. Wat zegt de literatuur over effectieve interventies voor mensen met een LVB? Zijn er
aanbevelingen voor het effectief maken van interventies voor LVB?
Voor respondenten:
1. Welke elemententen van GCT zijn aansluitend en belangrijk bij gezinnen met een licht
verstandelijk beperkt gezinslid,c.q. gezinsleden, volgens betrokken OGB’ers?
2. Zijn er ook elementen die niet aansluiten?
3. Wat zijn de oorzaken van de gestagneerde therapieën?
Doelstelling:
Kennis en inzicht verschaffen aan LIJN 5 over de aansluitende en belangrijke elementen van
de methode GCT bij gezinnen met een LVB gezinslid, c.q. gezinsleden, die kan leiden tot
aanbevelingen voor het verder ontwikkelen van de methode GCT als passend en effectief
behandelaanbod voor deze doelgroep.
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5. KERNBEGRIPPEN
Binnen de vraagstelling wordt gesproken over de methode Gezinscreatieve Therapie en
diens elementen als ook over positieve gedragsverandering en gezinnen met een licht
verstandelijk beperkt gezinslid, c.q. gezinsleden.
De vetgedrukte termen horen tot de kernbegrippen van dit onderzoek en ik zal ze hier nader
omschrijven.
Gezins-creatieve-therapie maakt gebruikt van principes uit de creatieve therapie, systeemen gezinstherapie. Terminologie uit systeemtherapie zal hier ook kort worden belicht om de
leesbaarheid te vergroten.

Creatieve therapie beeldend, (gericht op hier-en-nu en toekomst)
 een therapie vorm gericht op het bewerkstelligen van veranderings-, ontwikkelings-,
stabilisatie- en/of acceptatie processen. Beeldende middelen, zoals
schildertechnieken, houtbewerking, steen, klei, textiel en digitale media, vormen de
basis van het beeldend therapeutisch werken. Deze beeldende middelen zijn geen
doel op zich. Ze worden door beeldend therapeuten gebruikt als context waarbinnen
de problematiek, klachten en/ of gedrag van cliënten 'al doende' aan de orde kunnen
komen en, binnen een proces van systematische interventies, doelgericht worden
beïnvloed. (NVBT)4.
Gezinscreatieve therapie (GCT):
 een beeldende therapie methode voor gezinnen gebaseerd op gedachtengoeden uit de
systeem/gezinstherapie en de ouderschapstheorie (zie p. 14). De methode is gericht op
gedragsveranderingen van de gezinsleden in het hier en nu, via ervaringsgericht werken,
d.m.v. beeldende opdrachten. Ouderondersteuning vindt voor en na het beeldend
(ervarend) werken plaats én door middel van psycho-educatie halfweg de behandeling.
Doorgaans neemt de behandeling 10 sessies in beslag.
Elementen van gezins-creatieve therapie:
 In dit onderzoek worden met de elementen van gezinscreatieve therapie de specifieke
eigenschappen van de methode die deze methode bedoeld, die deze methode
onderscheidend maakt van andere methoden. (zie p. 19)
Interactie:
 In dit onderzoeksverslag wordt met interactie gedoeld op de gezins-interactie; Hoe de
verschillende gezinsleden elkaar beïnvloeden en in wisselwerking zijn met elkaar. Dit kan
zowel positief als negatief zijn.

4

Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie.
http://www.beeldendetherapie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=71:wat-is-beeldendetherapie&catid=35:algemeen&Itemid=61
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Multi-probleem gezinnen:
 Deze gezinnen ervaren problemen op vijf gebieden (De Beer, 2011, p. 85):
o het voeren van de huishouding;
o de maatschappelijke positie van het gezin (armoede, werkloos);
o de opvoeding (niet voldoende vaardigheden);
o persoonlijke problemen (bijv. verslaving, depressie, borderline);
o relatieproblemen (echtscheiding, wisselende relaties, spanningen)
Ouderbegeleider (OGB’er):
 Een begeleider van ouders bij opvoeding en ouderschap.
Oudervaardigheden:
 bedoeld wordt de 5 basisvaardigheden van ouders: veiligheid bieden, verzorging, zicht
houden op het kind, reële verwachtingen en eisen stellen, grenzen bewaken. (Pas, A.van
der, 1996, p 33 e.v.)
Positieve gedragsverandering:
 In dit onderzoek wordt met positieve gedragsverandering bedoeld: ouders hanteren
meer oudervaardigheden en de gezinsinteractie is verbeterd (meer samen als gezin
doen, samen plezier beleven).
‘Produktieprobleem’:
 Hiermee wordt de beeldende opdracht bedoeld die bij Gezinscreatieve therapie wordt
ingezet. De opdracht is zo bedacht dat deze binnen één sessie te realiseren is. Door de
opdracht als een produktieprobleem te zien kan vooraf bedacht worden wat er nodig is
op ‘het probleem’ op te lossen. Hoe gaat het gezin dit aanpakken om te komen tot
oplossing en hoe kan er het beste samengewerkt worden om te komen tot het doel van
behandeling.
Psycho-educatie:
 Het overdragen van kennis over ontwikkelingspsychologie, opvoedkunde en relevante
informatie over het ziektebeeld of de handicap waarmee het gezin te maken heeft.
Systeem:
 term uit de systeemtheorie.
 In dit onderzoeksverslag wordt onder systeem het ‘gezin dat in behandeling is’
bedoeld. (zie bijlage 2)
Subsystemen:
 De onderdelen van een systeem. In dit onderzoeksverslag wordt met subsystemen de
ouders en de kinderen bedoeld, als onderdelen van het gezinssysteem. (zie bijlage 2)
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6. INHOUDELIJKE ORRIËNTATIE en LITERATUURSTUDIE
Een aantal begrippen wordt hier nader uitgelegd vanwege de hoofdrol die ze spelen in dit
onderzoek. Zij zijn onderdeel van de literatuurstudie. Verdere begrippen komen kort aan
bod in het hoofdstuk: Kernbegrippen.
Voor de literatuurstudie zijn de volgende deelvragen opgesteld:
 Wat is gezinscreatieve therapie?
 Wat zijn de kenmerken van een LVB en van gezinnen waar een LVB een rol speelt?
 Wat zegt de literatuur over effectieve interventies voor mensen met een LVB? Zijn
er aanbevelingen voor het effectief maken van interventies voor LVB?

6.1 Wat is Gezins-creatieve-therapie?
Oriënterend op de vraag vanuit Lijn5 OPL. heb ik het boek ‘Gezins-creatieve-therapie,
systeembeïnvloeding, ouderondersteuning in creatieve therapie beeldend’, van Beelen (2003)
en het ‘Werkboek Gezins-creatieve-therapie’ (Beelen & Wernink, 2005), dat zich richt tot
creatief therapeuten beeldend die werken met ouders van kinderen met een verstandelijke
beperking, opgenomen in mijn literatuuronderzoek.
Beide boeken beschrijven, tot in de kleinste details, waaraan gedacht moet worden bij het
voorbereiden en uitvoeren van de GCT. De werkwijze is geënt op “De interactieve methode”
(Beelen & Oelers, 2000), is hier-en-nu en toekomstgericht en gaat uit van een
therapieproces met achtereenvolgende fasen.
“De interactieve methode, oorspronkelijk bedoeld voor het werken met groepen, is
aangepast voor het werken met gezinnen” (Beelen & Wernink, 2005, p. 41).
Gezins-creatieve-therapie maakt, naast de basisprincipes van de creatieve therapie, gebruik
van gedachtegoed uit:
 de structurele gezinstherapie(Minuchin, 1979; Minuchin & Fishman, 1983;
Compernolle & Brand, 1996, I.C.2,
 de gedragsveranderende gezinstherapie (Lange, 2000, 146 e.v.),
 de experiëntiele gezinstherapie (Bouwkamp & Bouwkamp, 1996, B 2.3.5, 10 e.v.) en
 de positieve, dirigerende benadering van Virginia Satir (Satir, 1975) , met name diens
menselijke benadering en de sfeer waarin zij als therapeut directief was).
 De ouderschapstheorie van Alice van der Pas (Van der Pas, 1996).
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In onderstaand schema is het model van gezinscreatieve therapie weergegeven zoals in beide boeken staat
vermeld.
Fase
Motivering
( motiveren
van achtereenvolgens,
beleidsmakers,
collega’s en
dan het gezin)

bijeenkomst

0

Wat doet therapeut
vooraf?

Wat gebeurt er
thuis?

Observatie/werkhypothese.

Verslag lezen en
werkpunten bedenken

Voorbereiding:
-taxatie
-intake
-inzage dossier
-overleg en afspraken
andere disciplines
(is er mogelijkheid voor
nazorg)
-twee ruimtes regelen

1

Activering
(gezinsleden
uitnodigen om
actief te
worden/in
beweging)
Stimulering
(gezinsleden
stimuleren
zoveel mogelijk
nieuwe
positieve
ervaringen op
te doen.)

Wat gebeurt er in therapie?

2, eerste
gedeelte

Observatieverslag maken en
opsturen

Werkpunten vaststellen met gezin.
Voorbespreken opdracht schilderij.

2, tweede
gedeelte

Lijst voor schilderij snijden

Standaard opdracht: Schilderij van
tijdschriftenplaatjes.

(eventueel) start
huiswerk.

3 en 4

opdracht bedenken die
voortvloeit uit werkpunten
en hypothesen.

Opdracht voorbespreken met ouders.
Gezin voert de opdracht uit.
Nabespreking met ouders.

Huiswerk.

Evaluatieformulieren
maken; meegeven of
opsturen.
Inzichtgevend
(ouders krijgen
inzicht in de
invloed van
hun eigen
gedrag op het
verloop van de
samenwerking)
Oefen
(bewust
oefenen van
succesvol
gedrag)
Stabilisering
(het geleerde
bestendigen)

5

Evaluatie en psychoeducatie voorbereiden.
Overleg/rapportage met
collega’s.

Tussenevaluatie
Evaluatie en psycho-educatie alleen met
ouders.

6,7 en 8

Opdrachten bedenken die
regie geleidelijk in handen
van ouders leggen.

Voorbespreken met ouders.
Opdracht uitvoeren.
Nabespreken met ouders.

Huiswerk

Standaard: Gezin heeft zitting zelf
voorbereid.

Voor ouders:
evaluatievragen
beantwoorden.

9

10

Nazorg

Evaluatieformulieren
invullen.

Evaluatie en psychoeducatie voorbereiden.
Fotoboekje maken.
(Persoon nazorg uitnodigen)

Eindevaluatie alleen met ouders

Indien wenselijk

Gezinstherapie is ontstaan vanuit het systeemdenken, waarbij de overstap werd gemaakt
van ‘oorzaak-gevolg denken’ naar een bredere manier van kijken, gericht op het vinden van
relaties en patronen tussen verschillende delen van een systeem en diens omgeving. .
Binnen gezinstherapie, ook wel systeemtherapie genoemd, wordt het gezin gezien als
systeem, en worden de leden van het gezin gezien als de delen of subsystemen. Er zijn
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meerdere subsystemen te onderscheiden. Hierover kunt u meer lezen in Bijlage 2. Binnen
Gezinscreatieve therapie worden de kinderen en de ouders/opvoeders gezien als
afzonderlijke subsystemen. Waarbij de ouders boven de kinderen staan in hiërarchie, zij
hebben de metapositie. Met de ouders apart wordt voor- en nabesproken en geëvalueerd.
De kinderen zijn op dat moment aan het werk met een co-therapeut.
Systeembeïnvloeding, zoals genoemd in de titel van het boek van Beelen (2003), wordt
bewerkstelligd door verschillende interventies die de therapeut inzet, zoals o.a. het scheiden
van de subsystemen en het maken van een beeldende opdracht die als ‘produktieprobleem’
wordt aangeboden aan het gezin.
Deze opdracht is ‘op maat’ gemaakt, waarmee bedoeld wordt, dat de opdracht passend is bij
de mogelijkheden van het gezin en de doelstellingen van de ouders. In een nieuwe omgeving
én op een nieuwe manier, die los staat van de thuissituatie, worden nieuwe positieve
interacties binnen het gezinssysteem gestimuleerd. Hierdoor wordt het gezin/systeem als
geheel beïnvloed.
Het beeldend uitvoeren van ‘het produktieprobleem’/de opdracht, word begeleidt door de
ouders zelf nadat zij daar vooraf op zijn gecoacht door de therapeut. Dit betekent niet dat
ouders daarvoor creatief therapeut hoeven te worden. Beelen en Wernink (2005) zeggen
hierover:
Het gaat erom dat zij al doende ontdekken hoe zij op een positieve manier met hun
kind(eren) kunnen omgaan en zichzelf (weer) gaan ervaren als competente ouders.
Ze leren zicht hebben op hun kinderen, zowel die mét als die zonder verstandelijke
beperking.
Zij leren, passend bij hun eigen mogelijkheden en wensen, op hun kinderen in te
spelen en hen op een positieve manier aan te sturen. Zo gaan zij zich als ouders
capabel voelen en hun kinderen zullen daarbij gedijen.

Beelen & Wernink (2005, p 23)

In grote lijnen speelt ouderondersteuning zich als volgt af:
De therapeut spreekt de opdracht voor met de ouders, zodat ze weten hoe te handelen en
ook bijvoorbeeld om te leren om van te voren te denken. Om dat te bewerkstelligen worden
vragen gesteld als...“wat verwacht je en wat zou je dan als oplossing zien? Denk je dat je kind
dit al kan, of heeft het daar hulp bij nodig?” ...etc.
De therapeut kan, vanuit dit bevragen, ook wel gezien worden als ‘oudercoach’. Dit coachen
helpt de ouders in de richting van de, door hen zelf, geformuleerde doelstelling. Middels de
beeldende opdracht kunnen de ouders actief experimenteren met wat zij bedacht hebben.
De ouders krijgen de leiding, en worden hierbij uitgedaagd tot het verzinnen van
oplossingen. Zij oefenen zo om bewuster met hun kinderen en het samenwerken om te
gaan; De ouders worden zo als het ware ‘kindercoach’. Na afloop van een sessie wordt met
de ouders geëvalueerd wat er goed ging en waar nog geleerd kan worden.
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Tijdens de 5de bijeenkomst, wordt er psycho-educatie (p. 13) gegeven m.b.t. tot de
problematiek van het aangemelde kind, zodat ouders ook daar meer begrip en kennis
kunnen gaan ervaren.
Zo vinden interventies dus zowel verbaal (voor- en nabespreking) als non-verbaal (verpakt
in de beeldende opdracht) plaats.
Het geheel aan interventies moet leiden tot een succeservaring. Een succeservaring die:
direct is gericht op:
Succes voor de ouders, doordat zij, ‘al doende’ leren weer de leiding te nemen en dit leidt
tot nieuwe, positieve, ervaringen over hun ouderschap.
en indirect, via de ouders, gericht op:
Succes voor de kinderen, doordat zij ervaren dat zij gezien worden in wat zij kunnen op
creatief vlak en in samenwerking met andere gezinsleden.
Wat weer leidt tot:
Succes als gezin, door samen trots te zijn op wat er gezamenlijk is bereikt en ook door samen
als gezin weer plezier te ervaren.

De hulpvraag van de ouders is de tevens doelstelling van de therapie. Deze is door henzelf
geformuleerd op basis van wat de ouders zelf ervaren hebben tijdens de observatiesessie én
op wat de therapeut tijdens diezelfde sessie heeft gezien en daarna bespreekt met de
ouders.
Op de achtergrond hanteert de therapeut eigen doelen, die fasciliterend zijn voor de doelen
van de ouders.
Veel voorkomende doelen, die de therapeut op de achtergrond hanteert, zijn volgens Smits
& Dohmen (2010, p.3):
Ouders:
 nemen meer leiding, leren plannen en overzicht houden
 leren zien hoe ze elkaar kunnen aanvullen en onderling taken kunnen verdelen
 leren samen overleggen
 leren meer inspelen op de (on)mogelijkheden van het kind en reële eisen leren
stellen
 meer verbondenheid tussen de kinderen
 dat kinderen weer kind zijn, weer mogen spelen
 leren letten op wat goed gaat en waardering uitspreken.
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6.1.1. Operationaliseren van de elementen van de methode GCT.
Om te komen tot beschrijvingen van de elementen van de methode GCT voor dit onderzoek
is, in samenspraak met de therapeut, een overzicht gemaakt. Voorwaarde hiervoor is dat het
gaat om herkenbare beschrijvingen voor de respondenten (OGB’ers), die aan dit onderzoek
meewerken. Deze beschrijvingen zijn de leidraad geweest voor het opstellen van een
vragenlijst, die als enquête aan de respondenten is afgenomen. De beschrijvingen zullen ook
dienen als labels om de resultaten mee te ordenen.
De beschrijvingen van de elementen zien er als volgt uit:
Samenwerken met de ouders
Binnen dit onderzoek wordt ‘werken vanuit het samenwerkingsmodel i.p.v. het diagnostisch
model’ gezien als een element van de methode GCT. (de therapeut heeft een
ouderbegeleidende positie)
Toelichting: De methode maakt bewust gebruik van ‘samenwerken met de ouders’ i.p.v.
werken op basis van een gestelde diagnose. Dit om de ouders te bekrachtigen in hun rol als
ouder en hen te bevestigen in het hebben van regie over hun gezin. Ouders brengen zelf
doelen in n.a.v. de eerste sessie en de observaties van de therapeut. Samen, wordt op basis
van dat ‘hier en nu’ beeld, gekeken welke doelen daarbij geformuleerd kunnen worden.
De beeldende opdracht ‘op maat’
Binnen de methode GCT is het beeldend werken een onderscheidend element, dat het
anders maakt dan ‘gewone’ gezinstherapie.
Toelichting: D.m.v. het beeldend werken worden verschillende doelen nagestreefd, ook
weer te zien als elementen van de methode. De beeldende opdracht die ‘op maat’ is
gemaakt sluit aan op de mogelijkheden van het gezin en past bij de gestelde doelen. Het
beoogde effect is een succeservaring, spelplezier, ervarend leren.
Het eindprodukt van de beeldende opdracht
In dit onderzoek wordt het ‘eindprodukt’ als element gezien.
Toelichting: Typerend voor beeldend werken is het hebben van een ‘eindprodukt’.
Het eindprodukt is een zichtbare en tastbare herinnering aan het werk/ervaringsproces dat
eraan voorafging en draagt op die manier de mogelijkheid in zich om wat geleerd en ervaren
is tijdens het werken te herinneren, en zo letterlijk met afstand te bekijken en te reflecteren
op het handelen. Dit eindprodukt staat daarmee ook symbool voor succes en kan zo gebruikt
en gezien worden als transfermiddel.
De beeldende opdracht als ‘produktieprobleem’
In dit onderzoek wordt de beeldende opdracht ‘als produktieprobleem’ gezien als element
van de methode.
Toelichting: Middels het aanbieden van de beeldende opdracht als ‘produktieprobleem’
kunnen ouders oefenen met, en werken aan, vaardigheden m.b.t. samenwerken, leiding
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geven/nemen, afstemmen op kinderen, probleemoplossing, spelplezier beleven als gezin.
Het beoogde effect is voorruitgang op deze oudervaardigheden en gezins-interactie.
Interactie
Toelichting: Veel elementen van de methode GCT beogen het bevorderen van positieve
interactie binnen de gezinnen. Het is een algemeen einddoel. Binnen dit onderzoek wordt
het zien van voorruitgang in interactie van belang geacht omdat het iets zegt over het
resultaat en de werkzaamheid van de andere elementen.

Reflecteren
Omdat reflecteren tijdens nabesprekingen en tussenevaluatie een onderdeel is van
gezinscreatieve therapie wordt reflectie gezien als element van de methode.
Toelichting: Het uitgangspunt van dit element is de leercirkel van Kolb (1976). Reflecteren is
ervaringsleren (je doet ervaring op, kijkt hierop terug, haalt eruit wat belangrijk voor je is en
mogelijk past je nieuw gedrag toe in nieuwe situaties) (Groen, 2006, p 57)

Mensen met een LVB hebben veel moeite met reflecteren op eigen gedrag, gedachten en
gevoelens ( Dermitzaki, Stavroussi, Bandi, & Nisiotou, 2008).

Interventies
Binnen de methode GCT kunnen een aantal interventies als standaard worden gezien en
daarmee als element van de methode.
Toelichting: Dit zijn interventies als : structuur aanbieden via de opdracht, organiseren van
succeservaringen via de opdracht, scheiden van de subsystemen, positief heretiketteren,
ouderbegeleidende positie van de therapeut en het organiseren van ‘goede-ouder
ervaringen’ door het voor- en nabespreken van de opdracht en de aandachtspunten voor de
uitvoering.
Het beoogde doel van deze interventies is gericht op een toename van zelfvertrouwen, het
herstellen van de hiërarchie, bevorderen van positieve gedragsverandering en interactie
Therapeutische houding
Toelichting: De methode GCT beschrijft therapeutische houdingsaspecten die belangrijk
worden geacht en ondersteunend zijn voor het behalen van het algemene doel, namelijk
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ouderbegeleiding en systeembeïnvloeding teneinde de ouders te versterken en de gezinsinteractie te verbeteren.
Fasering
De methode GCT maakt bewust gebruik van een fasering in de, doorgaans, 10 sessies. In dit
onderzoek wordt de fasering gezien als element.
Toelichting: De fasering is specifiek beschreven. Iedere fase kent zijn eigen doel. Er vindt een
opbouw plaats van meer begeleid werken naar zelfstandig werken en de houding van de
therapeut wordt geleidelijk aan minder directief terwijl bij de ouders meer zelfstandigheid
wordt gestimuleerd. (het schema met fasering vindt u op pag. 11)

6.1.2 Conclusie deelvraag 1:
Gezinscreatieve therapie is een beeldende therapie methode gericht op systeembeïnvloeding
en ouderbegeleiding om te komen tot positieve gedragsveranderingen. De ouders van de
gezinnen worden begeleidt/gecoacht om te komen tot het inzetten van meer
oudervaardigheden. Het beeldend werken voorziet in oefenen met die vaardigheden door
ouders alsmede het stimuleren van meer, positieve, gezinsinteractie. De gereedschappen die
de methode GCT hanteert om dit te bewerkstelligen worden in dit onderzoek beschreven als
elementen van de methode. De elementen die hier worden onderscheiden zijn:










samenwerken met ouders,
de beeldende opdracht ‘op maat’,
het eindprodukt van de beeldende opdracht,
de beeldende opdracht als produktieprobleem,
interactie,
reflecteren,
interventies,
therapeutische houding en
fasering.
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6.2 Wat zijn kenmerken van een LVB en van gezinnen waar een LVB een rol
speelt? (in dit onderzoek wordt gesproken over LVB omdat dit de meest recente term is, echter
is het niet te voorkomen dat er bij het aanhalen van andere literatuur ook de term LVG voorkomt)

De meest recente praktijkdefinitie (Bodde & Hagen, 2009) voor een LVB is opgesteld door de
overheid in samenwerking met LVB-zorg en jeugdzorg. Deze definitie staat als eerste ten
dienste van het recht op gespecialiseerde zorg vanuit het AWBZ voor jongeren met een LVB.
De definitie luidt als volgt:
 IQ-score tussen de 50 en 85; én...
 Beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Tekorten of beperkingen in het aanpassingsgedrag van wat op diens leeftijd en bij diens cultuur verwacht mag worden op ten minste
twee van de volgende gebieden:
o Communicatie, zelfverzorging, zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele
vaardigheden, gebruikmaken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig
beslissingen nemen, functionele intellectuele vaardigheden, werk, ontspanning,
gezondheid en veiligheid; én...
 Bijkomende problematiek, zoals leerproblemen, een psychiatrische stoornis, medischorganische (lichamelijke) problemen en/of problemen in het gezin en sociale
omstandigheden.
Schematisch overzicht van de kenmerken van de praktijkdefinitie LVB:

LVBSPECIFIEKE
KENMERKEN

+

bijkomende kenmerken/
problematiek

INTELIGENTIE IQ
50-85

LEERPROBLEMEN

en

PSYCHIATRISCHE STOORNIS

+
BEPERKT SOCIAAL
AANPASSINGSVERMOGEN

Komen tot uiting in

ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN

MEDISCH/ ORGANISCHE PROBLEMEN

PROBLEMEN IN GEZIN EN SOCIALE
CONTEXT
EN LEIDEN TOT:
CHRONICITEIT / LANGDURIGE BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING
Bron: Moonen & Verstegen, 2006
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6.2.1 IQ
Moonen en Verstegen (2006, p. 25 – 26) merken, aanvullend op dit schema, op dat een IQscore niet alles zegt en dat een licht verstandelijke handicap zich in de praktijk niet alleen
laat bepalen door een IQ-score. Zij pleiten ervoor dat een IQ-score wordt bezien als slechts
een signalering van een mogelijk licht verstandelijke handicap. Hierbij doelen zij op de
discussie, die al jaren gevoerd wordt, over de positie en afbakening van ‘licht verstandelijk
gehandicapte jeugd met emotionele en gedragsproblemen’ en de vraag of deze groep
kinderen en jongeren gebruik mogen maken van, in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking ingebedde, AWBZ-gefinancierde zorg of dat ze op de algemene
jeugdzorg zijn aangewezen. De voorgenomen maatregel van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2004 om de bovengrens van het IQ van jongeren met
een LVB op 75 te stellen is vooralsnog ingetrokken. Hierdoor kunnen jongeren met een IQ
tussen de 70 en 85 (zogenaamde zwakbegaafde kinderen), die in de praktijk vaak ernstig
probleemgedrag ontwikkelen, ook nog aanspraak maken op de gespecialiseerde LVB zorg.
Een IQ score geeft aan de andere kant maar een zeer beperkt beeld van een cliënt. De
ontwikkeling van de cliënt staat in een IQ test namelijk niet centraal, terwijl de sociale
redzaamheid een belangrijk onderdeel is voor het functioneren van de cliënt. Het afnemen
van een standaard IQ test wordt niet als toereikend ervaren om de cliënt te diagnosticeren.
6.2.2 Opvoeding bij kinderen met een LVB

In de praktijkdefinitie van de kenmerken van een LVB wordt gesproken over een beperkt
sociaal aanpassingsvermogen. Moonen en Verstegen (2006, p. 25-26) merken daar op dat
de problematiek vooral tot uiting komt in de verhouding van de jeugdige en jongvolwassene
met een licht verstandelijke beperking en zijn of haar omgeving: gezin, familie, vrienden,
school, partnerrelaties, etc.
Ook vermelden zij dat deze jeugdigen en jongvolwassenen vaak te kampen hebben met een
psychiatrische stoornis, leerproblemen, problemen in de gezinssituatie en/of een
aandoening van medisch-organische aard.
Deze specifieke kenmerken en bijkomende problematiek vragen om meer dan ‘normale
opvoedvaardigheden’ volgens De Beer (2011, p. 46).
Problemen in het gezin en sociale context ontstaan vaak doordat jeugdigen met een LVB
vaak uit zogenaamde multi-probleemgezinnen (zie kernbegrippen) komen, met een zwakke
sociaal –economische positie, waar vaak financiële problemen zijn. Daarnaast hebben deze
ouders ook vaker psychiatrische problemen dan ouders van kinderen zonder een LVB en
heeft ongeveer 30 % van de jeugdigen ouders waarvan één of beide zelf ook een LVB heeft
(Spierenburg & Hagen, 2008). Deze problematiek vermindert het sensitief kunnen zijn voor
en responsief zijn naar de behoefte van hun jonge kinderen, soms zelfs in die mate dat er
sprake is van verwaarlozing. Dit leidt regelmatig tot hechtingsproblemen bij deze kinderen.
Wanneer de behoefte aan troost en veiligheid van het kind stelselmatig niet wordt
beantwoordt door de ouder(s) ontstaan niet alleen negatieve gevoelens over zichzelf, maar
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ook over de ouder(s). De ouder wordt dan niet meer gezien als iemand waar het kind op
terug kan vallen of op kan vertrouwen. Een veilige omgeving die het kind stimuleert om zich
verder te ontwikkelen ontbreekt dan.
Jahoda en Embrechts (2009)
Didden (2006) stelt dat een verandering bij de cliënt moet bewerkstelligd worden door het
veranderen van het gedrag van de begeleider of opvoeder.
6.2.3 Maatschappij, zorg en LVB
In de masterscriptie ‘LVG in de Verstandelijke Gehandicapten zorg (VG) en de
Maatschappelijke Opvang (MO)’ (Moerdijk, 2010, p.6,7) staat te lezen dat volgens een
schatting, 2,5% van de bevolking een lichte verstandelijke beperking heeft. Deze mensen
met een lichte verstandelijke beperking (LVB-ers) vormen in veel opzichten een kwetsbare
groep.
Naast beperkingen in het intellectueel functioneren (leren en denken) komen ook
psychiatrische stoornissen en gedragsstoornissen relatief vaak voor. Over het algemeen
wordt aangenomen dat licht verstandelijk gehandicapten een drie tot vier keer zo grote kans
hebben op het ontwikkelen van psychopathologie dan normaal begaafden. Daarbij spelen
zowel biologische, psychische als sociale risicofactoren een rol (Van Gennep, 2002).
Zowel in het wetenschappelijk onderzoek als in de zorgpraktijk is de aandacht voor LVB-ers
met complexe problematiek afgelopen jaren toegenomen. De reden voor het centraal
stellen van de problematiek omtrent de zorg aan deze doelgroep, heeft mede te maken met
de impact die de genoemde problemen hebben op de samenleving, het sociale systeem en
de cliënt.
Een andere reden voor de toegenomen aandacht zijn de gevolgen van het problematische
gedrag en de complexiteit van de problematiek voor de zorg aan LVB-ers. De combinatie van
psychiatrische problematiek en bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen maakt dat zeer
intensieve zorg wordt vereist waarbij hulpverleners nogal eens handelingsverlegenheid
ervaren. Deze handelingsverlegenheid heeft eveneens een weerslag op de ontwikkeling in
het beleid en de organisatie van de voorzieningen. Op het niveau van de zorginstellingen
wordt gezocht naar nieuwe inzichten om met deze mensen om te gaan (Didden, 2006).
Naast de ontwikkelingen in de zorg hebben ook de maatschappelijke opvattingen over
LVB-ers invloed op de recentelijk ontstane aandacht voor de problematiek bij LVB-ers.
Enkele belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zijn individualisering, de ontwikkeling
van het gezin en de vestiging van de verzorgingsstaat. De opvattingen over deze
maatschappelijke tendensen hebben invloed op het heersende paradigma over LVB-ers in de
zorg en samenleving. Als gevolg van de nieuwe inzichten ligt de nadruk in de huidige
opvatting niet meer primair op de verstandelijke beperking, maar worden de mogelijkheden
en vaardigheden van LVB-ers onderkend. Daardoor komt de cliënt als persoon centraal te
staan en vormen zich discussies rondom sociale integratie en inclusie van LVB-ers in de
samenleving (Didden, 2006). Als gevolg hiervan komt de zorgvraag in een ander licht te
staan. ‘De zorg dient maatwerk te zijn op de behoeftes van LVB-ers’ volgens Didden (2006).
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6.2.4 Conclusie deelvraag 2:
Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB-ers) vormen in veel opzichten een
kwetsbare groep.
Naast beperkingen in het intellectueel functioneren (leren en denken), komen ook
psychiatrische stoornissen en gedragsstoornissen relatief vaak voor. Over het algemeen
wordt aangenomen dat licht verstandelijk gehandicapten een drie tot vier keer zo grote kans
hebben op het ontwikkelen van psychopathologie dan normaal begaafden. Daarbij spelen
zowel biologische, psychische als sociale risicofactoren een rol.
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de kenmerken van LVB met als algemene conclusie dat
zorg voor mensen met een LVB vooral maatwerk dient te zijn vanwege de complexiteit van
de problematiek en de individuele verschillen. Zorg aan mensen met een LVB wordt
maatschappelijk bediscussieerd. Hierbij speelt het afbakenen van de beperking op basis van
IQ een grote rol vanwege het recht op vergoeding vanuit het AWBZ. Mensen met een LVB
beschikken over een beperkt sociaal aanpassingsvermogen dat tot uiting komt in problemen
in de sociale context waaronder ook het gezin van de LVB’er valt. Het betrekken van de
context, waaronder de ouders of begeleiders van de LVB’er, wordt in onderzoeken genoemd
als noodzakelijk om te komen tot verandering.
Regelmatig komt het voor dat ouders van kinderen met een LVB zelf ook verstandelijk
beperkt zijn. Dit maakt de problematiek nog groter.
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6.3 Wat zegt de literatuur over effectieve interventies voor mensen met een LVB?
De termen evidence based practices (EBP) of empirically supported treatment's (EST) slaan
op methoden en behandelingen die getest zijn met wetenschappelijk onderzoek. Het
aantonen dat een behandeling effect heeft gebeurd door middel van effectonderzoek.
Randomised controlled trials (RCT) vormen het ideale effectonderzoek voor de beoordeling
van een behandeling. De uitkomsten van dergelijk effectonderzoek levert EBP's op, die een
standaard kunnen worden voor de behandelpraktijk. In het kader van kostenbesparing en
kwaliteit van zorg wordt in de medische wereld en ook in de geestelijke gezondheidszorg
steeds meer de nadruk gelegd op het gebruik van de deze EBP’s. Het voordeel van deze
werkwijze is dat een behandelaar kan beschikken over methoden die in detail beschreven
zijn. Daardoor is er goed op te trainen. Het protocol helpt bij het bepalen van de
behandellijn en het maken van keuzes (Vandereycken & Van Deth, 2009; Keijsers, Vissers,
Hutschemaekers, Giel & Witteman, 2010).
Bij het uitvoeren van een RCT naar een reguliere begeleidingmethodiek streven
onderzoekers naar een homogene onderzoekspopulatie.
Dit is voor de LVB-doelgroep echter problematisch aangezien het voorkomen van een
verstandelijke beperking daarbij functioneert als een exclusie criterium. Tevens hebben veel
cliënten met een verstandelijke beperking een somatische en psychiatrische comorbiditeit
wat eveneens een uitsluitend criterium is. Een tweede probleem is de onzekerheid over
generalisering van een RCT onder de normaal begaafde populatie naar mensen met een
verstandelijke beperking. Dit betekent dat resultaten van effectonderzoek naar
behandelingen niet zonder meer doorgetrokken mogen worden naar deze doelgroep
(Stolker, Scheifes & Heerdink, 2007).
In het kader van de zorg aan de specifieke LVB doelgroep is weinig effectonderzoek, zoals
een RCT, gedaan. Daardoor is er nog maar weinig bekend over de effectiviteit van
interventies en behandelingen die op deze doelgroep zijn gericht.
Wanneer een type behandeling of begeleiding (nog) niet is getest door middel van een RCT,
betekent dit niet dat het geen effectieve methode is. Door onderzoek of een consensus
onder betrokkenen kan een behandeling nog altijd als een richtlijn of aanbeveling worden
beschouwd (Vandereycken & Van Deth, 2009). Dit gebeurt bijvoorbeeld door meta-analyses.
Door alle tot nu toe beschikbare resultaten en onderzoeken te bestuderen kunnen
(voorlopige) conclusies getrokken worden over de effectiviteit en betrouwbaarheid van een
behandeling of methode. Dit is bijvoorbeeld het geval in het onderzoek naar de effectiviteit
van behandeling van ernstige gedragsproblemen bij LVB-ers.
Een meta-analyse toont aan dat zowel toegepaste gedragsanalyse als cognitieve
gedragstherapie in meer of mindere mate effectief zijn in de behandeling van
gedragsstoornissen bij LVB-ers (Didden, 2006). De werkzaamheid is afhankelijk van diverse
factoren bij de LVB’er, zoals expressieve en receptieve taalvaardigheden, herkennen en
benoemen van emoties, het in volgorde kunnen plaatsen van gebeurtenissen en het kunnen
onderscheiden van cognities, emoties, gedachten en gebeurtenissen (Didden, 2007).
Bij de behandeling van LVB-ers wordt regelmatig psycho-educatie toegepast. Psychoeducatie komt in de literatuur naar voren als een evidence-based-practise voor mensen met
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psychiatrische problematiek. In de literatuur komen effectstudies van psycho-educatie bij
mensen met een verstandelijke beperking niet aan bod.
6.3.1 Zijn er aanbevelingen voor het effectief maken van interventies voor LVB?
In de dagelijkse praktijk van zorg aan mensen met LVB worden effectief gebleken
interventies voor jeugdigen met een gemiddelde intelligentie ingezet bij jeugdigen met een
LVB. Maar de specifieke kenmerken van LVB’ers vragen om aanpassingen aan de interventie
en zelfs aan de randvoorwaarden. In vele zorginstellingen, zo blijkt uit de masterscriptie van
Moerdijk (2010), wordt eclectisch te werk gegaan in de keuze van methodiek of therapie.
Van psychomotore therapie, vaktherapie, speltherapie, motiverende gespreksvoering en
psycho-educatie worden verschillende onderdelen aangewend, gebaseerd op vaak
pragmatische gronden.
Het gebrek aan effectieve, of in ieder geval voor de praktijk geschikte, interventies speciaal
voor LVB is de aanleiding geweest voor het schrijven van een richtlijn effectieve interventies
die speciaal ontwikkeld zijn voor LVB. Daarnaast is er een grote vraag in de praktijk naar
geschikte interventies.
De publicatie ‘Richtlijn Effectieve Interventies LVB’ ( De Wit, Moonen, Douma, 2011)is recent
uitgegeven door het Landelijk Kenniscentrum LVG. Deze richtlijn bevat aanbevelingen voor
het ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van gedragsveranderende interventies voor
jeugdigen met een LVB.
De richtlijn is een bewerking van de masterscriptie van Marjolein de Wit (2011) die, op
verzoek van het Landelijk Kenniscentrum LVG is uitgevoerd, en is een bundeling van kennis
en ervaring van praktijkwerkers (GZ-psychologen en orthopedagogen), onderzoekers en
ontwikkelaars over de afgelopen jaren. Zij hebben samen een projectgroep gevormd in
samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum LVG. Doel was om een richtlijn te
ontwikkelen waarin aanbevelingen staan die moeten bijdragen aan het zo goed mogelijk
aansluiten van een gedragsveranderende interventie bij de specifieke kenmerken van de
LVB, ongeacht de doelstelling van de interventie. Dit om de kans op een positief
behandelresultaat bij deze jeugdigen te vergroten. Alle aanbevelingen die als resultaat uit 16
interviews zijn gekomen, zijn getoetst aan (inter)nationale onderzoeksliteratuur. De
aanbevelingen waarvoor een wetenschappelijke onderbouwing is gevonden zijn opgenomen
in de richtlijn. Voor meer informatie over dit onderzoek verwijs ik naar De Wit (2011).
Omdat de vraagstelling van dit onderzoek zich richt op de elementen van de methode GCT
die aansluitend en belangrijk zijn voor een doelgroep gezinnen met een LVB gezinslid, c.q.
gezinsleden, wordt in dit onderzoek in hoofdzaak ingegaan op die aanbevelingen uit de
richtlijn die daarop betrekking hebben. Dat zijn zowel de elementen van de methode GCT
alsook die processen en vaardigheden die ouders zich moeten eigen maken om te komen tot
positieve veranderingen in de gezinsstructuur.
In Hst. 9 zullen de resultaten van de enquête en de interviews dan getoetst worden aan deze
aanbevelingen.
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6.3.2 Processen en vaardigheden waarop een beroep wordt gedaan bij LVB
tijdens GCT.
De diagnose verstandelijke beperking wordt gebaseerd op het niveau van cognitief en
adaptief functioneren.
Onder cognitief functioneren, kan een geheel aan verschillende denkprocessen worden
verstaan die zich afspelen in de hersenen en gericht zijn op de verwerking van informatie
(begrip) en op het opslaan en terughalen van informatie (geheugen).
Onder adaptief functioneren worden de denkprocessen verstaan die ten grondslag liggen
aan het probleemoplossend vermogen dat gericht is op een adequate afstemming op de
omgeving. Voor het probleemoplossend vermogen zijn metacognitieve (zelfregulerende)
vaardigheden nodig, zoals het plannen, monitoren en reflecteren op het eigen gedrag.
Belangrijk hierbij is het zich kunnen verplaatsen in het perspectief van een ander (theory of
mind)en de executieve functies. Hiermee wordt gedoeld op processen die het denken en
handelen reguleren. Deze functies worden o.a. gebruikt voor aandacht, planning en
strategiebepaling. Met al deze (denk)processen en vaardigheden hebben mensen met een
LVB problemen en het zijn juist deze processen en vaardigheden die van belang zijn om te
kunnen profiteren van een interventie. (De Wit et al., 2011, p.17)
Binnen GCT wordt een beroep gedaan op deze cognitieve en adaptieve functies.
 Ouders moeten informatie tot zich nemen, verwerken en nadenken over wat ze graag
willen veranderen of leren. (denk hierbij aan de voor- en nabespreking of psychoeducatie en het zelf aangeven van doelen/werkpunten voor de therapie)
 Het samen werken als gezin vraagt van hen inlevingsvermogen in elkaar en in hun
kinderen (Wat kan de andere ouder goed? Wat kan ieder kind goed, welke hulp of
aandacht hebben zij nodig?).
 Tijdens de opdracht kunnen zij oefenen om daarop afgestemd te blijven.
 Er wordt een beroep gedaan op het probleemoplossend vermogen, vooraf en tijdens de
opdracht (‘Hoe zorg je ervoor dat het kind bijvoorbeeld aan tafel blijft zitten en wat doe
je als dat niet lukt?)’.
 Hun geheugen wordt aangesproken om terug te halen wat er tijdens de voorbespreking
is bedacht, of wat zij al eerder hebben besproken, bedacht of gedaan.
 Het huiswerk dat soms wordt meegegeven, vraagt planning, aandacht en een strategie.
(‘Wanneer gaan we dat doen? Wanneer heeft iedereen tijd om daar aandacht voor te
hebben en hoe pakken we het aan’?)
De methode GCT voorziet in een voedingsbodem om deze processen en vaardigheden bij
ouders te stimuleren en te laten groeien.
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6.3.3 Aanbevelingen voor het ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van
gedragsveranderende interventies voor jeugdigen5 met een LVB.
In de Richtlijn Effectieve Interventies (De Wit et al.,2011) wordt voornamelijk gesproken over
jeugdigen met een LVB. In GCT zijn de ouders de aangesproken groep, waarbij ook vaak
sprake is van een LVB. Uit literatuur blijkt dat de LVB kenmerken ook van toepassing zijn op
volwassenen (De Beer 2011).
In de richtlijn zijn zes categorieën opgenomen met aanbevolen aanpassingen aan
interventies om de kans op een zo groot mogelijk behandelresultaat te vergroten
(De Wit, et al., 2011, p.41-49). Dit zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uitgebreidere diagnostiek
Afstemmen van de communicatie
Concreet maken van de oefenstof
Voorstructureren en vereenvoudigen
Netwerk en generalisatie
Veilige en positieve leeromgeving

Categorie 1 is niet relevant voor de vraagstelling.
Categorie 2. Afstemmen van de communicatie.
Dit is belangrijk omdat er bij mensen met een LVB een grotere kans op miscommunicatie is.
Dat komt o.a. omdat er een groot verschil is tussen taalgebruik en taalbegrip waardoor het
risico op overvraging groot is (De Beer, 2011, p. 98). Ook hebben LVB’ers moeite met
(verbale) informatieverwerking en een beperkt verbaal werkgeheugen (Kleinert, Browder &
Towles-Reeves, 2009) en meestal een relatief sterker visueel-ruimtelijk werkgeheugen,
waardoor zij informatie makkelijker onthouden en kunnen terughalen als deze wordt
ondersteund met visuele informatie zoals plaatjes (De la Iglesia, Buceta & Campos, 2005).
Aanbevolen aanpassingen zijn:




Vereenvoudig het taalgebruik; o.a. door:
o Kernachtig gesproken of geschreven teksten
o Gebruik gangbare en concrete woorden i.p.v. overkoepelende termen
o Houdt vast aan eerder gehanteerde woordkeuze
o Gebruik dezelfde woorden als de cliënt (mits gepast)
o Laat de cliënt zelf woorden kiezen voor belangrijke begrippen die gehanteerd
gaan worden in de interventie
Ga na of je elkaar goed begrijpt (LVB’er en hulpverlener)
o Vraag of de cliënt in eigen woorden herhaalt wat er gezegd is
o Vraag als hulpverlener na of je de cliënt goed begrepen hebt

5

Veel onderzoeken zijn gericht op jeugdigen met een LVB. In het boek ‘Mensen met een licht verstandelijk
beperking 2011’ (De Beer) staat te lezen dat bovenstaande categorieën ook gelden voor volwassenen met een
LVB.
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Gebruik visuele ondersteuning
o Door oefenstof in een tekening of schets weer te geven
o Door cliënt zelf zijn verhaal te laten verduidelijken met een tekening
o Gebruikt bijv. pictogrammen of foto’s in de communicatie (mits de betekenis
ervan duidelijk is voor de cliënt)

Categorie 3: Concreet maken van de oefenstof
Mensen met een LVB hebben moeite met een abstracte manier van denken. Door oefenstof
concreet en visueel te maken, krijgt het meer betekenis voor de cliënt en wordt de kans
groter dat ze het begrijpen. LVB’ers leren beter als oefenstof aansluit op hun eigen
belevingswereld en ervaringen. Bovendien werkt dit motiverend om te leren (Kleinert, et al.,
2009).
Aanbevolen aanpassingen zijn:






Sluit voorbeelden aan bij de belevingswereld van de cliënt; o.a. door:
o Laat iemand uit de directe omgeving meedoen aan de interventie. Dit om
cliënten te helpen herinneren aan eigen dagelijkse ervaringen over een
onderwerp.
Maak de oefenstof zichtbaar; o.a. door:
o Gebruik van schema’s om de oefenstof zichtbaar te maken
o Spreek het inbeeldingsvermogen aan door via een plaatje of een foto een
geheugensteun te maken. (mits eenvoudig en kernachtig vormgegeven)
Laat de cliënt vooral leren door te ervaren; o.a. door:
o Veel oefenen i.p.v. alleen vertellen
o Doe het voor en laat cliënt dan oefenen
o Creëer spelsituaties
o Laat ze leren van interacties met groepsleden
o Begin met een oefening en koppel er daarna de theorie aan.
o Wissel doe-opdrachten en praten af in korte intervallen

Categorie 4: Voorstructureren en vereenvoudigen
Door de moeite van het scheiden van hoofd- en bijzaken (Kleinert, et al., 2009) en het
structureren van aangeboden informatie (Van Nieuwenhuijzen, 2005) door mensen met een
LVB is het beter om o.a. oefenstof al voor te structureren, om deze snel en goed eigen te
kunnen maken.
Aanbevolen aanpassingen zijn:


Geef meer externe sturing; o.a. door:
o Help cliënt om gedachten te structureren d.m.v. vragen
o Wees directief, bijv. door te helpen inhoud aan gedachten te geven of
keuzemogelijkheden te bieden.
o Doe een opdracht voor en laat het nadoen
 Hanteer meer structuur; o.a. door:
o Duidelijke regels en afspraken
o Gelijke opbouw van bijeenkomsten (voorbespreken, werken, nabespreken)
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o Besteed meer aandacht aan de nabespreking.
o Geef tijd om te schakelen
Vereenvoudig en orden de informatie en de oefenstof; o.a. door:
o Leg theorie uit aan de hand van concrete voorbeelden
o Gebruik voorbeelden toegespitst op de belevingswereld van de cliënt
o Herhaling van de oefenstof
o Geef huiswerkopdrachten en evalueer die de volgende bijeenkomst
Reserveer meer tijd; o.a. door:
o Plan meer sessies voor dezelfde oefenstof

Categorie 5: Netwerk en generalisatie
Naast de rol die professionals spelen dient het sociale systeem van de cliënt duidelijk
betrokken te worden. De behandeling en begeleiding kan niet los worden gezien van deze
context. Onderscheidend van de reguliere GGZ dient bij behandeling aan LVG-ers een groot
beroep gedaan te worden op de begeleiders en opvoeders van de persoon (Didden &
Moonen, 2007). Het is de ervaring van de hulpverleners dat behandeling van de
problematiek bij LVG-ers in een ongunstige omgeving resulteert in een onbevredigende
uitkomst. Het scheppen van gunstige omgevingscondities is een voorwaarde voor de
behandeling van de cliënt (Došen, Gardner, Griffiths, King & Lapointe, 2008). Voor de
bejegening van de LVG-ers binnen de context van de hulpverlening geeft de literatuur
eveneens enkele uitkomsten. Zo blijkt dat de beleving van de cliënt moet dienen als basis
voor een effectieve behandeling. De effectiviteit van de hulpverlening vergroot wanneer er
bij professionals kennis is van de beleving, motieven en drijfveren van de cliënt. Het doel is
dat een gezamenlijke, gedeelde analyse van de problemen die behandeld moeten worden
ontstaat en een gedeelde visie op het behandeltraject komt. Uit het onderzoek 'Matching
needs en services' (Moonen, 2006) blijkt dat een goed contact tussen de diverse betrokken
hulpverleners van belang is bij het delen van kennis en ervaringen. Wanneer de ervaringen
niet worden gedeeld komt de effectiviteit van de hulpverlening in gevaar. Een conclusie uit
het onderzoek is dat het actief betrekken van de cliënt een positief resultaat heeft.
Aanbevolen aanpassingen zijn:




Informeer en betrek het netwerk tijdens de interventie; o.a. door:
o Geef psycho-educatie over LVB
o Stem de interventie af op de mogelijkheden van de cliënt en diens gezin
o Oefen de te leren vaardigheden in een interventie samen met de cliënt en andere
leden van het gezin/systeem
Besteed aandacht aan het vasthouden en de generalisatie van het geleerde; o.a. door:
o Onderhoud vanaf het begin contact met de ouders en andere belangrijke
personen voor jeugdige/cliënt
o Plan informatie en evaluatiemomenten voor belangrijke personen van de cliënt
om het oefenen in het dagelijks leven voort te zetten en te stimuleren
o Geef huiswerk mee (eenvoudig)
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Categorie 6: Veilige en positieve leeromgeving
Door vele faalervaringen en het gebrek aan inzicht in het eigen aandeel in een
probleemsituatie zijn mensen met een LVB vaak niet gemotiveerd voor deelname aan een
interventie. Theeboom, De Knop en Weiss (1995) spreken over een cyclische relatie tussen
zelfvertrouwen, motivatie en competentiebeleving. Als iemand merkt dat een bepaalde actie
lukt en de competentiebeleving toeneemt (succeservaringen), leidt dit tot meer
zelfvertrouwen, zelfwaardering en vervolgens motivatie om te leren. Het is daarom aan te
bevelen om direct aan het begin van een interventie aandacht te besteden aan motivatie en
het vergroten van het zelfvertrouwen. Het opbouwen van zelfvertrouwen kan bevorderd
worden door het opdoen van veel succeservaringen, door het verbeteren van de eigen
prestaties of het behalen van een zelf opgesteld doel (Elias, 2005).
Door de literatuur wordt verder gewezen op de zogenaamde algemeen werkzame factoren.
Deze vergroten de kans op effectiviteit ongeacht de doelgroep of de vorm van de
interventie. Het zijn factoren die bijdragen aan het creëren van een positieve interactie
tussen de hulpverlener de cliënt en dat wordt gezien als de basis van een behandeling.
Genoemd worden specifiek 1. Het aansluiten bij de motivatie van de cliënt en 2. Een goede
kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener ( Van Yperen, Van der Steege, Addink &
Boendermaker, 2010).
Aanbevolen aanpassingen zijn:
 Vergroot het zelfvertrouwen; o.a. door:
o Benadruk de inzet van de cliënt steeds positief
o Benadruk de sterke kanten (vaardigheden) en het positieve gedrag
o Laat de cliënt veel succeservaringen opdoen, o.a. door het verbeteren van de
eigen prestaties en een zelf gesteld doel
 Zorg als hulpverlener voor een veilige leeromgeving; o.a. door:
o Veel aandacht te besteden aan de werkrelatie
o Sensitief zijn voor de individuele ondersteuningsbehoefte
o Een open neutrale houding
o Veel geduld
o Oprecht en eerlijk
o Humor als relativerend middel
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6.3.4 Conclusie deelvraag 3
Evidence based practices zijn voor LVB niet gevonden. De reden hiervoor is dat het
voorkomen van een verstandelijke beperking functioneert als een exclusie criterium voor het
doen van Randomised controlled Trial. Tevens hebben veel cliënten met een verstandelijke
beperking een somatische en psychiatrische comorbiditeit wat eveneens een uitsluitend
criterium is. Sommige behandelingen worden wel beschouwd als richtlijn of aanbeveling door
onderzoek of concensus onder betrokkenen. Dit is o.a. het geval voor toegepaste
gedragsanalyse en cognitieve gedragstherapie. De werkzaamheid ervan is wel afhankelijk
van de mate van beperking van de cliënt en diens specifieke problemen. In de praktijk wordt
ook psycho-educatie regelmatig toegepast, dat evidence based is voor mensen met een
gemiddelde intelligentie. Behandelingen voor mensen met een LVB worden in de praktijk
vaak aangepast op basis van eclectische en pragmatische gronden. Het aanbod bestaat
vooral uit psychomotore therapie, vaktherapie, speltherapie, motiverende gespreksvoering
en psycho-educatie. Het gebrek aan effectieve interventies heeft geresulteerd in een Richtlijn
Effectieve Interventies LVB, waarin aanbevelingen voor het aanpassen van interventies
worden gedaan om een positief behandelresultaat te bevorderen. De aanpassingen dienen
ertoe om beter aan te sluiten bij het cognitief en adaptief functioneren van mensen met een
LVB. De aanbevelingen zijn samengevoegd in zes categorieën: Uitgebreidere diagnostiek;
Afstemmen van de communicatie; Concreet maken van de oefenstof; Voorstructureren en
vereenvoudigen; Netwerk en generalisatie; Veilige en positieve leeromgeving
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7. METHODE
7.1 Onderzoeksmethode en benadering
Dit onderzoek is specifiek gericht op een praktijkprobleem uit één organisatie waarvoor
maar een beperkt aantal personen over relevante informatie beschikt. Om die reden heb ik
gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode gebaseerd op de interpretatieve
benadering (Migchelbrink 2010, p.34).
Mijn onderzoeksbenadering is gericht op het inventariseren, beschrijven en deels
interpreteren van de ervaringen en perspectieven van de ouder/gezinsbegeleiders m.b.t. het
al dan niet aansluitend en belangrijk zijn van de elementen van de methode GCT bij gezinnen
met een licht verstandelijk beperkt gezinslid, c.q. gezinsleden, t.b.v. positieve
gedragsverandering. Dit wordt aangevuld met de visie van de
GZ-psycholoog/behandelcoördinator van LIJN 5 en literatuur, waarna gekeken is of er
gemeenschappelijke perspectieven zijn of niet (Mighelbrink ,2010, p.135).
7.2 Databronnen
De volgende databronnen zijn voor dit onderzoek gebruikt:
 Het perspectief van vijf ouder/gezinsbegeleiders van de deelnemende gezinnen:
o vanuit hun doelgroep deskundigheid,
o kennis van de specifieke problemen van het, door hen begeleide, gezin en de
eventuele veranderingen die zij hebben waargenomen bij dit gezin ten tijde van
de therapie en in de thuissituatie.
o Zij zijn tevens aanwezig geweest bij de therapie in de functie van co-therapeut en
kunnen vanuit die hoedanigheid informatie geven over de aansluiting van de
specifieke elementen van de methode GCT bij het, door hen begeleide, gezin.
 Het perspectief van één GZ-psycholoog/behandelcoördinator,
o vanuit doelgroep deskundigheid
o haar ervaringen als behandelcoördinator van een bij de pilot betrokken gezin dat
de therapie niet heeft afgemaakt. Wat werkte niet...?
o haar ervaringen vanuit de rol van co-therapeut GCT bij dit gezin.
o haar kijk op GCT als aanvullend behandelaanbod binnen LIJN 5 en binnen het
huidige zorgsysteem.
 Het perspectief van de literatuur.
7.3 Dataverzamelingstechnieken
Een semigestructureerde vragenlijst in de vorm van een online enquête. (bijlage 3)
Hiervoor is gekozen i.v.m. de korte tijd en drukke agenda’s van de respondenten. Door
gestructureerde vragen te stellen konden gerichte antwoorden verkregen worden op
relevante aspecten voor de vraagstelling van dit onderzoek. De mogelijkheid tot aanvullen in
open antwoordrubrieken gaf aan de antwoorden meer verdieping.
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3 semigestructureerde interviews met behulp van een topiclijst. (bijlage 4)
De interviews zijn gedaan als een herhaling van dataverzameling n.a.v. nog bestaande
vragen en nieuwe vragen die rezen na het zien van de resultaten van de enquête. Op deze
manier kon ik komen tot meer verdieping en informatie over nog onderbelichte gebieden
binnen de enquête resultaten.
 1 interview heeft face-to-face plaats gevonden.
 2 interviews hebben telefonisch plaats gevonden.
Desk research, literatuurstudie
Voor het vinden van literatuur heb ik gebruik gemaakt van de Catalogus Han Studiecentra.
Via internet heb ik gezocht naar kenniscentra LVB. Zoektermen die o.a. gebruikt zijn: (licht)
verstandelijk beperkt/gehandicapt, verstandelijke beperking/handicap, effectieve
interventies
LVB/LVG,
creatieve
gezinstherapie,
beeldende
systeemtherapie,
systeemtherapie, gezinstherapie, contra-indicaties systeemtherapie/gezinstherapie. De
literatuurlijsten van relevant bevonden artikelen zijn ook bestudeerd om andere publicaties
te vinden. Ook heb ik gebruik gemaakt van rechtstreekse verzoeken om informatie door
email.
7.4 Kwaliteitscriteria
Triangulatie
Binnen dit praktijkonderzoek is gebruik gemaakt van triangulatie door:
 meerdere databronnen,
 meerdere onderzoekers m.b.t. de data analyse en
 meerdere data verzamelingtechnieken
Door langs meerdere kanten en perspectieven hetzelfde verschijnsel te onderzoeken wordt
de validiteit en betrouwbaarheid van de verkregen informatie verhoogd (Migchelbrink,
2010, p.131) .
Inhoudscontrole
‘Deskundigen check’ en ‘peer- check’ m.b.t. enquête/semigestructureerde vragenlijst:
 Om antwoorden te vinden op de vraagstelling van dit onderzoek was het nodig om de
variabelen te vinden en te komen tot bevraagbare begrippen. Het operationaliseren van
deze variabelen is gebeurd in samenspraak met de therapeut en a.d.h.v. literatuur.
 Bij het maken van de vragenlijst is rekening gehouden met de aandachtspunten zoals
genoemd door Migchelbrink (2010, Hst. 17) om te komen tot een zo betrouwbaar
mogelijk resultaat:
o Eerste formulering van de vragen, zo concreet mogelijk,
o Indeling naar soort vraag, vraagtype en vraag en antwoord rubrieken.
o Routing; de volgorde van de vragen dient zo logisch mogelijk te zijn voor de
respondent/informant.
o De vragen voor de online enquête zijn na operationalisering voorgelegd aan
zowel 5 onderzoekers (peer-check) als 2 deskundigen. Zij hebben allen de
enquête beoordeeld, gemaakt en voorzien van kanttekeningen m.b.t. inhoud,
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taal, logica, vormgeving, lengte, vraagstelling en antwoord rubrieken, waarna de
vragen aangepast zijn.
o In de enquête is in het voorwoord opnieuw een korte uitleg geweest over doel en
belang en een instructie voor het invullen van de enquête, evenals uitleg over
afkortingen die gebruikt zijn.
‘Peer-check’ en ‘member check’ m.b.t. de interviews:
 Er vond een transcriptie plaats van gesproken naar uitgeschreven tekst om het geschikt
te maken voor verdere inhoudsanalyse.
 Door de onderzoeker is een selectie en synthese (Smeijsters, 2008) gemaakt waaruit een
samenvatting is ontstaan.
 Door een mede onderzoeker is ook een selectie en synthese gemaakt waarna
gecontroleerd is of er overeenkomsten waren. Wij kwamen tot gelijke keuzes (peercheck).
 De samenvatting is gelezen en goedgekeurd door de informant. (member check)
De wijze van registreren van de gegevens
 De resultaten van de enquête zijn zowel van iedere respondent afzonderlijk vastgelegd
als in een gezamenlijke uitwerking.
 De interviews werden via een dicteerapparaat (audio) geregistreerd om het gesprek zo
exact mogelijk vast te leggen.
 De uitwerking van de interviews zijn binnen 2 werkdagen, nadat de interviews waren
afgenomen tot transcripten gemaakt.
 Gedurende het hele onderzoek werd een schriftelijk logboek bijgehouden.
7.5 Verloop van de dataverzameling









De respondenten zijn door de organisatie verzocht om deel te nemen aan het onderzoek
(bijlage 5).
Er is gekozen voor een online-enquête i.v.m. de wisselende diensten van de
respondenten.
Drie weken voorafgaand aan het uitgeven van de enquête zijn de respondenten
geïnformeerd door de onderzoeker, in een persoonlijk schrijven, over het doel en het
belang van het onderzoek evenals over de gekozen werkwijze. Volgens Migchelbrink
(2010, p. 188) wordt het onderzoek daarmee als het ware ‘in de week’ gezet (bijlage 5).
Twee dagen voor de enquête toegankelijk was is een ander schrijven aan de
respondenten verzonden met wederom doel, belang en werkwijze van het onderzoek.
Nu ook aangevuld met wijze waarop omgegaan zal worden met de gegevens uit de
enquête en de vertrouwelijkheid en anonimiteit van de ondervraging(bijlage 5)..
De respondenten hadden 1 week de tijd om de enquête in te vullen.
De respondenten hadden de mogelijkheid om tussentijds te stoppen en op een later
tijdstip verder te gaan met invullen van de enquête d.m.v. een aan hen toegekend
wachtwoord. Dit vermindert de tijdsdruk en geeft ruimte om evt. na te denken en op een
later tijdstip door te gaan.
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De deelnemende respondenten werd de vrijheid geboden om de vragenlijst anoniem in
te vullen. Dit kan bevorderlijk zijn voor de vrijheid tot antwoorden.
De respondenten is gevraagd of zij bereid zijn tot nader contact in geval van
onduidelijkheden of voor een aanvullend interview. Zij konden vrijblijvend aangeven of
zij dat wilden.

Na een eerste analyse bleek dat er vooral positieve reacties waren en was en dat er nog
behoefte bestond aan meer doorvragen op sommige thema’s en naar achterliggende
redenen voor het stoppen van 2 gezinnen. Om hier meer informatie over te krijgen is een
nieuw schrijven verstuurd naar de respondenten die hadden aangegeven bereid te zijn tot
een vervolg interview. In dit geval waren dat alle respondenten. Drie respondenten konden
binnen het tijdsbestek dat voor de onderzoeker nog beschikbaar, was tijd maken. Twee
gesprekken hebben plaatsgevonden per telefoon en één face to face.
7.6 Data analyse
Analyse van de Enquête/semigestructureerde vragenlijst.
Vraagsoorten:
Binnen de vragenlijst zijn diverse vraagsoorten gebruikt. Om meer achtergrondinformatie te
krijgen over de respondenten zijn ‘feitenvragen en wensvragen’ (Migchelbrink, 2010, p. 182)
gesteld. De gegeven antwoorden zijn, op de achtergrond, meegenomen bij het interpreteren
van de ‘opinie vragen’(Migchelbrink, 2010, p. 182).
De vragen bestonden uit open en gesloten vragen.
De open vragen hadden als doel om de mogelijkheid te bieden een aanvulling te geven bij
een gesloten vraag.
Antwoordrubrieken
Bij de gesloten vragen zijn diverse antwoordrubrieken samengesteld. Hierbij is rekening
gehouden met de veronderstelde kennis van de respondenten m.b.t. de elementen van de
methode GCT en de mate van nuancering die gewenst was bij een betreffende vraag. Naast
‘ja-nee’ rubrieken, zijn er schaalvragen gebruikt. In hoofdzaak zijn 5-puntsschalen gebruikt
omdat deze gemakkelijk te begrijpen zijn en toch meer nuance geven. De vragenlijst is te
vinden in bijlage 3.
Het online model waarmee de enquête is gemaakt voorzag in een analyse door percentages
toe te kennen aan de gegeven antwoorden bij de gesloten vragen. Daarnaast was inzichtelijk
wat iedere respondent afzonderlijk had geantwoord.
Er is gekozen voor het woordelijk interpreteren van de gegeven antwoorden, aangevuld met
informatie uit de feitenvragen en de 3 interviews om tot een betrouwbaarder resultaat te
komen. Sommige gezinssamenstellingen hadden namelijk invloed op het gegeven antwoord.
Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat er soms sprake was van éénouder gezinnen. In dat
geval kan er geen sprake zijn van interactie tussen de ouders en 2 gezinnen zijn voortijdig
gestopt.
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Analyse van de semigestructureerde interviews
Vraagsoorten
De vragen voor de interviews zijn op open wijze gesteld. Leidraad voor de vragen was een
topiclijst (bijlage 4). Tijdens het gesprek heb ik zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de
gesprekstechnieken ‘luisteren, samenvatten en doorvragen’ en heb ik, verbaal en nonverbaal afgestemd op de respondenten. Door een goede luisterhouding worden mensen
gestimuleerd om vrijelijk te spreken.

Selecteren, synthetiseren en analyseren (Smeijsters, 2006)
De opgenomen interviews zijn verwerkt tot transcripten waarna er, middels selectie
(onbelangrijke passages schrappen) en synthetiseren (passages die bij elkaar horen
integreren/samenvoegen), is gekomen tot een samenvatting van uitspraken die aanvullend
of ondersteunend zijn op de uitkomsten van de enquête. Leidraad voor de selectie en
synthese is de topiclijst geweest (bijlage 4) en de elementen zoals beschreven voor de
enquête Door deze twee naast de transcripten te leggen, kon gekeken worden naar welke
delen van de tekst relevant waren en welke niet.
De uitkomsten van beiden zijn samengevoegd per beschreven element. Bij de conclusie
wordt door middel van analyse bepaald of er relaties zijn tussen de uitkomsten uit het
literatuuronderzoek en de uitkomsten uit de enquête en interviews.
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8. RESULTATEN
Beantwoording van de deelvragen voor de Ouder/gezinsbegeleiders.
Deelvraag 4.
Wat benoemen ouder/gezinsbegeleiders als aansluitend en belangrijke elementen van GCT
voor gezinnen met een LVB gezinslid, c.q. gezinsleden?

Om deze deelvraag te beantwoorden zijn de uitkomsten uit de enquête en de daarbij
passende uitspraken uit de interviews samengevoegd. Er zijn nog geen conclusies getrokken.
Per element is aangegeven wat er mee bedoeld wordt.
De vragenlijst is inzichtelijk in bijlage 3.
Over samenwerken met ouders
Binnen dit onderzoek wordt ‘werken vanuit het samenwerkingsmodel i.p.v. het diagnostisch
model’ gezien als een element van de methode GCT.
De methode maakt bewust gebruik van ‘samenwerken met de ouders’ i.p.v. werken op basis
van een gestelde diagnose. Dit om de ouders te bekrachtigen in hun rol als ouder en hen te
bevestigen in het hebben van regie over hun gezin. Ouders brengen zelf doelen in n.a.v. de
eerste sessie en de observaties van de therapeut. Samen, wordt op basis van dat ‘hier en nu’
beeld, gekeken welke doelen daarbij geformuleerd kunnen worden.
Antwoorden m.b.t.
het element ‘werken vanuit het samenwerkingsmodel i.p.v. het diagnostisch model’ en in
hoeverre OGB’ers vonden dat dit aansloot bij de doelgroep. (vr. 9)
 De ervaring van de OGB’ers varieert van neutraal tot goed.
Aanvullend wordt opgemerkt:
 Heel belangrijk om ouders te bekrachtigen in ouderrol en dat zij zo zelf de regie hebben
over hun leven/gezin
Kanttekening door OGB’ers
 Meer algemeen, vanuit ervaring met de doelgroep, wordt gedacht dat ouders vaak
moeite zullen hebben om te bepalen of doelen haalbaar zullen zijn en welke het
belangrijkst zijn om aan te werken.


Dat zij inschatten dat de therapeut bij deze doelgroep vaak een sturende rol zal moeten
innemen bij het bepalen van de doelen en daarbij goed moet afstemmen met de ouders
opdat deze doelen ook door de ouders gedragen zullen worden.
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In de interviews wordt het volgende gezegd over dit element:
‘Zelfgekozen doelen n.a.v. eerste observatie worden op een open manier besproken
wat het extra duidelijk maakt. Dit is belangrijk voor LVB ouders omdat die meer
duidelijkheid nodig hebben en ook laagdrempeliger’. ‘Dus geen vaktaal en door
hulpverlener bedachte doelen’.
‘ De therapeut is de gids / coach die helpt, maar de ouder voert het uit. Voor mijn
gevoel gaat het verder dan samenwerken. Gids/coach kent de mogelijke valkuilen, en
weet waar de ‘slangen’ zitten en maakt ouders daarvan bewust voordat zij gaan
handelen...door te bevragen, door vooraf te laten nadenken.
‘ de ervaring van de ouders dat ze hun ideeën konden inbrengen, en dat de therapeut
daar dan iets mee deed was heel belangrijk voor hen....de doelen van de ouders
werden vertaald naar die zelfbedachte opdracht’.
Een respondent vindt de ouderbegeleidende rol van de therapeut top; ‘De ouders
moeten het zelf doen! Therapeut ondersteunt door vragen stellen. De insteek komt
vanuit de ouders. Het terugkoppelen naar de opdrachten, de taal daarvoor te
gebruiken. De theorie ondersteunt de praktijk! En de hoofd insteek is het doen. Dat is
ook wat ouders prettig vonden en wat goed aansloot bij het gezin’; ‘Therapeut
bepaalt ook de sturing die gegeven wordt aan de doelen die door de ouders gesteld
zijn. Door te bewaken of het niet te groot wordt, dat het realistisch blijft. Ook hier is
de samenwerking met de OGB belangrijk doordat die veel achtergrondinformatie
heeft over de mogelijkheden van het gezin’.
Over de beeldende opdracht ‘op maat’
Binnen de methode GCT is het beeldend werken een onderscheidend element, dat het
anders maakt als ‘gewone’ gezinstherapie.
D.m.v. het beeldend werken worden verschillende doelen nagestreefd, ook weer te zien als
elementen van de methode. De beeldende opdracht die ‘op maat’ is gemaakt is afgestemd
en sluit aan op de mogelijkheden van het gezin en bij de gestelde doelen. Het beoogde effect
is een succeservaring, spelplezier en ervarend, al doende, leren.
Antwoorden m.b.t.
het element beeldende opdrachten zijn ‘op maat’ gemaakt, en in hoeverre OGB’ers dit
aansluitend vonden bij de therapiedoelen van het gezin. (vr. 10) én bij de mogelijkheden van
het gezin. (vr. 11)
 Alle OGB’ers vonden dat de beeldende opdrachten goed tot zeer goed aansloten
bij de gestelde therapiedoelen.
 Alle OGB’ers vonden dat de beeldende opdrachten goed tot zeer goed aansloten
bij de mogelijkheden van het gezin.
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Aanvullend word opgemerkt:
‘Ondanks dat ik ook ervaar dat het voor een gezin een behoorlijke opgave is zie ik ook
de groei en het plezier om samen er voor te gaan. Ik als gezinsbegeleider leer de
cliënten weer op een andere manier kennen, wat een goede aanvulling is op de
begeleiding die ik al geef’....
In de interviews wordt het volgende gezegd over het element ‘beeldende opdracht
‘de opdracht is goed afgestemd op de mogelijkheden van het gezin en voorziet in het
kunnen oefenen met wat vooraf besproken is, in het ervaren van succes en
persoonlijke kwaliteiten, en ook voorziet het in de interactie van het gezin door het
samenwerken. Het DOEN is heel krachtig’. ‘Ik vind het ook hele mooie opdrachten in
de verbinding ook van het gezin, omdat ze het echt samen doen. ... bijvoorbeeld het
maken van een collage in het begin, waarin iedereen zijn deel heeft en samen
bedenken wat voor een collage het zal zijn...’
‘Er is structuur, de opdrachten zijn duidelijk en de doelen zijn zelfgekozen en worden
praktisch gemaakt door het ‘doen’; Dit maakt de ouders betrokken...ze doen het zelf!’
‘Ouders hebben heel erg geleerd ieder kind eigen aandacht te geven door bijv. ieder
kind een eigen tekening te laten maken maar daar dan wel aan het eind een
gezamenlijk werkstuk van te maken door de tekeningen samen te voegen’.
Over het eindprodukt van de beeldende opdracht
Typerend voor beeldend werken is het hebben van een ‘eindprodukt’. Het eindprodukt is
een zichtbare en tastbare herinnering aan het werk/ervaringsproces dat eraan voorafging en
draagt op die manier de mogelijkheid in zich om wat geleerd en ervaren is tijdens het
werken te herinneren en letterlijk met afstand te kijken en te reflecteren op het handelen.
Ook kan dit eindprodukt symbool staan voor succes.
Antwoorden m.b.t.
het element beeldende opdracht en het hebben van een eindprodukt en in hoeverre
OGB’ers dit van belang achten voor de doelgroep. (vr. 13)
 De visie van de OGB’ers varieert van neutraal tot heel belangrijk.
Aanvullend wordt opgemerkt:
 Het eindprodukt wordt gezien als middel dat extra bekrachtigend is voor de positieve
interactie tijdens het werkproces.
Kanttekening door OGB’ers:
 Aanvullend wordt opgemerkt dat ouders niet altijd direct de waarde van een
eindprodukt zullen zien;
 De rol van de therapeut en de OGB’er wordt belangrijk geacht bij het geven van
betekenis aan het produkt als symbool voor het gezinssucces.
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Ook wordt het als belangrijk gezien dat het produkt daadwerkelijk een plek in huis krijgt
en zo dient als transfermiddel. ...” In onze gezinnen speelt er vaak zoveel, dat ouders
hieraan nogal eens voorbij gaan’....

In de interviews wordt het volgende gezegd over het element ‘beeldende opdracht en het
hebben van een eindprodukt’:
‘dit was in dit gezin belangrijk en het eindprodukt kreeg ook steeds een plekje in huis.
Bijv. een gemaakt spel bij therapie wordt nu nog steeds gespeeld en werkt ook als
middel voor generalisatie. Het zoeken naar een plekje kon ook bijvoorbeeld het
huiswerk zijn. En dat heeft dit gezin ook gedaan’.
Over de beeldende opdracht als ‘produktieprobleem’
Middels het aanbieden van de beeldende opdracht als ‘produktieprobleem’ kunnen ouders
oefenen met en werken aan oudervaardigheden m.b.t. bijvoorbeeld samenwerken, leiding
geven/nemen, afstemmen op kinderen, probleemoplossing, spelplezier beleven als gezin. Dit
wordt ook bepaald door de doelen die de ouders zichzelf hebben gesteld. Dit varieert per
gezin. Het beoogde algemene effect is vooruitgang op deze ouder- vaardigheden en gezinsinteractie.
Antwoorden m.b.t.
het element ‘beeldende opdracht als produktieprobleem’ en het zien van eventuele
vooruitgang in de oudervaardigheden door de OGB’ers gedurende de tijd dat het gezin GCT
volgt. (vr. 22)
 Vooruitgang of veel vooruitgang is eenduidig gesignaleerd bij de volgende punten:






leiding geven/nemen door ouder(s)
afstemmen op vaardigheden/beperkingen kinderen
overleg tussen de ouder(s)
hulp bieden door ouder(s)
samen, als gezin, spelplezier beleven

Kanttekening door OGB’ers:
 respondenten variëren van mening over vooruitgang m.b.t. ‘probleemoplossend
werken’ en ‘hulp vragen van ouders’
Zowel vooruitgang, veel voorruitgang en geen vooruitgang6 wordt gescoord.
In de interviews wordt het volgende gezegd over het element ‘beeldende opdracht als
produktieprobleem’:
De algemene mening van de informanten is dat de beeldende opdracht goed voorziet in
mogelijkheden om te oefenen met bovengenoemde aspecten. En dat, mede door de

6

In het geval van dit antwoord is het betreffende gezin na 2 sessies gestopt .
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voorbespreking, de doelen tijdens het werken kunnen worden geoefend in een veilige en
ontspannen omgeving, succes kan worden behaald en spelplezier wordt beleefd.
Een respondent heeft de ervaring dat ieder gezinslid in zijn energie wordt gezet door
de opdracht. Ook de materialen worden afgestemd. Materiaal is kleurrijk. Opdrachten
nemen toe in uitdagenheid. Het voorbespreken met de ouders zorgt ook voor een
grotere ontspanning van de ouders bij het begeleiden van de opdracht. Er wordt echt
genoten in de ogen van de OGB’er. Vader heeft ook uitgesproken, dat hij heeft
ontdekt dat hij zo kan genieten van samen spelen met zijn kinderen.
‘Vader en moeder namen allebei heel snel hun kwaliteiten mee in het doen van de
opdracht, de kinderen gingen daar eigenlijk als vanzelf in mee..pasten hun gedrag
aan en hadden baat bij de structuur en duidelijkheid. Gaandeweg de therapie
ontstond er duidelijk meer rust in het gezin, was de communicatie duidelijker en de
interactie positiever’; ‘De kinderen hebben heel goed geleerd ook om te delen doordat
de ouders meer bepalend werden en meer duidelijk gaven aan de kinderen’; ‘Het
beeldende sluit zo ontzettend goed aan bij de doelgroep....niet lullen, maar doen , zeg
maar’; ‘Er is een hele duidelijke structuur met toch veel vrijheden...moeder heeft hier
heel erg veel van geleerd en ook overgenomen thuis’.
‘de opdracht is het probleem en niet gericht op de problemen van het gezin zelf. Dit
werkt ontspannend’; ‘Het DOEN is heel krachtig en het speelse karakter ervan’. ‘ het
mooiste vond ik eigenlijk,dat ouders hun oudertaken op zich gingen nemen en heel
erg hadden geleerd dat het heel goed paste om ieder kind op een persoonlijke manier
te benaderen. Dit had ook veel invloed op de sfeer thuis, die veel positiever werd’
‘Het praktische ‘doen’ levert directe feedback op, maar ook in de nabespreking volgt
nog feedback. Dit geeft korte lijnen....directe actie/reactie geeft meer leerrendement
dan bijv. gezinsbegeleiding of andere therapievormen...die voorbeeldgedrag laten
zien en tips geven maar dan naar huis gaan en niet direct zien wat er mee gedaan
wordt’;
‘Het hele gezin is in één ruimte waardoor alles direct zichtbaar is en dat geeft de
mogelijkheid van sneller inspelen op situaties. Dat maakt het concreter’.
Over interactie
Veel elementen van de methode GCT beogen het bevorderen van interactie binnen de
gezinnen. Het is een algemeen einddoel.
Aan de respondenten is gevraagd of zij vooruitgang hebben gezien in de interactie tussen de
ouders, de kinderen en in diverse samenwerkingsverbanden.( vr. 19)
Antwoorden m.b.t.
Interactie ‘tussen de ouders’, ‘tussen de kinderen’ en ‘tussen de ouders en de kinderen’.
 vooruitgang en veel vooruitgang tussen de ouders, daar waar 2 ouders waren
 vooruitgang en geen vooruitgang tussen de kinderen, daar waar meerdere
kinderen waren
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 Veel vooruitgang en vooruitgang tussen ouders en kinderen, in alle gezinnen
Antwoorden m.b.t.
interactie en waardoor respondenten denken dat vooruitgang heeft plaatsgevonden. (vr.
20)
De respondenten geven als redenen:
•
Positieve bekrachtiging
•
Geven van concrete handelingsmogelijkheden
•
Aandacht voor ieders kwaliteiten en eigenheid
•
Opdracht bevordert spelplezier
•
Spelplezier bevordert nieuw perspectief op samen werken/zijn
•
Aansluiten bij doelgroep door therapeut/ therapeutische houding
•
Praktische manier van werken, het ‘al doende leren’, sluit goed aan bij de doelgroep.
•
Het ontstaan van meer zelfvertrouwen en inzicht geeft ouders meer stevigheid;
•
Herstellen van de hiërarchie
•
Resultaat van handelen ouders is direct merkbaar/zichtbaar in reactie/gedrag van
kinderen
•
Samen concreet werken aan een opdracht bevordert hoe dan ook de interactie
Geen interactie vooruitgang tussen de kinderen houdt verband met het stoppen van de
therapie (bijlage 1, gezin 3)
In de interviews wordt het volgende gezegd m.b.t. het element interactie:
‘Het sturen op positieve benadering en succeservaringen werkt niet alleen
motiverend maar ook echt verbindend ‘. ‘Ik vind het ook hele mooie opdrachten in de
verbinding ook van het gezin, omdat ze het echt samen doen. ... bijvoorbeeld het
maken van een collage in het begin, waarin iedereen zijn deel heeft en samen
bedenken wat voor een collage het zal zijn,...wat is er leuk in het gezin...wat bedenk je
dan samen.... wat zou een thema zijn wat jullie beide kinderen leuk zouden vinden?
En eh...hoe zou je daar met je kinderen iets voor kunnen gaan zoeken?...Of kunnen ze
zelf iets zoeken in een tijdschrift...of eh...hebben ze daar hulp bij nodig? Wie helpt wie
in het komende half uur...dus dat je daarin al bezig bent met de verbinding want
ouders moeten dan samen gaan bedenken wat hun kind leuk vind....dus dan doe je de
verbinding al zonder dat je dat benoemt.’
’ Het voorbespreken met de ouders zorgt ook voor een grotere ontspanning van de
ouders bij het begeleiden van de opdracht. Er wordt echt genoten in de ogen van de
OGB’er. Vader heeft dit ook uitgesproken, dat hij heeft ontdekt dat hij zo kan genieten
van samen spelen met zijn kinderen’.
‘ vader en moeder namen allebei heel snel hun kwaliteiten mee in het doen van de
opdracht, de kinderen gingen daar eigenlijk als vanzelf in mee...pasten hun gedrag
aan en hadden baat bij de structuur en duidelijkheid. Gaandeweg de therapie
ontstond er duidelijk meer rust in het gezin, was de communicatie duidelijker en de
interactie positiever.
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Over reflecteren
Omdat reflecteren tijdens nabesprekingen en tussenevaluatie een onderdeel is van
gezinscreatieve therapie wordt dit gezien als element van de methode. O.a. reflectie
bevordert het eigen maken van de leerervaring en is een belangrijk onderdeel om te komen
tot een optimale leerervaring volgens de leercirkel van Kolb (1976).
Antwoorden m.b.t.
het element reflecteren over het beeldend werkproces door de ouders tijdens de therapie
en in hoeverre de ouderbegeleiders dit belangrijk vinden voor het eigen maken van de
leerervaring door de ouders.(vr. 12)
 De visie van de respondenten varieert van neutraal tot heel belangrijk.
Kanttekening door respondenten:
 Aanvullend wordt opgemerkt dat het ‘de ervaring’ het lerende element is en niet het
reflecteren/inzichtgevende deel.


De rol van de therapeut en de OGB’er wordt belangrijk geacht bij het geven van
betekenis aan de ervaring en die zo bewust te maken.

In de interviews wordt het volgende gezegd over het element reflecteren:
 Alle informanten vinden dit belangrijk voor het eigen maken van de leerervaring. Ze
benoemen dezelfde kanttekeningen als hierboven vermeldt. 1 informant twijfelt of de
veranderingen die ze heeft waargenomen komen door aangeleerd gedrag of reflectie
van de ouders. 1 informant heeft duidelijk voorruitgang gezien bij de ouders.
 Verder wordt vermeldt dat de bestaande vertrouwensrelatie met de OGB’er
bevorderend werkte...ouders stonden daardoor sneller open om zich kwetsbaar te
tonen.
 De houding van de therapeut wordt genoemd als ‘model’ waaraan ouders zich kunnen
spiegelen. de vragende, coachende, houding van de therapeut en OGB’er wordt
genoemd als stimulerend voor het zelf laten denken van de ouders en het
teruggeven/verwoorden van observaties als belangrijk om het begrip van de ouders te
stimuleren t.o.v. de problematiek van de kinderen.
Een respondent maakt de koppeling tussen de moeite om een dag te kunnen plannen van
LVB’ers en het komen tot reflectie....
’ kijk want als je niet in staat bent om je dag goed te plannen dan eh is het heel veel
gevraagd om reflecterend vermogen te ontwikkelen hè’.....Hiermee wordt gedoeld op
het erg met de aandacht zijn bij wat er op ieder willekeurig moment gebeurd door
LVB’ers in het algemeen.
‘In de sessies en thuis werd reflectie bevorderd door op positieve wijze krachten en
valkuilen te benoemen, door aan te sluiten bij taalgebruik, door humor, door psycho-
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educatie, door probleem algemener te maken (niet alleen jullie maar ook anderen
hebben hier moeite mee..), door terug te spiegelen (stel dat iemand dat bij jou doet)’.
Gaandeweg de 10 sessies heeft de respondent wel meer begrip zien ontstaan.
‘als aan de ouders wordt gevraagd om elkaar aan te vullen, een team te zijn...eh en
daar hebben ze natuurlijk ook doelen in benoemd hè...dat ze dat samen doen...dat
betekent ook dat ze moeten leren zich wat meer op anderen te richten... en dat zie je
gaandeweg ook wel ontstaan’
Over interventies
Binnen de methode GCT kunnen een aantal interventies als standaard worden gezien en
daarmee als element van de methode. Dit zijn interventies als : structuur aanbieden via de
opdracht, organiseren van succeservaringen via de opdracht, scheiden van de subsystemen,
positief heretiketteren, ouderbegeleidende positie van de therapeut en het organiseren van
‘goede-ouderervaringen’ door het voor- en nabespreken van de opdracht en de
aandachtspunten voor de uitvoering.Het beoogde effect is gericht op een toename van
zelfvertrouwen, het herstellen van de hiërarchie, bevorderen van positieve interactie.
Antwoorden m.b.t.
het element ‘interventies’ en het belang ervan voor de doelgroep. (vr.23)
 Alle respondenten vinden de volgende elementen, éénduidig, heel belangrijk
 organiseren van een succeservaring (door de op-maat gemaakte beeldende
opdracht)
 het organiseren van goede-ouderervaringen (voor/nabespreken van de opdracht
en aandachtspunten)
 Als belangrijk en heel belangrijk worden de volgende elementen gezien
(in volgorde van belangrijkheid):






structuur aanbieden via de opdrachten
positief heretiketteren (probleem positief belichten)
voor en nabespreking alleen met ouder(s)
ouderbegeleidende positie van therapeut
scheiden van de subsystemen

Kanttekening door respondenten :
 Door respondenten wordt ‘het scheiden van de subsystemen’ als een beetje
belangrijk gezien.
In de interviews wordt het volgende gezegd over het element ‘interventies’:
Structuur: De opdrachten worden benoemd als gestructureerd met toch ook veel
vrijheid.
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‘De positieve insteek was belangrijk...kijken naar de sterke kanten van de ouders;
ieders kwaliteiten benadrukken en benutten’. (moeder goed in complimenten geven,
vader in de tijd bewaken)
Voor en nabespreking/succeservaring/goede ouderervaringen.
‘in de voorbereiding hebben we uitgebreid stilgestaan met de ouders van.. goh wat
kan je dochter heel goed om haar iets te laten ervaren waar ze heel goed in is en wat
kan je zoon heel goed en op welke manier kan je dit het beste aan hun vertellen hoe
ze eh hoe kun je het beste de opdracht geven en hoe zorg je ervoor dat ze er bij
blijven? Dit zorgde voor succes en zelfvertrouwen.’
’ Voor en nabespreken apart met ouders/scheiden van subsystemen is belangrijk om
de tijd en rust te hebben om dingen goed begrijpelijk te maken. Even uit de
thuissituatie, geen stoorzenders als televisie e.d. , geen andere prikkels’.
‘De ouder neemt het hele gezin mee in beweging...en dat is bij individuele therapie
vaak niet zo, waardoor er daar dan onvoldoende resultaten zijn...zelfs als er
daarnaast nog gezinsbegeleiding wordt ingezet’.
over de ouderbegeleidende positie van de therapeut:
’ De therapeut is de gids / coach die helpt maar de ouder voert het uit. Voor mijn
gevoel gaat het verder dan samenwerken. Gids/coach kent de mogelijke valkuilen, en
weet waar de ‘slangen’ zitten en maakt ouders daarvan bewust voordat zij gaan
handelen...door te bevragen, door vooraf te laten nadenken’ Dit werkte heel goed’.
Over therapeutische houding
De methode GCT beschrijft therapeutische houdingsaspecten die belangrijk worden geacht
en ondersteunend zijn voor het behalen van het algemene doel, namelijk ouderbegeleiding
en systeembeïnvloeding teneinde de ouders te versterken en de gezins-interactie te
verbeteren.
De gezinscreatieve therapeut geeft aan alle houdingsaspecten toe te passen. Herkennen
OGB’ers deze houdingsaspecten en vinden zij die belangrijk om in te zetten bij de
doelgroep?
De volgende houdingsaspecten zijn bevraagd: directief/leidend, steungevend, accepterend,
neutraal/onpartijdig zijn, afgestemd op gezin, bemoedigend, positief bekrachtigend,
enthousiasmerend, vriendelijk, reflectief op eigen houding, toegankelijk.
Antwoorden m.b.t.
Het element therapeutische houding en of de toepassing daarvan door de therapeut
zichtbaar is voor de respondenten (vr. 24) en hoe belangrijk zij dit achten voor de doelgroep.
(vr. 25)
Vr. 24
Eenduidig zijn OGB’ers over
 het altijd zien toepassen van de
volgende houdingen door de therapeut.

vr. 25
De mate van het belang volgens de scores
van de OGB’ers van de volgende
houdingen voor de doelgroep:
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Bemoedigend
•
Positief bekrachtigend
•
Enthousiasmerend
•
Vriendelijk
 Meestal tot altijd worden gescoord:
•
Steungevend
•
Accepterend
•
Neutraal (niet partijdig)
•
Afgestemd op gezin
•
Reflectief op eigen houding
•
Toegankelijk
 Soms tot meestal wordt gescoord voor:
•
directief/leidend

altijd
altijd
altijd
soms/meestal/altijd
meestal tot altijd
meestal tot altijd
meestal tot altijd
altijd
soms/meestal/ altijd
meestal tot altijd

soms tot meestal

In de interviews wordt het volgende gezegd over de therapeutische houding:
Alle respondenten noemen het vermogen van de therapeut om af te stemmen op het gezin.
Een informant noemt de therapeut als belangrijkste element van de therapie.
Een respondent zegt: ‘Ik heb weleens getwijfeld aan de haalbaarheid van een
opdracht. Maar door de therapeutische houding en afstemming van de therapeut
werkte het dan toch’.’In de therapie zag ik dat de ouders, die erg argwanend waren,
snel vertrouwen hadden in de therapeut, door diens houding en het speelse karakter
van de therapie’.

Over fasering
De methode GCT maakt bewust gebruik van een fasering in de, doorgaans, 10 sessies. In dit
onderzoek wordt de fasering gezien als element.
De fasering is specifiek beschreven. Iedere fase kent zijn eigen doel. Er vindt een opbouw
plaats van meer begeleid werken naar zelfstandig werken en de houding van de therapeut
wordt geleidelijk aan minder directief terwijl bij de ouders meer zelfstandigheid wordt
gestimuleerd. (het schema vindt u op pag. 11)
Antwoorden m.b.t.
Het element fasering en hoe OGB’ers vonden dat dit aansloot bij de gezinnen. ( vr. 17)
 Alle respondenten vinden dat de fasering heeft aangesloten bij de gezinnen.

m.b.t. het element fasering is er gevraagd of er in de verschillende fasen al dan niet meer
verandering is geweest én wat daar volgens de ouderbegeleiders de reden van is geweest.
(vr. 18)


 4 keer ja voor de oefenfase, met als redenen:
Concreet en helder, leren ging dan vanzelf.
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‘Hier ontstond bewustwording tot eigen handelen; wat wel en niet werkte in de aanpak
van de beeldende opdracht, de takenverdeling en het aansturen van de kinderen door de
ouders. Soms was het nodig dat inzicht door therapeut en OGB’er werd aangereikt’.
 2 keer ja voor de activeringsfase, met als redenen:
Concreet en helder, het leren ging vanzelf
 1 keer Nee voor deze fase, daar deze ook lastig was; reden:
‘het zelf aan de slag moeten van het gezin was confronterend voor hen, en de motivatie
ging gebukt onder de aanslag op de financiële middelen om naar therapie te komen’.
 2 keer Ja voor de stimuleringsfase met als redenen:
Positieve bekrachtiging stimuleerde extra om door te gaan.
 2 keer ja voor de stabiliseringsfase met als reden:
Meer bewustwording tot eigen handelen; wat wel en niet werkte in de aanpak van de
beeldende opdracht, takenverdeling en het aansturen van de kinderen door de ouders.
 1 keer Ja voor de motiveringsfase en de inzichtgevende fase
Deze respondent zag een doorlopende stijgende lijn.

(OGB’ers (2) die geen volledige behandeling hebben meegemaakt hebben gekozen voor de

antwoordmogelijkheid ‘weet niet’).
In de interviews werd het volgende gezegd over het element fasering:
‘De fasering is heel belangrijk. Omdat je daar een enorme veiligheid mee
creëert...eh..in het begin dan hoeven ze alleen maar er te zijn en wordt het vanzelf
wel een leuke ervaring, daar zorgt de therapeut voor.... en dat vind ik heel mooi juist
want de ouders die komen daardoor ook sneller met plezier... en omdat het zo positief
is en ze het daar niet zelf hoeven te bedenken...eh...ja voor een deel natuurljk wel,
want de doelen moeten natuurlijk wel bedacht worden en daar moet wel met hun
over gesproken worden.....,maar omdat het heel gestructureerd is geeft dat ook een
bepaalde veiligheid...en op het moment dat ze zich zeker en veilig genoeg voelen, en
vertrouwen hebben in de therapeut en de gezinsbegeleider eh..dan kunnen ze zelf ook
gaan experimenteren....met andere dingen met nieuw gedrag’
Een tip zou zijn om de fasering per gezin af te stemmen en sommige fases langer te maken
en eventueel meer sessies in het geheel. Dit wordt door een andere respondent
ondersteund.
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9. CONCLUSIE
9.1 Beantwoording van de onderzoeksvraag

Welke elemententen van de methode gezinscreatieve therapie zijn aansluitend en
belangrijk ten behoeve van positieve gedragsveranderingen in gezinnen met een licht
verstandelijk
beperkt
gezinslid,
c.q.
gezinsleden,
volgens
betrokken
ouder/gezinsbegeleiders?

Om tot beantwoording van deze vraag te komen is er eerst een antwoord gezocht op de
deelvragen van de literatuurstudie.
1. Wat is gezinscreatieve therapie?
2. Wat zijn de kenmerken van een LVB en van gezinnen waar een LVB een rol speelt?
3. Wat zegt de literatuur over effectieve interventies voor mensen met een LVB? Zijn er
aanbevelingen voor het effectief maken van interventies voor LVB?
De uitkomsten van de enquête en de interviews zijn gekoppeld aan wat er in de literatuur
gevonden is.

Over samenwerken met ouders (vr. 9)
Conclusie : De mening van de respondenten m.b.t. het aansluiten van dit element varieert
van neutraal tot goed.
Het element ‘samenwerken met ouders’ wordt ondersteund door de Richtlijn Effectieve
Interventies (De Wit et al., 2011).
Meerdere aanbevolen aanpassingen zijn al aanwezig in het element ‘samenwerken met
ouders’ vanuit:






Categorie 2. Afstemmen van de communicatie.
Categorie 3: Concreet maken van de oefenstof
Categorie 4: Voorstructureren en vereenvoudigen
Categorie 5: Netwerk en generalisatie
Categorie 6: Veilige en positieve leeromgeving

De respondenten vinden samenwerken met de ouders heel belangrijk om ouders te
bekrachtigen in hun ouderrol, en te bevestigen dat zij zelf de regie hebben over hun
leven/gezin en het gevoel hebben mee te tellen. Als algemeen werkzame factoren die
bijdragen aan het creëren van een positieve interactie, wordt er in de literatuur genoemd: 1.
Het aansluiten bij de motivatie van de cliënt en 2. Een goede kwaliteit van de relatie tussen
cliënt en hulpverlener ( Van Yperen et al., 2010).
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Uit de interviews blijkt dat gezinnen nogal eens argwanend zijn naar hulpverlening, dit
vanuit de angst om steeds te horen wat ze niet goed doen. Door het element ‘samenwerken’
krijgen zij een nieuwe positieve ervaring. Dat de doelen in de taal van de ouders zijn gesteld
maakt het ook duidelijker en laagdrempeliger voor hen, wat de motivatie ten goede komt.
Als kanttekening wordt vermeldt dat de therapeut, evt. in samenspraak met de OGB’er,
steeds zal moeten bewaken of de doelen realistisch zijn voor de mogelijkheden van het
gezin. De respondenten denken, vanuit ervaring met de doelgroep, dat ouders zelf vaak
moeite zullen hebben om te bepalen of doelen haalbaar zullen zijn en welke het belangrijkst
zijn om aan te werken. Vanuit de respondenten wordt de samenwerking tussen hen en
therapeut als zeer nuttig gezien en aanbevolen bij deze doelgroep.

Over de beeldende opdracht ‘op maat’(vr. 10 & 11)
Conclusie: Alle respondenten vonden dat de beeldende opdrachten goed tot zeer goed
aansloten bij de gestelde therapiedoelen én bij de mogelijkheden van het gezin.
Het element ‘beeldende opdracht op maat’ wordt ondersteund door de Richtlijn Effectieve
Interventies (De Wit et al., 2011).
Meerdere aanbevolen aanpassingen zijn al aanwezig in het element ‘beeldende opdracht op
maat’ vanuit:





Categorie 3: Concreet maken van de oefenstof
Categorie 4: Voorstructureren en vereenvoudigen
Categorie 5: Netwerk en generalisatie
Categorie 6: Veilige en positieve leeromgeving

De respondenten noemen specifiek het spelplezier dat samen als gezin wordt beleefd in het
werken aan de opdracht waardoor er andere interactie tot stand komt. Het zelf kiezen van
de doelen die vervolgens praktisch gemaakt worden maakt de ouders betrokken. Mensen
met een LVB hebben moeite met een abstracte manier van denken. Door oefenstof concreet
en visueel te maken, krijgt het meer betekenis voor de cliënt en wordt de kans groter dat ze
het begrijpen. LVB’ers leren beter als oefenstof aansluit op hun eigen belevingswereld en
ervaringen. Bovendien werkt dit motiverend om te leren (Kleinert, et al., 2009).
Het ‘DOEN’ wordt als heel krachtig ervaren voor deze doelgroep, het is een meer lerende
ervaring dan theorie omdat ze het letterlijk zelf doen. Door de moeite van het scheiden van
hoofd- en bijzaken (Kleinert, et al., 2009) en het structureren van aangeboden informatie
(Van Nieuwenhuijzen, 2005) door mensen met een LVB is het beter om o.a. oefenstof al voor
te structureren, om deze snel en goed eigen te kunnen maken. Theeboom, De Knop en
Weiss (1995) spreken over een cyclische relatie tussen zelfvertrouwen, motivatie en
competentiebeleving. Als iemand merkt dat een bepaalde actie lukt en de
competentiebeleving toeneemt (succeservaringen), leidt dit tot meer zelfvertrouwen,
zelfwaardering en vervolgens motivatie om te leren. Het is daarom aan te bevelen om direct
aan het begin van een interventie aandacht te besteden aan motivatie en het vergroten van
het zelfvertrouwen. Het opbouwen van zelfvertrouwen kan bevorderd worden door het
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opdoen van veel succeservaringen, door het verbeteren van de eigen prestaties of het
behalen van een zelf opgesteld doel (Elias, 2005).
Over het eindprodukt van de beeldende opdracht (vr. 13)
Conclusie: de respondenten beoordelen het belang van een eindprodukt van neutraal tot
heel belangrijk.
Als heel belangrijk wordt het gezien als middel dat extra bekrachtigend is voor de positieve
interactie en zo dient als transfermiddel. Het wordt belangrijk gevonden dat het gezin het
eindprodukt ook daadwerkelijk een plek geeft thuis.
Als kanttekening wordt vermeldt dat, naast de ervaring met gezinnen die dit heel
enthousiast doen, er vaker ouders zijn die niet direct de waarde ervan inzien. De uitspraak
‘ In onze gezinnen speelt er vaak zoveel, dat ouders hieraan nogal eens voorbij gaan’.... geeft
dit kernachtig weer. De rol van de therapeut en de OGB’er wordt heel belangrijk geacht bij
het betekenis geven aan het eindprodukt
Het element ‘eindprodukt van de beeldende opdracht’ wordt niet duidelijk ondersteund
binnen de bewoordingen van de Richtlijn Effectieve Interventies (De Wit et al., 2011); deze
richtlijn is echter ook niet specifiek geschreven vanuit beeldend therapeutisch
oogpunt...waarbinnen ‘het eindprodukt’ wel gezien wordt als belangrijk therapeutisch
aspect.
In de literatuur wordt echter wel aangehaald dat LVB’ers een relatief sterker visueelruimtelijk werkgeheugen hebben, waardoor zij informatie makkelijker onthouden en kunnen
terughalen als deze wordt ondersteund met visuele informatie zoals plaatjes (De la Iglesia,
Buceta & Campos, 2005), of, in het geval van de beeldende opdracht, het eindprodukt.

persoonlijk werkstuk/eindprodukt, 2009
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Over de beeldende opdracht als ‘produktieprobleem’ (vr. 22)
Conclusie: Volgens de respondenten is voorruitgang of veel vooruitgang zichtbaar bij de
volgende punten:






leiding geven/nemen door ouder(s)
afstemmen op vaardigheden/beperkingen kinderen
overleg tussen de ouder(s)
hulp bieden door ouder(s)
samen, als gezin, spelplezier beleven

Het element ‘beeldende opdracht als produktieprobleem’ wordt ondersteund door de
Richtlijn Effectieve Interventies (De Wit et al., 2011).
Meerdere aanbevolen aanpassingen zijn al aanwezig in dit element vanuit:






Categorie 2. Afstemmen van de communicatie.
Categorie 3: Concreet maken van de oefenstof
Categorie 3: Concreet maken van de oefenstof
Categorie 4: Voorstructureren en vereenvoudigen
Categorie 5: Netwerk en generalisatie

De respondenten variëren van mening over voorruitgang m.b.t. ‘probleemoplossend
werken’ en ‘hulp vragen van ouders’, zowel voorruitgang, veel voorruitgang en geen
voorruitgang wordt gescoord. De Beer (2011, p. 101) schrijft dat bij mensen met een LVB het
oorzaak-gevolg denken beperkt is waardoor ze problemen hebben met probleemoplossing.
Het is goed om met hen te kijken naar wanneer iets wel goed ging en dat gedrag stimuleren
om te herhalen. Dit zou kunnen door een visuele geheugensteun te maken waardoor het
inbeeldingsvermogen wordt gestimuleerd zo wordt aanbevolen in categorie 3.
Door oefenstof concreet en visueel te maken, krijgt het meer betekenis voor de cliënt en
wordt de kans groter dat ze het begrijpen. LVB’ers leren beter als oefenstof aansluit op hun
eigen belevingswereld en ervaringen. Bovendien werkt dit motiverend om te leren (Kleinert,
et al., 2009).
De beeldende opdracht voorziet goed in mogelijkheden om te oefenen met
bovengenoemde aspecten, is de algemene opvatting van de respondenten, evenals dat,
mede door de voorbespreking, de doelen tijdens het werken kunnen worden geoefend in
een veilige en ontspannen omgeving. Zo kan succes worden behaald en spelplezier worden
beleefd. De opdrachten worden beschreven als duidelijk en gestructureerd. Het ‘DOEN’
wordt ook hier onderstreept. Ook wordt vermeldt dat de communicatie tussen de ouders
beter werd, wat de rust in het gezin ten goede kwam en wat als effect op de kinderen had
dat zij hun gedrag positief aanpasten en aan leren toekwamen.
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Over interactie ( vr. 19 & 20)
Conclusie: Volgens de OGB’ers is in de interactie het volgende zichtbaar geweest:
 voorruitgang en veel voorruitgang tussen de ouders, daar waar 2 ouders waren
 voorruitgang en geen voorruitgang tussen de kinderen, daar waar meerdere
kinderen waren
 Veel voorruitgang en voorruitgang tussen ouders en kinderen, in alle gezinnen
Het element ‘interactie’ wordt ondersteund door de Richtlijn Effectieve Interventies (De Wit
et al., 2011).
Meerdere aanbevolen aanpassingen zijn al aanwezig in het element ‘interactie’ vanuit:






Categorie 2: Afstemmen van de communicatie
Categorie 3: Concreet maken van de oefenstof
Categorie 4: Voorstructureren en vereenvoudigen
Categorie 5: Netwerk en generalisatie
Categorie 6: Veilige en positieve leeromgeving

Als redenen voor voorruitgang wordt door de respondenten een optelsom van alle
elementen genoemd (zie resultaten >interactie) waardoor de vraagt rijst of de elementen
wel afzonderlijk bekeken kunnen worden. Het één leidt tot het ander zoals de leercirkel van
Kolb beschrijft (Groen, 2006, p 57) en ‘de cyclische relatie tussen zelfvertrouwen, motivatie
en competentiebeleving’ (Theeboom et al., 1995). De GZ-psycholoog/behandelcoördinator
van Lijn 5 bevestigd dit met de uitspraak: “De elementen versterken elkaar, waardoor de
methode de ‘plus’ heeft voor deze doelgroep”.
Als redenen voor het geen voorruitgang zien tussen de kinderen is mondeling toegelicht
dat er in het betreffende gezin (bijlage 1, gezin 3) te veel trauma7 was, waardoor de
puberdochters de stap naar de positieve wijze van deze therapie niet konden maken.
De GCT is aangeboden aan dit gezin omdat de alleenstaande moeder de wens had tot
verandering. Diverse gezinsleden hadden al divers therapieaabod gehad en er was weinig tot
geen voorruitgang waardoor is besloten om GCT als laatste optie te proberen vanwege de
andere insteek, gericht op het versterken van de ouder en op wat wel lukt. De moeder bleek
echter onvoldoende draagkracht te hebben en kon haar kinderen niet motiveren om mee te
gaan in een positieve beweging. De kinderen vertoonden weerstand naar de positiviteit, de
creativiteit en begrepen niet wat ze daar nou aan hadden in relatie tot de gezinsproblemen.
Zij zijn na 2 sessies gestopt. Zie verder 6.3.4.

7

Seksueel misbruik
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Over reflecteren (vr. 12)
Conclusie: De visie van de OGB’ers varieert van neutraal tot heel belangrijk.
Het element ‘reflecteren’ wordt ondersteund door de Richtlijn Effectieve Interventies (De Wit
et al., 2011).
Meerdere aanbevolen aanpassingen zijn al aanwezig in het element ‘reflectie’ vanuit:





Categorie 2: Afstemmen van de communicatie
Categorie 3: Concreet maken van de oefenstof
Categorie 4: Voorstructureren en vereenvoudigen
Categorie 5: Netwerk en generalisatie

Alle respondenten vinden dit belangrijk voor het eigen maken van de leerervaring. Eén
respondent heeft duidelijk voorruitgang gezien bij de ouders. Daarnaast wordt benadrukt
dat zij vooral het ‘ervaren’, tijdens het beeldend werken, zien als het lerende element.
Moonen (2006) concludeert in zijn onderzoek 'Matching needs en services' (Moonen, 2006)
dat blijkt dat een goed contact tussen de diverse betrokken hulpverleners van belang is bij
het delen van kennis en ervaringen. De effectiviteit van de hulpverlening vergroot wanneer
er bij professionals kennis is van de beleving, motieven en drijfveren van de cliënt. Het doel
is dat er een gezamenlijke, gedeelde analyse van de problemen die behandeld moeten
worden ontstaat en er zo een gedeelde visie op het behandeltraject komt. Een conclusie uit
het onderzoek van Moonen (2006) is dat het actief betrekken van de cliënt een positief
resultaat heeft.
Daarnaast wordt door de respondenten ook aangegeven dat ze de betrokkenheid bij de
therapie belangrijk en bevorderlijk vinden, voor zowel zichzelf als voor de cliënt. Zelf leren
ze hierdoor het gezin op een andere manier zien; in de thuissituatie zijn namelijk lang niet
altijd alle gezinsleden aanwezig. En, doordat zij aanwezig zijn geweest bij de therapie,
kunnen zij het gezin helpen generaliseren naar en in de thuissituatie. Ook wordt het belang
van samenwerking genoemd voor de therapeut. Zij kan profiteren van de al aanwezige
kennis van de OGB’er en diens al gerealiseerde vertrouwensband met het gezin maakt dat
het gezin zich gesteund voelt in de therapiesituatie.
Kanttekening door respondenten: Twijfel wordt uitgesproken of de cliënten werkelijk tot
reflectie komen, of dat het meer gaat om aangeleerd gedrag. Er wordt meermaals gezegd
dat de rol van de therapeut en de OGB’er een grote rol speelt bij het betekenis geven en
bewust maken van de ervaring. De interventies die genoemd worden als stimulerend voor
de reflectie zijn de therapeutische houding, de therapeut als ‘model’, en de coachende,
vragende houding van de therapeut en OGB’er.
Ook in de literatuur wordt een vraagteken geplaatst bij het werkelijk ontstaan van inzicht bij
de LVB’er of dat het om een aangeleerd trucje gaat. Toewerken naar een abstract
begripsniveau (dat men een koppeling met andere situaties kan maken) lijkt de kans op
generalisatie wel te vergroten maar is dan nog steeds per individu verschillend in hoeverre
dat gaat lukken (Kleinert et al., 2009).
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Over interventies (vr.23)
Conclusie: Alle respondenten vinden de volgende interventies, eenduidig, heel belangrijk



organiseren van een succeservaring (door de ‘op-maat’ gemaakte beeldende
opdracht)
het organiseren van goede-ouderervaringen (voor/nabespreken van de opdracht
en aandachtspunten)

Als belangrijk en heel belangrijk worden de volgende elementen gezien
(in volgorde van belangrijkheid):
 structuur aanbieden via de opdrachten
 positief heretiketteren (probleem positief belichten)
 voor en nabespreking alleen met ouder(s)
 ouderbegeleidende positie van therapeut
 scheiden van de subsystemen
Deze interventies worden ondersteund door de de Richtlijn Effectieve Interventies (De Wit et
al., 2011).
Meerdere aanbevolen aanpassingen zijn al aanwezig in genoemde interventies vanuit:






categorie 2: Afstemmen van de communicatie
categorie 3: Concreet maken van de oefenstof
categorie 4: Voorstructureren en vereenvoudigen
categorie 5: Netwerk en generalisatie
categorie 6: Veilige en positieve leeromgeving

De respondenten geven aan dat er in de gestructureerde opdrachten toch ook veel vrijheid
zat voor de ouders om eigen keuzes te maken in de uitvoering. Eén respondent benadrukt
het belang van het ‘zelf uitvoeren’ van de opdracht door de ouders. ‘De therapeut is de gids
maar de ouders voeren het zelf uit, dat werkte heel goed’. Didden en Moonen ( 2007)
benadrukken dat het heel belangrijk is om de context te betrekken door een beroep te doen
op o.a. de ouders. Dit resulteert sneller in een positieve uitkomst.
Het van te voren met ouders uitgebreid stilstaan bij de valkuilen van de opdracht waardoor
zij goed voorbereid de opdracht konden maken wordt ook als belangrijk benadrukt voor de
succeservaring en het zelfvertrouwen. Elias (2005) geeft aan dat het zelfvertrouwen kan
worden bevorderd door het opdoen van veel succeservaringen. De cyclische relatie tussen
zelfvertrouwen, motivatie en competentiebeleving onderstreept dit (Theeboom et al., 1995)
Dezelfde respondent zegt ook dat het apart werken met de ouders belangrijk is om tijd en
rust te hebben om dingen goed begrijpelijk te maken. Het ontbreken van stoorzenders, zoals
kinderen en televisie ondersteunt die rust.
Kanttekening: Door 2 respondenten wordt ‘het scheiden van de subsystemen’ als een
beetje belangrijk gezien.
In de Richtlijn Effectieve Interventies (De Wit et al., 2011) staat niets te lezen dat dit
aanbeveelt of afkeurt.
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Over therapeutische houding (vr. 24 & 25)
Conclusie: Alle respondenten scoren acht van de elf houdingsaspecten op dezelfde wijze
als het gaat over het zien toepassen ervan door de therapeut. Zij scoren diezelfde 8
houdingsaspecten ook op eenzelfde wijze voor de mate van belangrijkheid voor de
doelgroep. (de onderstreepte aspecten komen zijn eenduidig op dezelfde wijze genoemd)
 In deze volgorde worden genoemd: bemoedigend, positief bekrachtigen,
enthousiasmerend vriendelijk, steungevend, accepterend, neutraal/onpartijdig zijn,
afgestemd op gezin, reflectief op eigen houding, toegankelijk. directief/leidend,
Dat therapeutische houding van de therapeut wordt ondersteund vanuit de Richtlijn
Effectieve Interventies (De Wit et al., 2011).
Meerdere aanbevolen aanpassingen zijn al aanwezig in de therapeutische houding vanuit:
 Categorie 2: Afstemmen van de communicatie
 Categorie 4: Voorstructureren en vereenvoudigen
 Categorie 6: Veilige en positieve leeromgeving
In de interviews wordt het vermogen van de therapeut om af te stemmen op het gezin door
alle drie de respondenten genoemd.
Een respondent noemt de therapeut als belangrijkste element van de therapie. Zij zegt: ‘Ik
heb weleens getwijfeld aan de haalbaarheid van een opdracht. Maar door de therapeutische
houding en afstemming van de therapeut werkte het dan toch’. De therapeutische relatie
wordt door de literatuur genoemd als zijnde een algemeen werkzame factor die de kans op
effectiviteit vergroot (Van Yperen et al., 2010). Het helpt een positieve interactie te creëren
en is daarmee de basis van de behandeling.
Kanttekening:
 afgestemd op gezin wordt door alle respondenten altijd belangrijk gevonden; vijf
respondenten geven aan dat die ‘altijd’ toegepast wordt, één respondent geeft
‘meestal’ als antwoord.
 Reflectief op eigen houding wordt volgens 4 van de 6 respondenten ‘altijd’ gezien en
door 2 meestal; de mate van belang varieert van soms tot altijd.
 Vriendelijk wordt altijd gezien door alle respondenten; de mate van belang varieert
van soms tot altijd.
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Over fasering (vr. 17)
Conclusie: Alle respondenten vinden dat de fasering aansluit bij de doelgroep.
Dat fasering belangrijk is, wordt ondersteund vanuit de Richtlijn Effectieve Interventies (De
Wit et al., 2011).
Meerdere aanbevolen aanpassingen zijn al aanwezig in het element fasering vanuit:
 Categorie 4: Voorstructureren en vereenvoudigen,
 categorie 5: Netwerk en generalisatie

Van toepassing op de fasering en de gegeven antwoorden is waarschijnlijk de cyclische
relatie tussen zelfvertrouwen, motivatie en competentiebeleving (Theeboom et al., 1995).
De oefenfase wordt het meest genoemd m.b.t. zichtbare verandering in de gezinnen. Ook
wordt deze fase, evenals de activeringsfase, benoemd als ‘concreet en helder’. Eén
respondent geeft aan dat het ‘zelf aan de slag moeten’ in de activeringsfase ook
confronterend was. Anderzijds geeft zij aan dat de fasering ook veel veiligheid creëert door
de structuur.
Het minst genoemd zijn ‘de eerste sessie’ waarin het gezin nog gemotiveerd moet worden
en de inzichtgevende fase, waar de ouders zonder kinderen naar toe komen. Vanuit de
literatuur wordt van mensen met een LVB aangetoond dat het vermogen tot reflecteren en
generaliseren minder aanwezig is(Dermitzaki et al., 2008). Een LVB is bij meerdere ouders
die therapie hebben gevolgd aanwezig. Van de stabiliseringsfase wordt gezegd dat hier meer
bewustwording tot eigen handelen ontstond. Dit is de laatste sessie dat het gezin als geheel
komt. De ouders bereiden deze sessie zelf voor.
Een tip van één respondent is dat de fasering flexibel aangepast zou moeten kunnen
worden aan de vermogens van het gezin. Dit wordt ook aangegeven voor de frequentie van
de sessies.


In categorie 4 wordt dit ondersteund. Hier wordt o.a. het reserveren van meer tijd
bepleit.
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9.2 Zijn er ook elementen die niet aansluiten?
Er wordt van geen enkel element gezegd dat het niet aansluit bij de doelgroep. Wel worden
kanttekeningen geplaatst die voorral te maken hebben met de vermogens van de ouders om
zonder hulp de transfer te maken en te generaliseren of te komen tot reflectie. Over fasering
en therapie frequentie wordt gezegd dat het aanbevelenswaardig zou zijn als dit flexibel, per
gezin, aangepast zou kunnen worden.
9.3 Wat zijn de oorzaken van de gestagneerde therapieën?
Twee van de vijf gezinnen zijn eerder gestopt (zie bijlage 1) De redenen zijn divers. Gezin 2
speelde naast de hulpverleningsmoeheid ook een derde zwangerschap een rol. Het gezin
liet, in afwachting van het starten van GCT veel positieve verandering zien en na twee sessies
is, in overleg met de hulpverlening, besloten om het therapietraject te stoppen. Eén van de
dochters van gezin 3 kreeg al individuele therapie. In dit gezin was veel trauma aanwezig
waarvoor al diverse therapietrajecten waren doorlopen door verschillende gezinsleden en
onvoldoende resultaat werd behaald. Omdat moeder heel graag een positieve beweging
wilde voor haar gezin, is het gezin aangemeld voor GCT, om aan de wens van moeder
tegemoet te komen. De puberdochters konden echter niet mee gaan in de beweging van de
moeder en moeder was niet sterk genoeg om haar dochters te bewegen tot motivatie. het
kijken naar wat wel lukt, i.p.v. wat niet lukt bleek een te grote stap voor het gezin. Ook het
vervoer naar Utrecht bleek te belastend (bijlage 1). De therapie is na twee sessies gestopt
met als conclusie: Het gezin heeft onverwerkte gezinstrauma’s. Er was te veel onrust en het
was te onveilig.
Frans de Laat, klinisch psycholoog, sprak tijdens een studenten conferentie op de HAN
(www.alumni-cto.nl/studentconferentie.doc 2009) over ‘ijskastkinderen’. Hiermee doelde hij
op kinderen die uit inconsistente, onvoorspelbare opvoedingssituaties komen, waar
minachting heerst voor de grenzen van de ander en het recht van de sterkste geldt. De
centrale vraag betrof of we altijd goed doen aan onze warme, empatische
hulpverleningsrelatie...? Hierdoor zou de ‘relatie’ met deze kinderen te snel verwarmd
worden waardoor een onveilige, pijnlijke, situatie ontstaat. Dit verhoudt zich tot het
‘evenwicht’ waarover gesproken wordt in het systeemdenken (bijlage 2): “Het
gezinssysteem bewaakt haar evenwicht tussen de wens om te handhaven wat is
(continuïteit) en verandering”. Is er teveel verandering dan komt de continuïteit van het
gezinsfunctioneren onder druk te staan. Al naar gelang de stabiliteit van het gezinssysteem
en haar afzonderlijke leden zal aanpassing aan verandering gemakkelijker of moeilijker gaan.
Hierbij spelen draagkracht en flexibiliteit van de ouders en het gezin zelf een rol maar ook
bijv. het hebben van een steunende omgeving ( Weijenberg ,1991).
De behandelcoördinator van LIJN5 bevestigt dit beeld m.b.t. dit gezin. Zij zegt: ‘De
onderlinge band was gebaseerd op het trauma, dit was ook vertrouwd, verandering zou dit
evenwicht verstoren. Zij waren niet in staat om in te zien dat het er ook beter op kon
worden’.
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9.4 Samenvatting conclusie
Uit de conclusie van dit onderzoek blijkt dat alle respondenten in grote mate
overeenstemmen in hun mening: Zij vinden dat alle elementen van de methode
gezinscreatieve therapie aansluiten en belangrijk zijn ten behoeve van positieve
gedragsverandering in gezinnen met een licht verstandelijk beperkt gezinslid, c.q.
gezinsleden.
Zij noemen het ervarend leren door het beeldend werken als zeer goed aansluitend bij de
kenmerken van de cliëntgroep van lijn 5. Ook benoemen zij vaak de positieve benadering en
omgeving, het ‘spelplezier en de therapeut zelf als belangrijk element voor het positieve
behandelresultaat. De respondenten geven aan dat de elementen elkaar bekrachtigen.
De samenwerking tussen henzelf en de therapeut wordt daarbij wel als belangrijk
onderstreept voor het bevorderen van de transfer tussen therapie en thuis, reflectie en
generalisatie bij deze doelgroep. Zij bevelen de samenwerking dan ook aan bij deze
doelgroep. Dit wordt in de literatuur ook als belangrijk genoemd.
Op het element ‘het eindprodukt van de beeldende opdracht’ na, vinden alle elementen van
de methode gezinscreatieve therapie ondersteuning in de ‘Richtlijn Effectieve Interventies
LVB’ (De Wit et al., 2011). Deze koppeling is niet eerder gemaakt en in die zin heeft dit
onderzoek innovatieve betekenis. De elementen van de methode gezinscreatieve therapie
sluiten aan bij het merendeel van de zes categorieën die zijn opgesteld als aanbevolen
aanpassing voor interventies om te komen tot een zo groot mogelijk behandelresultaat en
positieve gedragsverandering bij een doelgroep LVB. Dit betekent dat gezinscreatieve
therapie als effectief behandelaanbod gezien kan worden met betrekking tot een doelgroep
LVB, en weinig aanpassingen hoeft te doen volgens deze richtlijn.
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9.5 Discussie en aanbevelingen
Mieke Hartgers schrijft in het artikel ‘Over bijwerkingen in de systeemtherapie’ (tijdschrift
Systeemtherapie, jaargang 22 (2010), nummer 2) over het gebrek van bijsluiters bij
psychotherapie in het algemeen en systeemtherapie in het bijzonder. Zij duidt daarin op de
risico’s van voorbij gaan aan de ongewenste effecten van een therapie en dat het goed zou
zijn om cliënten vooraf te wijzen op mogelijke bijwerkingen. In het geval van GCT zou als
bijwerking dan wellicht genoemd kunnen worden: “Deze therapie kan zulke positieve
gedragsveranderingen veroorzaken dat u als gezin op een nieuwe manier met elkaar om zult
gaan”. De vervolgvraag is dan of die bijwerking gewenst is en of alle gezinsleden hierbij
gebaat zijn.....? Of dat het huidige evenwicht meer gewenst is vanwege de veiligheid die het
bied voor enkele of alle gezinsleden?
Bekeken vanuit een dergelijk perspectief zou GCT dus ‘te positief’ kunnen zijn. Hier ligt een
vraagstuk waar rekening mee gehouden dient te worden bij diagnose en verwijzing.
In het licht van de ontwikkelingen in het huidige financieringssysteem lijkt gezinscreatieve
therapie heel goed te passen in wat er gevraagd wordt van behandelaanbod. Het is namelijk
kortdurend en heeft alle eigenschappen om een effectief behandelaanbod te zijn. Het
predicaat ‘Practice-based heeft het na dit onderzoek nog niet maar, mijns inziens wel, de
aanbeveling om zo bekeken te gaan worden. Daarvoor zou GCT bij Lijn 5 op een
gestructureerde manier behandelresultaten moeten gaan vastleggen alsmede op schrift
gestelde evaluaties met ouders volgens een vast systeem. Ook lijkt samenwerking met
belangenorganisaties en kenniscentra LVB gewenst om de methode vanuit een breder
perspectief te gaan beschouwen met de mogelijkheid tot het bespreken van
onderzoeksstrategieën. Zoals al eerder genoemd bij het element ‘interactie’ lijkt het één het
ander te bevorderen in deze methode. Hoe dat onderzoeksmatig het beste bekeken kan
worden lijkt mij een taak voor ervaren onderzoekers. Momenteel loopt er een
gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effecten van Parent-Child Interaction
Therapy (PCIT) versus Gezins-Creatieve Therapie voor jonge kinderen met
gedragsproblemen en hun ouders. De resultaten daarvan zijn belangrijk om zowel creatieve
therapie als gezinscreatieve therapie meer in de schijnwerpers te krijgen.
Alle respondenten hebben deze methode benoemd als een goede aanvulling voor lijn 5
vanwege het praktische, ervarende leren. Zij noemen dit ‘de plus’ van de methode voor de
doelgroep. Vanuit hen, en mijzelf, wordt de samenwerking tussen ouderbegeleiding en
gezinscreatief therapeut dan ook aanbevolen als belangrijk voor het werken met de
doelgroep van lijn 5.

60 | P a g e
Monique Lokin, Onderzoek en Innovatie, creatieve therapie beeldend

Literatuur:

Beelen, F. (2003). Gezinscreatieve Therapie; syteembeïnvloeding, ouderondersteuning in
creatieve therapie beeldend. Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Van Lochum.
Beelen, F. (2005). Werkboek gezins-creatieve-therapie; voor creatief therapeuten beeldend,
die werken met ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Houten: Bohn Stafleu
van Loghum.
Beer, d. Y. (2011). De Kleine Gids; mensen met een licht verstandelijke beperking 2011.
Deventer: Kluwer.
Bodde, J. & Hagen, B. (2009). LVG-jongeren beter in beeld. Utrecht: Vilans/VOBC/LVG.
Bouwkamp, R. & Bouwkamp, S. (1996). Experiëntiele gezinstherapie. In F. B. J. Hendrickx
(red.),
Compernolle, T. & Brand, D. (1996). De praktijk van de structurele gezinstherapie. In F. B. J.
Hendrickx (red.), Handboek Gezinstherapie (p. I.C.2). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van
Loghum.
Dermitzaki, I. Stavroussi, P. Bandi, M.& Nisiotou, I. (2008). Investigating ongoing
strategisbehaviour of students with mild mental retardation: Implementation and relations
to performance in a problem-solving situation. . Evaluation & Research in Education, 21, , 96110.
Didden, R. (2006). In perspectief: gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en lichte
verstandelijke handicap. Houten: Bohn, Stafleu van Lochum.
Didden, R. & Moonen, X. (2007). Met het oog op behandeling. Effectieve behandeling van
gedragsstoornissen bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Groningen: : De Borg.
Došen, A. G. (2008). Richtlijnen en principes voor de praktijk. Beoordeling, diagnose,
behandeling en bijbehorende ondersteuning voor mensen met verstandelijke beperkingen en
probleemgedrag. Nederlandse bewerking: Ad van Gennep. Utrecht: .: Vilans/LKNG.
Elias, C. (2005). De ontwikkeling van competentiebeleving in kinderen met lichte
verstandelijke beperkingen. Onderzoek & Praktijk, 3(2) , 39-42.
Gennep A van (2002). Richtlijnen voor de praktijk van onderzoek en diagnostiek van
problemen met de geestelijke gezondheid bij volwassenen met een verstandelijke beperking.
Utrecht: LKNG.
Glas, J. (1994). Kreatieve Therapie met Gezinnen; een onderzoek naar de specifieke
kenmerken van een nieuw behandelaanbod. Leusden: Hogeschool Midden Nederland.
Groen, M. (2006). Reflecteren de basis; op weg naar bewust en bekwaam handelen.
Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv.
Hartgers, M. (2010). Over de bijwerkingen van Systeemtherapie. Systeemtherapie 2010,
nummer 2 , 65-81.
Jahoda, A. and Embregts, P. (2009). Individual therapeutic interventions with clients and
working through staff: moving forward together. In Didden, R. en Moonen, X. (Red.), Met het
oog op behandeling 2: effectieve behandeling van gedragsstoornissen van mensen met een
licht verstandelijke beperking (pp. 33-40). Utrecht/Den Dolder: Landelijk Kenniscentrum LVG
/ Expertise Centrum De Borg.
Kleinert, M. D. Browder, M.D. & Towles-Reeves, E.A. (2009). Models of cognition for
students with significant cognitive disabilities: Implications for assessment. Review of
Educational Research, 79, , 301-326.
61 | P a g e
Monique Lokin, Onderzoek en Innovatie, creatieve therapie beeldend

Kolb, D. (1976). Learning Style Inventory. Self-scoring test and interpretation booklet. . Mass:
McBer and co.
Lange, A. (2000). Gedragverandering in gezinnen. . Groningen: Wolters-Noordhoff.
Migchelbrink, F. (2006-2010). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. amsterdam:
uitgeverij SWP.
Minuchin, S. & Fishman, H. (1983). Gezinsstructuur en therapeutische technieken. . Deventer:
Van Loghum Slaterus.
Minuchin, S. (1979). Gezinstherapie; analyse van de gezinsstructuur en
gezinsstructuurtherapie. Utrecht, Antwerpen: Het Spectrum.
Moerdijk, L. (2010). Masterthesis Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie; LVG in de VG
en MO. Trimbos Instituut, Universiteit Utrecht.
Moonen, X.M.H. (2006). Verblijf, beeld en ervaringen van jongeren opgenomen in een
orthopedagogisch centrum voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking,
Proefschrift Universiteit Utrecht.
Moonen, X. & Verstegen, D. (2006, voorjaar). LVG-jeugd met ernstige gedragsproblematiek
in de verbinding van praktijk en wetgeving. Onderzoek & Praktijk, jaargang 4, periode 1 , pp.
25-26.
Nieuwenhuijzen, M. v. (2005). Sociale informatieverwerking bij kinderen met licht
verstandelijke beperkingen. Onderzoek & Praktijk 3(1) , 35-38.
Pas, A. v. (1996). Handboek Methodische Ouderbegeleiding. Deel 2: Naar een psychologie
van ouderschap. Rotterdam: Donker
Rigter, J. (2008). Het palet van de psychologie; stromingen en hun toepassing in
hulpverlening en opvoeding. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
Satir, V. (1975). Mensen maken mensen. . Deventer: Van Loghum Slaterus.
Smeijsters, H. (2006). Handboek Muziektherapie, Evidence based practice voor de
behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen . Houten: Bohn Stafleu
van Loghum.
Smits, M. & Dohmen, J. (2010). Evaluatie pilot Gezins creatieve therapie.
Spierenburg, M. & Hagen, B. (2008). Integrale werkwijze voor LVG-jongeren met
gedragsproblemen; Sluitende aanpak van zorg, onderwijs en arbeid. . Utrecht: VOBC LVG.
Theeboom, M., Knop, P. de, & Weiss, M. R.. (1995). Motivational climate, psychological
responses, and moto skill development in children's sport: A field based intervention study.
Journal of Sport & Exercise Psychology, 17, , 294-311.
Weijenberg, J. (1991). Groepsleiding in focus; een systematische wegwijzer voor
oudergesprekken. Assen: Van Gorcum.
Wit de, M. Moonen, X. & Douma, J. (2011). Richtlijn Effectieve Interventies; Aanbevelingen
voor het ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van gedragsveranderende interventies voor
jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. . Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVG.
Wit, M. de (2011). Interventies voor jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB):
Een richtlijn om de kans van slagen van interventies voor jongern met een LVB te vergroten.
(Ongepubliceerde Masterthesis Orthopedagogiek). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
- Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen.

62 | P a g e
Monique Lokin, Onderzoek en Innovatie, creatieve therapie beeldend

Bijlage 1
Evaluatie van de Pilot gezinscreatieve therapie
1. Welke criteria zijn er voor aanmelding?
o De ouders zijn gemotiveerd en hebben een hulpvraag.; vooraf wordt er
voorlichting gegeven door therapeut en OGB over de methode.
2. Voor wie is Gezinscreatieve therapie bedoeld?
o Indicatie: voor gezinnen bij wie de interacties tussen de gezinsleden zijn
vastgelopen. Hypothesen bij gezinnen die in aanmerking komen zijn:
onvoldoende afstemming tussen ouders, problemen in de hiërarchie, gezinnen
die verbaal moeilijk te bereiken zijn of juist verbaal zeer sterk,
of ouders die problemen hebben met de basis ouder-vaardigheden (zie
kernbegrippen, p. 13)
o Contra-indicaties: als er sprake is van onverwerkte gezinstrauma’s en
overheersende ouderproblematiek (bijv. verslaving of psychiatische
problematiek).
3. Wat zijn de resultaten van de behandeling?
Gezin
1
(moeder/vader/zoon/dochter;
ouders
veel
negatieve
hulpverleningservaringen, laag zelfvertrouwen/ en beiden beperkt; dochter LVB,
PDD-NOS en angststoornis; zoon laag gemiddelde intelligentie. Beide kinderen
speciaal onderwijs. )
Hulpvraag: Hoe kunnen wij als ouders onze kinderen helpen in hun ontwikkeling?
Hoe kan onze zoon beter voor zich zelf opkomen?Hoe kan onze dochter zich
beter concentreren op een opdracht?
o Resultaat: De doelen zijn gehaald. 10 sessies gevolgd.
o Kanttekening: veel motiverende gesprekken nodig; veel ondersteuning nodig van
OGB naar het gezin om vertrouwen te houden en transfer te maken.
o Conclusie: Wanneer ouders beperkt zijn is intensieve samenwerking met de
OGBer zeer wenselijk om een optimale transfer mogenlijk te maken.
Gezin 2 (moeder/vader/2 zoons, achtergrond van problemen waar veel aandacht
naar toe is gegaan)
Hulpvraag: Ouders willen graag meer plezier i.p.v. zorgen binnen hun gezin.
o Resultaat: afgesloten na 2 sessies en gesprek met ouders. (ouders konden geen
concrete doelen formuleren, in afwachting van start therapie veel positieve
verandering, gezin was hulpverleningsmoe)
o Conclusie: Er moet een duidelijke ‘willen’inzitten bij de ouders voor de therapie
omdat anders de investering te groot is. De therapie kan alleen slagen met een
hulpvraag van ouders, doelen van ouders en motivatie.
gezin 3 (moeder/2 dochters; veel ruzie; geschiedenis van sexueel misbruik door
vader; dochters beiden LVB)
Hulpvraag: Een wens van ieder in het gezin is, is dat er weer plezier is thuis. Met
deze reden wordt de Gezinscreatieve therapie ingezet.
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o Resultaat: 2 sessies geweest, en gesprek na 2 afzeggingen. Therapie bleek te
belastend en het kijken naar wat wel lukt, i.p.v. wat niet lukt bleek een te grote
stap voor het gezin. Ook het vervoer naar Utrecht bleek te belastend.
o Conclusie: De therapie bleek een te zware belasting voor het hele gezin. Het gezin
heeft onverwerkte gezinstrauma’s. Er was te veel onrust en het was te onveilig.
De therapie is na 2 bijeenkomsten afgesloten.
Gezin 4 (Moeder/vader/dochter/zoon) communicatie ouders en dochter is
moeizaam; dochter is aangemelde cliënt, angstig en onzeker; kinderen vaak ruzie;
dochter maakt zich zorgen over ruzie; ouders hebben zorgen over dochter; er is
weinig vertrouwen in gezin)
Hulpvraag: Hoe kan er een positiever contact ontstaan tussen moeder en
dochter?
Hoe kan dochter een beter zelfbeeld krijgen en minder faalangstig worden?
Hoe kunnen ouders met het negatieve gedrag van hun dochter omgaan?
o Resultaat: Na 9 sessies zijn de gestelde doelen gehaald en daarbij geven ouders
aan dat ze nu stil staan bij wat lukt. Daarbij hebben de ouders een andere
houding, ze gebruiken meer humor om spanning te verminderen en ze stellen
hun eisen bij.
o Conclusie: Ouders hadden een duidelijke hulpvraag en motivatie. Ouders zijn
normaal begaafd. Ondanks dat de gezinsbegeleiding was beeindigd (door
zwangerschapverlof en door afwijzing van een herindicatie) zijn ouders in staat
gebleken het geleerde in therapie goed te generaliseren.
Gezin 5 (moeder/zoon) moeder al OGB, moeite met omzetten van instructies,
voornemens en ideeën over opvoeding om te zetten in handelen; zoon al bekend
door individuele therapie.)
Hulpvraag: Hoe kan ik mijn zoon leiding geven, aansturen, aanmoedigen en hoe
kunnen wij samen meer plezier hebben?
o Resultaat: veelbelovend .....
4. Wat betekent deze vorm in de samenwerking met andere disciplines ( denk aan
samenwerking gezinsmedewerker en therapeut, format behandelplan etc)?
o Inbedding: Het blijkt dat de gezins creatieve therapie de beste resultaten geeft
wanneer de therapie is ingebed in de gezinsbegeleiding (OGB) . De OGB’ er heeft
al een werkrelatie met het gezin voordat deze de GCT gaat starten.
 De rol van de OGB’er is te typeren als die van ouderbegeleidster. Zij of hij
sluit aan bij de ouders. Erkent hen in hun problematiek en krachten, geeft
vertrouwen, stemt af op de intra psychische processen/ onbewuste
thema’s. Zij is in staat om mee te denken en mee te helpen in het
verwoorden van de de gevoelens en wensen van de ouders.
o Samenwerking therapeut en OGB’er: De Therapeut en OGber werken intensief
samen gedurende het hele traject. Er zijn hiervoor een tweetal mogelijkheden:
 1. de OGB’er is het gehele traject aanwezig bij de therapieën. Dit is
voornamelijk belangrijk bij beperkte ouders.
 2. de OGB’er is de 1ste, 2de, 5de en 10de bijeenkomst aanwezig. Deze
mogelijkheid is geschikt bij normaal begaafde ouders.

64 | P a g e
Monique Lokin, Onderzoek en Innovatie, creatieve therapie beeldend

o Er is elke week contact tussen therapeut en OGB’er. Dit om actuele
gebeurtenissen binnen het gezin te bespreken met de therapeut en om
gezamenlijk een passende strategie te bepalen.
o De taak van de OGB’er binnen de GCT is divers:
 zij steunt de ouder om daadwerkelijk te komen op de gemaakte
afspraken, regelt praktische zaken rondom het gezin wanneer dat nodig is.
Tijdens de therapie is zij aanwezig (zie vorig punt) en neemt zij een
ouderbegeleidende rol op zich.
o De therapeut heeft de leidende rol binnen de therapie.
o Zij vertaalt de doelen en de strategie in creatief therapeutisch opdrachten.
5. Welke randvoorwaarden zijn er nodig om gezinscreatieve therapie te kunnen bieden?
o De methodiek vraagt specifieke vaardigheden van de vaktherapeut beeldend:
 Nieuwe vaardigheden als: het eigen maken van oudergericht- en
gezinsgericht kijken en werken, bewust zijn van circularteit van het
gedrag, directief aanwezig durven zijn, het structurerende gebruik van het
vak i.p.v het symboliserende etc.
 De therapeut dient dan ook speciaal opgeleid te zijn in de methodiek.
o De methodiek vraag van de OGB’er (ouderbegeleidende) vaardigheden die
gerelateerd zijn aan ouderbegeleiding:
 Vaardigheden als erkennen van hun problematiek en krachten,
vertrouwen geven, afstemmen op de intra-psychische processen/
onbewuste thema’s. Zij is in staat om mee te denken en mee te helpen in
het verwoorden van gevoelens en wensen van de ouders.
o Bij randvoorwaarden is ook gekeken naar de tijdsinvestering die de therapie
vraagt van ouders, therapeut en OGB’er; Wie waar verantwoording aflegt en wie
waar verantwoordelijk voor is. (Dit is niet relevant voor dit onderzoek).
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Bijlage 2
Systeemdenken nader uitgelegd:
Weijenberg (1991) legt in zijn boek ‘Groepsleiding in focus; een systematische wegwijzer
voor oudergesprekken’, op heldere wijze uit wat de basisbegrippen van
gezins/systeemtherapie inhouden en hoe het gezin als systeem bekeken wordt.
Het begrip ‘systeem’ wijst op een eenheid, opgebouwd uit deelverhoudingen. Het gaat
niet alleen om de delen op zich, ook niet alleen om het geheel, maar om de betrekkingen
tussen dit alles’. De term, ‘Het geheel is meer dan de som der delen’, is hierop van
toepassing
Schematisch ziet dat er voor een gezin als volgt uit: het gaat....

Het gaat om de relaties tussen alle delen van het systeem, dus...

zowel tussen de delen van het gezin, als in wisselwerking met de omgeving .

Een gezin wordt gezien als een open systeem vanuit de wisselwerking met de omgeving.
Een open systeem heeft een aantal eigenschappen, hier kort genoemd:
Circulaire causaliteit:
 Circulair, een ronddraaiende beweging van elkaar onderling beïnvloedende delen. Het
proces van de continue wisselwerking tussen een systeem en zijn omgeving.
Evenwicht zoekend:
 Door de invloeden van buitenaf, staat het evenwicht van het systeem onder druk. Het
gezinssysteem bewaakt haar evenwicht tussen de wens om te handhaven wat is
(continuïteit) en verandering. Is er teveel verandering dan komt de continuïteit van het
gezinsfunctioneren onder druk te staan.
66 | P a g e
Monique Lokin, Onderzoek en Innovatie, creatieve therapie beeldend



Al naar gelang de stabiliteit van het gezinssysteem en haar afzonderlijke leden zal
aanpassing aan verandering gemakkelijker of moeilijker gaan. Hierbij spelen draagkracht
en flexibiliteit van de ouders en het gezin zelf een rol maar ook bijv. het hebben van een
steunende omgeving.

Grenzen/Subsystemen:
 Zoals in het ‘systeem schema’ op de vorige pagina te zien is, bestaat een systeem uit min
of meer afzonderlijke delen, ook wel substemen genoemd.
 In onderstaand schema, van een denkbeeldig gezin, zijn de volgende subsystemen te
onderscheiden:
o het individu als afzonderlijk subsysteem;
o het echtpaar-subsysteem ;
o het opvoeder-subsysteem;
o het kind-subsysteem;
o subsystemen naar geslacht.

 leder subsysteem heeft zijn eigen functies en taken en er wordt verwacht dat
diegenen, die tot een specifiek subsysteem behoren, zich daarnaar zullen gedragen.
Zo niet, dan komt een (sub )systeem onder druk te staan.
o De regels en normen van een subsysteem bepalen tevens de grenzen. Grenzen worden
dus ook bepaald door de behoefte aan continuïteit.
 Bijv: Wanneer ouders aan kinderen verantwoordelijkheid geven die
geen recht doen aan het kind-zijn, worden grenzen overschreden; het
kind-subsysteem wordt te veel belast.
 Als kinderen zelf uitmaken wat het tijdstip is van naar bed gaan en
welke televisieprogramma's zij zien overschrijden zij eveneens grenzen;
het kind zit op de ouderstoel en ouders trekken geen grens.
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 Als ouders ondeling problemen hebben en één van hen bespreekt dat
met een kind, dan worden daar ook grenzen overschreden; het kind
word geplaatst in een volwassenpositie en de coalitie tussen de ouders
wordt erdoor ontkracht.
Hiërarchie:
 Letterlijke betekenis: rangorde
 een systeem is dus opgebouwd uit subsystemen. Sommige subsystemen spelen een
grotere rol dan andere en hebben een andere verantwoordelijkheid. Er is in een
systeem een noodzakelijke verdeling en een hiërarchie van functies.
 Voor een gezinssysteem geldt eveneens dat er een goede hiërarchische ordening
dient te zijn.
 De belangrijkste is die tussen ouders en kinderen. Ouders dienen in te staat zijn
leiding te geven aan hun kinderen. Dit impliceert onder andere dat ouders het samen
eens dienen te zijn over belangrijke beslissingen die in het gezin moeten worden
genomen.
 De hiërarchie, het gezag, dient voor iedereen duidelijk te zijn en geaccepteerd te
worden.
 Met het opgroeien van kinderen is het gewenst dat de hierarchie mee verandert van
meer verbonden naar meer autonoom.
 Verstoorde hierarchische verhoudingen leiden tot verstoorde gezinsverhoudingen,
zoals in onderstaand schema duidelijk wordt.

Coalities:
 Letterlijke betekenis: verbond tussen twee of meer partijen. Gebeurt dit tussen de
ouders naar de kinderen, dan staan zij samen achter de keuzes die zij maken over
bijv. regels. Gebeurt dit bijv. tussen een moeder en dochter tegen de vader dan
ontstaan er ongezonde verhoudingen in het gezin.
Door verandering aan te brengen in één van deze eigenschappen, zullen de rest van de
eigenschappen, in wisselwerking, mee veranderen.
Het scheiden van de subsystemen binnen de methode GCT heeft als doel een start te maken
met een ‘gezonde’ hierarchie, waar ouders een coalitie vormen en weer de leiding nemen
over het gezinsfunctioneren. De ouderbegeleidende positie van de therapeut ondersteunt
de ouders hierin.
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Bijlage 3
Enquête /semigestructureerde vragenlijst
Welkom bij dit online interview. In de email heb ik voor u de aanleiding van dit onderzoek
beschreven en de onderzoeksvraag van dit onderzoek. Die luidt: Welke elementen van de
methode Gezinscreatieve therapie (GCT) sluiten aan bij gezinnen met een LVG gezinslid,
volgens, direct betrokken gezins/ouderbegeleiders?
Hier volgen enkel nog enkele aanwijzingen voor het invullen van de vragen. Per pagina staan
een wisselend aantal vragen. Deze zijn, per onderwerp, beschreven boven aan iedere
nieuwe pagina. ►De eerste balk, bovenaan de pagina, laat het doel van dit onderzoek zien;
►de tweede balk vertelt u waar de vragen over zullen gaan en een enkele aanwijzing m.b.t.
de vragen. Vervolgens starten de vragen. Vragen waar een ►klein rood sterretje* voor
staat moeten ingevuld worden om door te kunnen klikken naar een volgende pagina; als u
een vraag onvolledig hebt ingevuld of bent vergeten, dan wordt dat aangegeven en kunt u
die vraag alsnog beantwoorden. Mocht u bij open vragen echt geen antwoord hebben vult u
dan 'weet niet' in. Als u tussentijds wilt pauzeren dan staat er onderaan de pagina de zin:
'Opslaan en later afwerken'. Als u hierop klikt volgen in het scherm verdere aanwijzingen en
kunt u op een later tijdstip via de link weer inloggen, wachtwoord invoeren en verder gaan.
In de enquête spreek ik over 'doelgroep' om de vragen zo kort mogelijk te houden. Als u
dus 'doelgroep' leest, dan bedoel ik daarmee de gezinnen met een LVB gezinslid.
Met vriendelijke groet, Monique Lokin
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DE VRAGEN OP DEZE PAGINA GAAN OVER:
-UW FUNCTIE
-UW BETROKKENHEID BIJ HET GEZIN
-UW BETROKKENHEID BIJ GCT
-UW TAAK TIJDENS THERAPIE EN IN RELATIE TOT THERAPEUT
1) Wat is uw functie bij LIJN 5?
...............
2) Hoeveel gezinnen, passend binnen de doelgroep, heeft u ongeveer begeleid ? En is dit
steeds vanuit de functie als beschreven bij vraag 1.
3) Hoe lang bent u betrokken geweest bij de aangemelde cliënt voor GCT en diens gezin? (
de totale periode dat u het gezin, dat ook GCT heeft gedaan, heeft begeleidt)
..........
4) Bent u aanwezig geweest bij de GCT?
ja
nee
andere
5) Zo ja, hoeveel sessies bent u aanwezig geweest?
Zo nee, wat is daarvan de reden?
...........
DE VRAGEN OP DEZE PAGINA GAAN OVER UW ERVARING MET DE DOELGROEP
(ONDER DOELGROEP WORDT HET GEZIN MET HET LVG-GEZINSLID VERSTAAN)
6) Kunt u uw taak in de samenwerking met de GC-Therapeut specifiek omschrijven?
(zowel tijdens de behandeling rondom de GCT, als tijdens de therapie)
..............
7) Kunt u kort aangeven welke aandachtgebieden er algemeen gelden voor deze doelgroep?
( bijv. wijze van leren, is er algemene problematiek, waar let u op in uw handelen bij deze
doelgroep...)
..................
8) Wat is, voor u, het meest kenmerkend aan het werken met deze doelgroep?
.............
DE VRAGEN OP DEZE PAGINA VRAGEN UW MENING OVER
HET AANSLUITEN VAN DE METHODE GCT BIJ DE DOELGROEP
9) In hoeverre sluit het, samen met de ouders, opstellen van de doelen n.a.v. het
observatieverslag aan bij de doelgroep?
(werken vanuit het samenwerkingsmodel i.p.v. diagnostisch model)
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1

2

3

4

5

10) In hoeverre sluiten de creatieve opdrachten aan bij de doelen van de therapie? (met
creatieve opdracht wordt het beeldend werken bedoeld)
1

2

3

4

5

11) in hoeverre sluiten de creatieve opdrachten aan bij de mogelijkheden van het gezin?
1

2

3

4

5

12) In hoeverre is reflecteren, over het creatief werken tijdens de therapie, belangrijk voor
het eigen maken van de leerervaring van de ouders?
1

2

3

4

5

13) In hoeverre is het hebben van een eindprodukt (het werkstuk) belangrijk voor deze
doelgroep?
1

2

3

4

5

14) Evt aanvulling m.b.t. de vorige 4 vragen en het 'waarom' van uw antwoord.................
.............

15) Hoe waardeert u, over het algemeen, het resultaat van de GCT bij de door u begeleide
gezinnen?
1

2

3

4

5

16) Wilt u a.u.b. uw keuze bij de vorige vraag nader toelichten?
.................
DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER DE FASERING VAN DE METHODE GCT.
17) Sluit de gefaseerde opbouw van de methode aan bij de doelgroep? (opbouw zoals in
inleiding van deze pagina beschreven)
ja
nee
andere
18) Heeft u in bepaalde fases duidelijk meer verandering bemerkt dan in andere fases?
71 | P a g e
Monique Lokin, Onderzoek en Innovatie, creatieve therapie beeldend

Zo ja, kunt u dan aangeven wat u heeft bemerkt en in welke fase?
...............
Zo nee, kunt u dan aangeven wat daar volgens u de reden van is?
................
DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER EVT. VOORRUITGANG DIE U HEEFT OPGEMERKT
M.B.T. DE INTERACTIE BIJ DE DOELGROEP
19) Heeft u, gedurende de periode dat het gezin GCT heeft, vooruitgang gezien m.b.t. de
interacties in het gezin?
geen vooruitgang

veel
vooruitgang

interactie tussen ouders
interactie tussen kinderen
interactie tussen ouders en kinderen (oefenen in diverse
samenwerkingsverbanden)

20) Kunt u aangeven waardoor u denkt dat evt. vooruitgang heeft plaatsgevonden tussen de
verschillende gezinsleden?
.................
21) Is evt. verandering in de interactie nog zichtbaar voor u geweest, na afloop van de
therapie? (indien u daarna nog steeds betrokken was bij het gezin )
...............
Waar ziet u dat o.a. aan?
......................
DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER SPECIFIEKE ELEMENTEN VAN DE METHODE GCT EN
UW VISIE DAAROP M.B.T. DE DOELGROEP.
22) Heeft u, gedurende de tijd dat het gezin GCT volgt, vooruitgang gezien m.b.t. de
volgende punten...
niet vooruitgang

veel
vooruitgang

n.v.t.

probleemoplossend werken
leiding geven/nemen door ouder(s)
afstemmen op vaardigheden/beperkingen
kinderen
overleg tussen de ouder(s)
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hulp bieden door ouder(s)
hulp vragen van ouder(s)
samen, als gezin, spelplezier beleven
reflecterend vermogen van de ouder(s)

23) Kunt u de mate van belangrijkheid aangeven voor de volgende elementen van GCT voor
de doelgroep?
niet

een
beetje

belangrijk

heel
belangrijk

structuur aanbieden via de opdrachten
organiseren van een succeservaring (door de op-maat
gemaakte creatieve opdracht)
scheiden van de subsystemen
voor en nabespreking alleen met ouder(s)
positief heretiketteren (probleem positief belichten)
ouderbegeleidende positie van therapeut
het organiseren van goede-ouderervaringen
(voor/nabespreken van de opdracht en
aandachtspunten)

24) In welke mate past de therapeut onderstaande houdingen toe?
niet soms meestal altijd
directief/leidend
Steungevend
Accepterend
neutraal (niet partijdig)
afgestemd op gezin
Bemoedigend
positief bekrachtigend
enthousiasmerend
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Vriendelijk
reflectief op eigen houding
Afstandelijk
Toegankelijk

25) En in welke mate is die houding belangrijk voor de doelgroep?
niet soms meestal altijd
directief/leidend
Steungevend
Accepterend
neutraal (niet partijdig)
afgestemd op gezin
Bemoedigend
positief bekrachtigend
enthousiasmerend
Vriendelijk
reflectief op eigen houding
Afstandelijk
Toegankelijk

26) Wilt u, aanvullend, iets zeggen m.b.t. therapeutische houding en het belang voor de
doelgroep?
(zijn er bijv. dingen die u opvallen, ziet, merkt als de therapeut een bepaalde houding
gebruikt....
................
EEN PAAR LAATSTE VRAGEN....
27) Bent u van mening dat GCT een nuttige uitbreiding is van het behandelaanbod van Lijn 5,
LVG zorg?
ja
nee
andere
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28) Wat zou GCT toevoegen aan het al bestaande behandelaanbod, gezinsbegeleiding, V.I.B.
en Families First?
(v.i.b. = video interactie begeleiding)

29) Zijn er specifieke gezinssituaties (en/of hulpvragen van de ouders) binnen de doelgroep,
waarbij u van mening bent, dat juist deze methode ingezet zou kunnen worden?
Waar denkt u dan bijv. aan?

30) Bij welke specifieke gezinssituaties zou GCT juist helemaal niet passen? En wat zijn
hiervan de kenmerken?
31) Hoe lang is het geleden dat u betrokken bent geweest bij de GCT?
32) Opmerkingen die u nog kwijt wilt n.a.v. deze vragen of uw ervaringen met GCT .....
33) Mag ik contact met u opnemen als ik nog vragen heb n.a.v. dit interview?
Vult u dan eventueel uw email adres in....
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Bijlage 4
Topiclist
o Algemeen.....welk gezin; samenstelling; rol van LVB in gezin; therapie afgerond?
o Elementen van GCT; wat vertelt informant zelf over het verloop van de therapie, welke
aspecten worden benadrukt en welke elementen horen daarbij?
o Huiswerk....
o Wat kan de informant vertellen over de resultaten/effecten op het gezin. Welke
elementen zijn daarop van invloed geweest volgens informant?
o Is de informant nog betrokken bij gezin en zijn veranderingen nog zichtbaar....hoe,
waaraan?
o Wat kan de informant vertellen over het reflecteren van het gezin tijdens therapie?
o Wat werkte niet?
o Wat zou er in een bijsluiter over de therapie moeten staan? Heeft deze therapie
‘bijwerkingen’?
o Welke gezinnen zijn niet geschikt voor deze therapie?
Introductie en informant vragen of zij iets wil vertellen over haar ervaringen met het gezin
en GCT.
Zelf alert blijven op: LSD (luisteren, samenvatten doorvragen)
Open, beschrijvende vragen stellen zoveel mogelijk....:
 wie, wat, waar, welke, wanneer, wat is de reden.., in welke stappen....of
Gericht op details vragen.
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Bijlage 5
(inleidend schrijven aan de OGB’ers)
Dag dames,
Omdat jullie allemaal hebben meegewerkt met gezinscreatieve therapie (GCT) wil ik jullie
vragen om een korte vragenlijst in te vullen. Een student vaktherapie, Monique Lokin, doet
in onze opdracht onderzoek naar de werkzame factoren van gezinscreatieve therapie bij
LVG-gezinnen en zal jullie de vragenlijst per mail sturen. Er loopt al een onderzoek om de
methode evidence-based te maken en dit wordt dan onze aanvulling voor LVG. Verder geeft
het ons goede feedback wat we vaker moeten doen en wat we beter kunnen laten. Ik hoop
op jullie medewerking!
Met vriendelijke groet,
Judith de Heus
Gezondheidszorgpsycholoog, psycholoog NIP
Behandelcoördinator afdeling therapie en diagnostiek
Ambulant Centrum
Kaap Hoorndreef 60
3563 AV Utrecht
tel. 030-2643333
werkdagen: maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag
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(Kennisgevend schrijven aan OGB’ers )

Hallo.............. (namen)

Ik zal mij aan u voorstellen.
Mijn naam is Monique Lokin, 45 jaar en student creatieve therapie beeldend aan de Hogeschool van Arnhem
en NIjmegen (HAN). Voor mijn afstuderen moet ik mij verdiepen in 'het onderzoek' doen, en een
onderzoeksproduct presenteren in juni van dit jaar.
Zelf moeder van drie zonen, stages bij zowel jeugdzorg (doelgroep kinderen tot 12 jaar) als VGGNet (doelgroep
LVG) vormen de combinatie die mijn interesse in systeem/gezinsbehandeling hebben gevoed. Met die
interesse in mijn hoofd ben ik op zoek gegaan naar een terrein voor praktijk onderzoek, en vond dat vertaald in
de methode Gezinscreatieve Therapie. Deze methode slaat weer een brug naar mijn eigen studierichting,
beeldende creatieve therapie.
Aanleiding voor dit onderzoek is een pilot studie die er bij LIJN 5 is gedaan naar gezinscreatieve therapie. De
pilot studie naar de methode met de doelgroep van LIJN 5 leverde, volgens Madelon Smits, tot nu toe gunstige
resultaten. Het is echter belangrijk voor LIJN 5 om meer beeld te krijgen bij “wat er nu precies aansluitend is
geweest bij deze doelgroep. Daarvoor is uw kennis en ervaring een belangrijke bron van informatie.
Binnen LIJN 5 wordt gewerkt met, vanuit de praktijk, bewezen werkzame, methodes ( practice-based evidence).
Gezinscreatieve therapie met, specifiek gezinnen met een LVG gezinslid vraagt echter nog meer inhoudelijke
kennis en inzicht over de werkzame factoren en waar eventueel aanpassingen gewenst zijn.
Dat is het doel van deze enquête voor LIJN 5. Het onderzoek doen zelf en het presenteren daarvan is het doel
voor mijn afstuderen.
In overleg met uw collega’s, Madelon Smits en Judith de Heus, ben ik tot de volgende onderzoeksvraag
gekomen:
WELKE ELEMENTEN, VAN DE METHODE GEZINSCREATIEVE THERAPIE, ZIJN AANSLUITEND EN BELANGRIJK
VOOR GEZINNEN MET EEN LVB-GEZINSLID, c.q. gezinsleden, VOLGENS BETROKKEN OUDER/GEZINSBEGELEIDERS?
Bovenstaande onderzoeksvraag heeft geleid tot zowel open als gesloten vragen m.b.t. uw functie, uw mening,
ervaring, observaties tijdens GCT én uw kennis en ervaring met deze doelgroep. Deze vragenlijst staat, in
enquêtevorm, online en is beveiligd met en wachtwoord, die u van mij krijgt in een volgende mail die u 15 april
2011 van mij kunt verwachten met aanvullende informatie over het invullen van de enquête.
Mocht u voor die tijd vragen hebben of meer informatie willen, dan reageer ik daar graag op. U kunt daarvoor
dit mail adres gebruiken of mij telefonisch benaderen via: 06 20424000.
Alvast mijn dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Monique Lokin
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de

(2 schrijven aan OGB’ers)
Hallo..........
Twee weken geleden ontving u van mij een inleidend schrijven betreffende het onderzoek naar de werkzame
factoren van gezinscreatieve therapie, dat ik doe voor uw organisatie en voor mijn afstuderen.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
WELKE ELEMENTEN, VAN DE METHODE GEZINSCREATIEVE THERAPIE, ZIJN AANSLUITEND EN BELANGRIJK
VOOR GEZINNEN MET EEN LVB-GEZINSLID, VOLGENS BETROKKEN OUDER-/GEZINSBEGELEIDERS?
Het doel voor LIJN 5 is om meer kennis en inzicht te krijgen over de werkzame factoren en om te weten waar
eventueel aanpassingen gewenst zijn.
Vandaag stuur ik u de verdere gegevens betreffende het invullen van de enquête, die zoals eerder vermeldt,
online te vinden is. De link om bij de enquête te komen ontvangt u aan het eind van deze mail, evenals het
wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot de vragen.
U kunt deze enquête anoniem invullen. Eventueel kunt u aan het einde van de enquête uw mail adres invullen,
waarmee u aangeeft dat u openstaat voor evt. vragen van mijn kant als iets mij niet duidelijk is. Dit mail adres
is uiteraard alleen voor mij bestemd en zal verder nergens in het onderzoek vermeldt worden.
U heeft tot 22 april 2011 de tijd om de vragenlijst in te vullen. (Na die datum zal de vragenlijst geblokkeerd
zijn.) Liefst in 1 keer. Mocht dit niet lukken dan kunt u tussentijds stoppen en later verder gaan met invullen
binnen die week. De aanwijzingen daarvoor staan in de enquête zelf. Als u klaar bent met het invullen drukt u
op de toets verzenden, zodat ik uw antwoorden retour krijg.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om mij te mailen of bellen: mail miek1966@live.nl
en telefoon: 06 204 24 000.
Met deze link gaat u naar de enquête: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=71326
Het wachtwoord is: lijn5
Bij voorbaat alvast mijn dank voor uw medewerking!
Monique Lokin
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