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deur 
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Promotor: Dr JCM Joubert 
  Departement Maatskaplike werk 
  Universiteit van Pretoria 
 
Graad: Doctor Philosophiae 
 
 

‘n Hospitalisasie-ervaring is vir elke kleuter ernstig, en impliseer fisieke en emosionele 

trauma van een of ander aard.  Die reaksies van ‘n kleuter in terme van hierdie trauma, is 

in effek slegs normale reaksies op ‘n abnormale situasie, waarin hy poog om in beheer 

van homself en van hierdie onbekende wêreld te bly.  Sy gebrekkige ervaringswêreld, 

onvoltooide kognitiewe redenasievermoëns en leemte aan begrip, bring spanning en angs 

mee.  Uitreagerende gedrag maak dus deel van die kleuter pogings uit, om te poog om die 

angs en vrees wat hy in terme van hierdie nuwe situasie ervaar, te beheer en bemeester. 

 
Die navorsing is daarom primêr gerig op hoe die terapeut, ouers en 

gesondheidsorgpersoneel die kleuter beter kan voorberei, assesseer, ondersteun en 

hanteer in terme van hospitalisasie.  Aangesien daar gewoonlik nie iemand is om te 

blameer tydens die opname van ‘n siek kind in die hospitaal nie, kan die kind sy woede 

en angs na binne rig, met gevolglike ontstaan van innerlike konflik en belewing van 

intense skuldgevoelens.  Hierdie navorsingsprojek het ten doel gehad om te fokus op 

voorbereiding van die preprimêre kleuter op hospitalisasie, deur middel van 

spelterapeutiese intervensies, ten einde vrees en angs van die ondervinding te verminder.  

Die doelstelling is bereik deur middel van ‘n literatuurstudie, ‘n empiriese studie met 
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behulp van toepassing ‘n voorbereidende intervensieprogram, sowel as assessering en 

evaluering van die program, sodat aanbevelings gemaak kon word.  Optimale sorg vir,  

asook en voorbereiding op hospitalisasie van siek kinders, sluit meer in as net voldoening 

aan hulle fisieke behoeftes;  veral ook die psigososiale behoeftes wat ‘n kind koester, 

mag nie agterweë gelaat word nie.  Ondersteuning en voorbereiding van sowel die kind 

as die ouers vorm ‘n integrale komponent van die gesondheidsorgproses.  Terapeutiese 

aktiwiteite met die kind wat gehospitaliseer gaan word, kan volgens die oogmerk van 

hierdie navorsingstudie dus daartoe bydra om vrees te verlig, selfagting te verhoog, die 

mediese opset en prosedures aan die kind bekend te stel, asook om in die kind se fisieke, 

emosionele, sielkundige en psigososiale behoeftes te voorsien.  

 
‘n Volledige en verfynde spelterapeutiese voorbereidingsprogram is vanuit die 

bevindinge van ‘n literatuurstudie en empiriese studie ontwikkel en geëvalueer.  Die 

proses van intervensienavorsing is tydens die empiriese studie gevolg, waar data verkry is 

met behulp van ‘n doelgerigte steekproef van 20 kleuterrespondente wat gehospitaliseer 

was.  Creswell se dominante-minder-dominante model is benut vir hierdie studie.  ‘n 

Dominante kwantitatiewe benadering met data-insameling deur die benutting van ‘n 

selfontwerpte gestruktureerde waarnemingsinstrument as natoets vir beide 

eksperimentele en vergelykende groepe, het gegeld.  Die minder dominante, maar ewe 

belangrike kwalitatiewe benadering, wat bestaan het uit nege spelterapeutiese sessies met 

die eksperimentele groep, veldnotas en onderhoudvoering met ouers, het die 

kwantitatiewe data verryk en geverifieer.  Na aanleiding van die integrering van die 

kwantitatiewe en kwalitatiewe bevindinge, kan die gevolgtrekking gemaak word dat die 

voorbereidende spelterapeutieseprogram wel ‘n positiewe verbetering, teweeggebring het 

ten opsigte van hantering van vrees en angs tydens hospitalisasie, met gepaardgaande 

minder presentering van uitreagerende reaksies.  Die bevindinge dui daarop dat die 

ontwikkelde voorbereidende spelterapeutieseprogram, met sukses en vrymoedigheid met 

kleuters wat gehospitaliseer gaan word, geïmplementeer kan word. 

 

Verdere navorsing oor die ontwikkeling en evaluering van voorbereidingsprogramme vir 

kleuters, vanuit minder gegoede gemeenskappe word sterk aanbeveel.  Individuele sessies 
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mag as gevolg van die finansiële implikasie daarvan moontlik minder effektief wees, as 

groepwerk of gemeenskapwerk, waar groter groepe kleuters bereik kan word, en 

bewustheid in die gemeenskep geskep kan word vir die behoeftes van kleuters in hierdie 

verband.  
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SUMMARY 

 
Preparation of the pre-primary child for hospitalization:  A 

Playtherapeutic approach 
 

by 
 

Geertje Swanepoel 
 
Promoters: Dr J.C.M. Joubert 
  Department of Social Work 
  University of Pretoria 
 
Degree: Doctor Philosophiae 
 
 

A hospitalisation experience is serious for every toddler, and implies physical and 

emotional trauma of one kind or another.  The reaction of the toddler in terms of this 

trauma in effect is a normal reaction to an unnatural situation, through which he tries to 

be in control of himself and his unknown environment.  His lack of experience, 

incomplete cognitive reasoning, and lack of insight cause anxiety and stress for the 

toddler.  Misbehaviour because of account of his anxiety and fear which the form part of 

the toddlers attempts to control and get hold of this unknown situation. 

 

The research is primarily aimed at how the therapist, parents and hospital personnel can 

prepare, assess and support the toddler, in terms of handling the hospitalisation process.  

Seeing that there is normally no one to blame for the toddlers admission to hospital, the 

child directs his anger and anxiety at himself, resulting in inner conflict and intense 

feelings of guilt. The research project aims to focus on preparation of the pre-primary 

toddler for hospitalisation, by using playtherapeutic intervention, in order to lessen the 

fear and anxiety of the experience.  This goal was achieved by a literature study, an 

empirical study with the aid of application of a preparatory intervention program, as well 

as an assessment and an evaluation of the program, in order to make recommendations, 
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regarding the research.  Optimal care, and preparation of sick toddlers for admission in 

hospital, includes more than satisfying the child’s physical needs.  It also asks for 

gratification of the toddler’s psychosocial needs.  Support and preparation of both the 

child and his/her parents form an integral component of the sanitary care process.  

Therapeutic activities with the child that is going to hospital, can, according to the goals 

of the research study, be instrumental in reducing fear, promote self-esteem, become 

acquainted with the medical setting and procedures, as well as providing in the toddlers 

physical, emotional, psychological and psychosocial needs. 

 

A complete and refined play therapeutic preparation program was developed and 

evaluated through the findings of the empirical and literature study.  The process of 

intervention research was followed in the empirical study, where data was obtained with 

the aid of a purposive sample, of 20 hospitalised toddler respondents.  Creswell’s 

dominant-less-dominant model was utilised.  A dominant quantitative approach was 

being followed, through witch data was assembled by a self developed structured 

observation instrument, as a post-test for both the experimental as well as the 

comparative group.  The less dominant, but equally important qualitative approach, that 

consisted of 9 playtherapeutic sessions with experimental group, field notes and 

interviews with parents, enrich and verified the quantitative data.  According to the 

integration of the quantitative and qualitative findings, the conclusion can be made that 

the preparatory playtherapeutic program had a positive impact on the way fear and the 

toddlers handled anxiety during hospitalisation, with less misbehaviour.  The findings 

show that the developed preparatory playtherapeutic program can be implemented with 

great success and confidence, with toddlers that are going to be hospitalised. 

 

It is recommended that further research can be done on development and evaluation of 

preparation programmes for toddlers from less fortunate communities.  Seeing that 

individual sessions may due to financial difficulties be less tenable, group sessions and 

community work can be recommended to reach larger groups of children, as well as 

creating community awareness for the needs of toddlers, related to hospitalisation. 
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HOOFSTUK 1  

 

INLEIDENDE HOOFSTUK:  ALGEMENE ORIËNTERING 

VAN DIE STUDIE. 

 
1.1  INLEIDING 

 

Hospitalisasie en siekte was deur die jare heen, en is steeds, ‘n aspek wat vrees en 

spanning vir ‘n kind impliseer.  Baie navorsing is reeds oor die laaste vyftig jaar gedoen 

aangaande die negatiewe effek van hospitalisasie op die kleuter onder ses jaar.  (Vergelyk 

Klinzing & Klinzing, 1977:6;  Derrick, Bachman & Parker, 1982:35 en  Muller, Harris, 

Wattley & Taylor, 1992:100.)  Hierdie jong kind word op verskeie wyses, emosioneel 

negatief geaffekteer wanneer skeiding van sy ouers plaasvind.  Soos Graham (in Orr, 

1992:6) dit stel  “…if you take away a sick child from its parents…you break its heart 

immediately…”.   

 

Spel word as een van die kragtigste en effektiefste wyses van spanningvermindering vir 

kinders beskryf.  Psigoanaliste stipuleer dat spel ‘n wyse is waardeur ‘n kind 

onaangename ondervindinge kan uitspeel, en dus die negatiewe sielkundige impak van 

hospitalisasie verminder (Hart, Mather, Slack & Powell, 1992:2).  Spel as ‘n natuurlike 

vorm van interaksie met die kind, en kritiek vir elke kind se funksionering en 

ontwikkeling, kan dus ‘n wesenlike verskil maak aan die belewenis wat ‘n kind van 

hospitalisasie besit.   

 

Hierdie navorsingsprojek het beoog om te fokus op voorbereiding in die kind se 

hospitaalervaring, deur middel van spelterapeutiese intervensies.  Optimale sorg, en 

voorbereiding op hospitalisasie, van siek kinders, sluit meer in as net voldoening aan 

hulle fisieke behoeftes;  veral ook die psigososiale behoeftes wat ‘n kind koester mag nie 

agterweë gelaat word nie.  Ondersteuning en voorbereiding van sowel die kind as die 
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ouers vorm ‘n integrale komponent van die gesondheidsorgproses.  Terapeutiese 

aktiwiteite met die kind wat gehospitaliseer gaan word, kan volgens die oogmerk van 

hierdie navorsingstudie dus daartoe bydra om vrees te verlig, selfagting te verhoog, die 

mediese opset en prosedures aan die kind bekend te stel, asook om in die kind se fisieke, 

emosionele, sielkundige en psigososiale behoeftes te voorsien.  

 

 

1.2  MOTIVERING VIR DIE KEUSE VAN DIE ONDERWERP 

 

Die effek van hospitalisasie ondervindinge op kinders, word deur die meeste 

professionele persone as traumaties gesien.  Vanuit navorsing wat reeds voor 1965 deur 

Vernon, Foley, Sipowicz en Schulman (in Hart et al., 1992:2) hersien is, is bevind dat 

emosionele trauma algemeen voorgekom het by kinders wat gehospitaliseer is, en steeds 

voortgeduur het na ontslag.   Cross (in Muller et al., 1992:87) het vanuit navorsing 

bevind dat ten minste 54% van jong kinders problematiese gedragsprobleme vertoon na 

hospitalisasie.  Hierdie persentasie op sigself kom nie oorweldigend voor nie, maar dit 

impliseer in werklikheid dat elke tweede kind uitreagerende gedrag na hospitalisasie 

openbaar.  Dit is duidelik vanuit die literatuur dat kinders ‘n verskeidenheid reaksies op 

hospitalisasie kan vertoon, wat hoofsaaklik in die volgende groeperings val: 

 

• OVERTE/AKTIEWE REAKSIES:   Hierdie reaksies sluit onder meer die volgende 

gedrag in:  huilerigheid, vasklou aan ouers, onwilligheid om mediese behandeling te 

ontvang, verset teen medikasie, destruktiewe gedrag, gedragsprobleme, vrees vir 

dood, irritasie, skreeu, veranderde slaappatrone, angstige gedrag soos skeiding, 

gewelddadigheid, ontwrigtende gedrag, ongeduld, stel van eise, woede, 

hiperaktiwiteit, frustrasie, aggressie, oormatige skaamheid, onverskilligheid, 

verhoogde polsslag, sowel as verhoogde bloeddruk as koors.  (Vergelyk Hart et al., 

1992:10;  Klinzing & Klinzing, 1977:4:  Muller et al., 1992:87;  Tuma, 1982:48 en 

van der Mescht, 1995:31.) 
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• PASSIEWE REAKSIES:   Reaksies in die vorm van passiewe gedrag kom voor as:  

oormatige slaap, weiering om te eet of drink, passiewe gedrag, onttrekking, 

verminderde kommunikasie en interaksie met ander, depressie, sosiale onttrekking, 

belewenisse van wanhoop en hulpeloosheid, teruggetrokkenheid, en ‘n apatiese 

houding.  (Vergelyk Hart et al., 1992:10;  Klinzing & Klinzing, 1977:4;  Tuma, 

1982:49 en van der Mescht, 1995:31.) 

 

• REGRESSIEWE REAKSIES:   Gedragsveranderinge soos gedragsuitvalle 

(tantrums), leerprobleme, fobies, wisselende woedebuie, enurese, enkoprese, hernude 

totale afhanklikheid, byt van naels, wieg van liggaam, duimsuig, kruip, nagmerries, 

onrealistiese vrese vir die dood en fantasieë, onbevoegdheid om basiese funksies van 

loop, praat en self eet en aantrek uit te voer, totale onttrekkingsgedrag, skeidingsangs, 

onrealistiese skaamheid, kermrigheid, behoefte om bottel en fopspeen te drink, verlies 

aan selfkontrole soos toiletgewoontes, verswakte intellektuele funksies, 

selfbewustheid, onbeheerste aggressie asook regressie na minder komplekse gebruik 

van spelpatrone en speelgoed.  (Vergelyk Hart et al., 1992:10;  Klinzing & Klinzing, 

1977:4;  Muller et al., 1992:87;  Orr, 1992:78, 80;  Tuma, 1982:47, 49 en van der 

Mescht, 1995:30-32.) 

 

1.2.1  Faktore wat kinders se reaksies op  hospitalisasie beïnvloed 

 

• Vorige ondervinding van skeiding van ouers:  Onmiddellike en langtermyn 

emosionele trauma en versteurings kan manifesteer by die kind wat vanweë 

hospitalisasie van sy ouers geskei word, aldus Orr (1992:77).  

 

• Ouderdom:  Volgens Klinzing & Klinzing (1977:6) is die meeste navorsing dit eens 

dat kinders onder die ouderdom van 5 jaar emosioneel meer kwesbaar, as ouer 

kinders is vir spanning vanweë hospitalisasie,.  Die redes wat hiervoor aangevoer 

word is skeidingsangs, jong kinders se sensitiwiteit vir pyn, onvolledige 

realiteitsbegrip wat tot onrealistiese fantasieë aanleiding gee, en onvermoëns om 

vrees te verplaas.  
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• Begrip van hospitalisasie en mediese prosedures:  Kinders se leemte aan begrip 

van siekte, hospitalisasie en hospitaalprosedures dra by tot negatiewe emosionele 

reaksies op hospitalisasie.  Siekte word as straf vir wangedrag geïnterpreteer, terwyl 

hospitaalprosedures as vyandige, verminkende aksies gesien word. Waar 

voorbereiding gedoen is, is minder angs, emosionele ontwrigting, en negatiewe 

gedrag by kinders gerapporteer as by kinders wat nie voorberei is nie.  Ouers wat 

voorberei en ondersteun is, het ook groter satisfaksie en minder angs gerapporteer, as 

ouers wat nie voorbereiding ontvang het nie (Klinzing & Klinzing, 1977:6).  

 

• Vorige ondervindinge van hospitalisasie:  Klinzing & Klinzing (1977:8) en Hart et 

al., (1992:10) is dit eens dat ‘n kind se vorige negatiewe hospitaalondervindinge ‘n 

direkte invloed op die belewenis van toekomstige hospitalisasie het. ‘n Verdere aspek 

van vorige ondervindinge van hospitalisasie, volgens Muller et al., (1992:67), is die 

simptome wat die kind net voor hospitalisasie getoon het. 

 

• Kind se intelligensie en ontwikkelingsvlak:   Volgens van der Mescht (1995:34) is 

‘n kind se intelligensie ‘n bepalende faktor vir hoe hy ¹ in staat is om sy situasie te 

interpreteer en hanteer.  Begrip vir die ondervinding en hoe hy sy probleme gaan 

hanteer, berus ook op intelligensie.  Orr (1992:68) stem saam dat ‘n kind se reaksie op 

spanning van sy ontwikkelingsvlak en intelligensie afhang.  ‘n Kind se 

hanteringsvaardighede word beperk deur sowel sy vlak van taal- en kognitiewe 

ontwikkeling, as deur ‘n gebrek aan lewensondervinding.  

 

• Liggaamlike versteurings en verminking:  die vrees vir liggaamlike veranderinge is 

‘n spanningsvolle aspek van hospitalisasie vir die jong kind.  Aangesien die kleuter 

nog nie ‘n volledige konsep van sy liggaamsbeeld ontwikkel het nie, bedreig enige 

inmenging met sy liggaamlike ruimte (operasies, inspuitings, ensomeer) sy 

selfintegriteit en selfbeeld.  Hospitalisasie en siekte het ‘n geweldige invloed op die 

kleuter se liggaamsbeeld, en beïnvloed sy emosionele en psigologiese funksionering 

(Rae soos aangehaal in Orr, 1992:72).   

  
¹ Vir praktiese doeleindes sal daar deurlopend in die studie van hy gepraat word, met verwysing na beide geslagte. 
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1.2.2 Die noodsaaklikheid van voorbereiding op hospitalisasie 

 

Vanuit die voorafgaande blyk die vooruitsig en impak van ‘n hospitaalbelewenis vir ‘n 

kind duidelik destruktief van aard te wees.  Ongeag positiewe resultate wat deur mediese 

prosedures verteenwoordig word, impliseer dit vir die kind en sy gesin ‘n onbekende en 

angsvolle vooruitsig.   Derrick et al., (1982:34) is van mening dat hospitaalopnames nie 

alleenlik vir kinders vrees inboesem nie, maar ook vir die ouers.  Die ouers beleef 

dieselfde mate van spanning en angs wanneer hulle kind siek word.  Volgens Patrillo & 

Sanger (1980:91) word hierdie mening ondersteun, en ag hulle dit kritiek om ouers ook 

by voorbereiding te betrek.  Die konflik wat vir die kind ontstaan as gevolg van 

“seermaak terwyl hulp verleen word” is ‘n moeilike konsep om te begryp.  Hierdie 

konflik kan egter volgens Droske & Francis (1981:3) hanteer word deur voorbereiding op 

prosedures te doen.  Die navorser ondersteun laasgenoemde outeurs, en is egter van 

mening dat, met die nodige voorbereiding, die negatiewe elemente van hospitalisasie se 

invloed op die jong kind geminimaliseer kan word.  Voorbereiding verleën aan die kind 

‘n gevoel van gerusstelling en kalmte.  Deur middel van voorbereiding is die terapeut 

daartoe in staat, om belangrike inligting te bekom wat die kind se gesondheid en herstel 

kan bevorder.  Wanneer emosionele ondersteuning aan die kind en sy gesin verskaf word, 

word hulle ook gelei om die moeilike ondervinding te hanteer en bemeester.  

Voorbereiding verseker dat voordele van die mediese prosedure maksimaal ontgin kan 

word, terwyl die kind emosioneel en fisies deur die mediese versorging onderskraag 

word.   Van der Mescht (1995:31) ag dit van kardinale belang dat ‘n kleuter met die 

vooruitsig van hospitalisasie, geleentheid sal kry ter voorbereiding om sy emosies en 

spanning te verbaliseer of deur spel uit te druk.  Dit bied geleentheid om homself binne sy 

situasie in perspektief te plaas en om interne konflikte op te los.  Droske en Francis 

(1981:14) meen dat ten spyte daarvan dat voorbereiding vertroue, begrip en bemeestering 

daarstel, dit egter onrealisties is om te verwag dat spanning en angs van diagnostiese 

prosedures, algeheel uitgeskakel kan word.  Dit is meer realisties dat die terapeut en 

mediese personeel die kind ondersteun, om hierdie spanningsvolle ondervinding van die 

prosedure suksesvol te hanteer.  Voorbereiding op hospitalisasie bied dus ‘n geleentheid 
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om die kind te begelei om ook toekomstige spanningsvolle ondervindinge in sy totale 

leefwêreld van skool, huis en gemeenskap beter te hanteer. 

 

Wanneer voorbereiding van die kind op hospitalisasie suksesvol onderneem wil word, is 

‘n kind se ontwikkelingsfase en ouderdom aldus Derrick et al., (1982:34) kardinale 

aspekte om hierby in gedagte te hou.  Kinders in die ouderdomsgroep tussen vier en sewe 

jaar, beskik oor meer ondervinding as kinders in hulle babajare, en dit kan benut word 

tydens voorbereiding.  Alhoewel die kind se taalontwikkeling gevorder het tot op ‘n punt 

waar hy in staat is om denke in sinne uit te spreek, is die gemak waarmee dit gedoen 

word ver van optimaal ontwikkel (Derrick, et al., 1982:35).   Dit is volgens Muller et al., 

(1992:100) so dat die jong kleuter se kognitiewe ontwikkeling nog te beperk is om die 

volle omvang van hospitalisasie self te begryp, en daarom is voorbereiding van kardinale 

belang. 

 

1.2.3   Die waarde van spel in voorbereiding op hospitalisasie 

 

• Spel in voorbereiding op hospitalisasie, voorsien ‘n geleentheid vir die kind tot 

konsentrasie, asook om te skep en te beplan volgens individuele behoeftes wat tot 

intellektuele ontwikkeling bydra.  (Vergelyk Muller et al., 1992:110 en  Derrick et 

al., 1982:36.) 

 

• Kinders wat aanpassingsprobleme ervaar by die vooruitsig van hospitalisasie, kan 

deur middel van spel sowel ‘n kanaal vir uitdrukking van emosies ervaar, as die 

belewing van sukses.  Selfontdekking kan plaasvind volgens Petrillo & Sanger 

(1980:159) en Derrick et al., (1982:33), deurdat die kind deur spel gekonfronteer 

word om sy sterkpunte, leemtes, vaardighede en belangstellings te ontdek en te 

ontwikkel.   Spel verskaf dus geleentheid vir ‘n kind om gebeure op ‘n gepaste wyse 

te hanteer, volgens sy ontwikkelingsvlak.  Deur middel van spel kan ‘n kind deur sy 

innerlike konflikte werk en dit integreer.  Vyandige houdings, woede of frustrasie 

vanweë hospitalisasie, mag ‘n kind hulpeloos laat voel om hierdie gevoelens te 

hanteer.  Spel verskaf ‘n veilige medium waardeur hierdie emosies dan gekanaliseer 
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kan word.  Spel waar kinders die rolle van diere kan aanneem in gedramatiseerde 

spel, kan geleentheid bied om gevoelens van aggressie uit te speel, sonder dat dit 

ander beïnvloed.   

 

• Hoewel hospitalisasie deur die meeste navorsing soos hierbo aangehaal as negatief op 

die kind bestempel word, hoef dit nie noodwendig altyd ‘n gegewe te wees nie.  In 

plaas daarvan kan die kind gelei word om hospitalisasie te beskou as ‘n geleentheid 

vir ‘n voortgesette en besondere leerervaring, waar groei en bemeestering kan 

plaasvind.  Spel is terapeuties vir kinders, aangesien dit ‘n wyse verskaf waardeur die 

kind van sy omgewing kan leer.  Spel werk angs teë, en rig die kind se denke weg van 

gebeure wat spanning kan veroorsaak, in die rigting van genot, ontspanning, en 

tevredenheid (Derrick et al., 1982:35). 

 

• Soos die kind deur middel van spel meer van sy eie liggaam en sy werking leer, 

ontwikkel hy ook ‘n houding oor homself (Hart et al., 1992:37).  Aanvaarding van die 

eie liggaam is ‘n baie belangrike doelstelling vir die kind wat met hospitalisasie 

gekonfronteer word.  

 

• Angswekkende situasies soos hospitalisasie kan simbolies voorgestel en deurgewerk 

word, terwyl handhawingsmeganismes uitgetoets kan word.  In fantasiespel kan die 

kind gevoelens uitdruk wat hy onder normale omstandighede nie mag, of kan uitdruk 

nie.   Mediese spel, waar hospitaalklere en mediese toerusting benut word in die spel, 

kan vir die kind die angs en vreemdheid uit hospitalisasie uithaal.  Die kind kan op 

hierdie wyse sy eie operasie of mediese behandeling uitspeel en gerusstelling daaroor 

ervaar.  Bekommernisse en onrealistiese vrese word verder op hierdie wyse die hoof 

gebied.  (Vergelyk Muller et al., 1992:110  en Orr, 1992:114.)  

 

Vanuit die voorafgaande motivering van die onderwerp as keuse vir die navorsingstudie, 

is dit die navorser se mening dat die negatiewe impak van hospitalisasie op die pre-

primêre kleuter in ‘n baie ernstige lig geag behoort te word.  Dit is egter haar bevinding 

dat daar tans in Suid-Afrika nie genoegsaam ag geslaan word op hierdie wesenlike 
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probleem nie, en dat die erns daarvan in baie opsigte selfs oor die hoof gesien word.  

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die Suid-Afrikaanse gemeenskap meer oor 

hierdie leemte in die bestaande gesondheidsorgstelsel ingelig behoort te word.  Die 

probleem as sulks behoort ook na behore aangespreek te word in die vorm van die nodige 

voorbereiding van kinders op hospitalisasie.  Die navorser is egter van mening dat 

laasgenoemde stappe nie suksesvol onderneem kan word, alvorens ‘n deeglike 

navorsingstudie van hierdie aard geloods is nie. 

 

1.3   PROBLEEMFORMULERING 

 

Die wyse waarop kinders gebeure in die wêreld rondom hulle begryp, en hoe hulle siekte 

en hospitalisasie sien en verstaan, word beïnvloed deur hulle fase van ontwikkeling.  

Ernstige onderbrekings en problematiek wat in ‘n fase van ontwikkeling beleef word, 

mag ‘n negatiewe invloed uitoefen op optimale groei en bemeestering van take.  

Hospitalisasie en siekte kan gesien word as so ‘n gebeurtenis wat ‘n definitiewe 

negatiewe implikasie inhou vir die kind in sy vroeë kinderjare.  Progressie na die 

volgende fase van ontwikkeling kan volgens Tuma (1982:28) ook verhoed word vanweë 

hierdie implikasies.  Hoewel verskeie navorsers se opinies in wese van mekaar verskil 

oor hospitalisasie van kinders, is die meeste dit eens dat kinders met verloop van hulle 

verskillende fases van ontwikkeling, toenemend die aard en oorsaak verstaan.  (Vergelyk 

Muller et al., 1992:63;  Hart et al., 1992:3 en van der Mescht, 1995:40.)  Voorskoolse 

kleuters se begripsvermoë van siekte, hospitalisasie en alle aspekte wat daarmee verband 

hou, word egter beperk vanweë hulle onvolledige kognitiewe ontwikkelingsvlakke.  

Hulle is ook as gevolg hiervan geneig om beskikbare inligting te verdraai, wat 

onrealistiese vrese en fantasieë tot gevolg het.  Die jong kind mag as gevolg van sy swak 

persepsies aangaande sy liggaamsdele (intern en ekstern), onder die indruk verkeer dat hy 

alle liggaamsdele krities benodig om te bly lewe, asook dat sy vel sy bloed binne-in sy 

liggaam hou.  Van der Mescht (1995:41) toon aan dat die verwydering van ‘n kind se 

mangels, of ‘n snywond, ‘n kind dus kan laat glo dat hy besig is om te sterf.  Dit 

impliseer onttrekking, isolasie, intense vrees, en selfs depressie by die kind.  Dit blyk dat 

kinders eers na die ouderdom van 10 jaar bewus raak van die verband tussen siekte en 
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behandeling.  Aangesien die kleuter se begrip en konsep van tyd nog nie na behore 

ontwikkel is nie, mag hy hospitalisasie as ‘n eindelose pyniging ervaar (Hart et al., 

1992:3).   Klinzing en Klinzing (1977:289) ondersteun laasgenoemde outeur se aanname 

daarin, dat hulle van mening is dat hospitalisasie vir die kleuter baie stres impliseer, 

aangesien hy nog nie ‘n goeie begrip van afstand en tyd het nie, en dus gevolglik moeilik 

begryp waarom hy alleen by die hospitaal moet agterbly, terwyl sy mamma en pappa huis 

toe gaan.  Die kleuter mag volgens van der Mescht (1995:40) selfs ervaar dat sy ouers 

hom verlaat het, en dat hy deur die hospitalisasie gestraf word vir iets wat hy verkeerd 

gedoen het.   

 

Die trauma van skeiding van ouers en die kind se bekende omgewing vanweë 

hospitalisasie, is volgens Muller et al., (1992:10) geweldig stremmend vir die kind om te 

verwerk.  Na aanleiding van Wolff (in Orr, 1992:65) is siekte ‘n universele oorsaak van 

spanning vir ‘n kind, wat sy emosionele stabiliteit in gevaar stel, as gevolg van 

onbekende ondervindinge en persone waaraan hy blootgestel word.  Wanneer ‘n kind 

gehospitaliseer word, verruil hy letterlik sy familie, huis, vriende en bekende speelgoed 

vir ‘n onbekende ongemak, wat vererger kan word deur die spanning van die 

onbekendheid waarmee hy gekonfronteer word.  (Vergelyk Hart et al., 1992:3, en Arnold 

soos aangehaal in van der Mescht, 1995:38.)   Siekte en hospitalisasie ongeag van die 

duur daarvan, het volgens laasgenoemde outeur angstigheid en vrees tot gevolg, primêr 

vanweë skeiding van ouers.  Aan die ander kant kan sosiale ondervindinge net voor die 

hospitalisasie, aldus Schaffer (in Muller et al., 1992:10) aanleiding gee tot toenemende 

stresbelewing deur die kind.  Dit wil dus voorkom asof hospitalisasie self, en skeiding as 

sodanig, nie die enigste faktore is wat spanning en ongemak vir die kind impliseer nie.  

Douglas (in Muller et al., 1992:6) stel dit dat versteurde tieners, emosionele besering 

opgedoen het tydens hospitalisasie as jong kinders.  Hy het bevind dat hoewel ‘n enkele 

opname nie noodwendig altyd geassosieer kan word met verhoogde risiko vir 

jeugmisdaad nie, herhaalde en verlengde hospitalisasie wel ‘n definitiewe faktor hier kan 

wees.  Rutter (in Muller et al., 1992:7) in teenstelling met Douglas, voer aan dat 

hospitalisasie geassosieer kan word met latere gedragsuitvalle, mits die eerste opname 

voor die ouderdom van 6 jaar geskied het.  Dit is juis vir hierdie rede dat hierdie studie so 
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wesenlik belangrik is vir die pre-primêre kleuter jonger as 6 jaar, sodat daar met behulp 

van voorbereiding gepoog kan word om hierdie latere gedragsuitvalle te voorkom.  Zager 

(in Orr, 1992:67) gaan verder as die huidige belewing van spanning deur die kind, en is 

van mening dat ook die uiteinde van hospitalisasie afhang van die voorafgaande faktore 

net voor opname.  Sy gee dus te kenne dat hospitalisasie nie noodwendig beskou kan 

word as uitsluitlike faktor van slegte belewenisse en uitreagerende gedrag na afloop van 

ontslag, soos wat deur die voorafgaande outeurs beweer word nie. 

 

“n Kleuter is gewoonlik baie aktief, en hospitalisasie bring beperking van sy mobiliteit 

mee (Klinzing & Klinzing, 1977:289).  Hierdie skrywers meen gevolglik dat die 

beperkinge in sensoriese stimuli die kleuter alleen en verlore kan laat voel.  Hart et al., 

(1992:3) voer ter ondersteuning aan dat pynlike mediese prosedures die kind se 

beweeglikheid so kan inperk, dat hy hospitalisasie as uitsluitlik ongemaklik en 

neerdrukkend kan afmaak.   

 

Na aanleiding van die voorafgaande probleemstelling kom die navorser tot die 

gevolgtrekking dat opname van ‘n kind voor die ouderdom van ses jaar nie net 

korttermyn-trauma impliseer nie, maar ook langtermyn-gedragsuitvalle, wat toekomstige 

optimale psigiese funksionering van die kind kan benadeel.   As gevolg van sowel die 

pre-primêre kleuter se beperkte begripsvermoë van kognitiewe ontwikkeling, as sy leemte 

aan ervaring, beskik hy volgens die navorser nie oor die nodige vaardighede om sy 

ervaring van hospitalisasie kognitief te beredeneer en vry van angs te hanteer nie.  Dit is 

dus die navorser se mening dat hierdie kleuter by uitstek voorbereiding op hospitalisasie 

benodig ten einde op sy belewenisse in die hospitaal te kan reageer vanuit vorige 

positiewe ondervindinge tydens terapeutiese sessies.  

 

1.4  DOELSTELLING EN DOELWITTE 

 

In die lig van die probleemformulering word daar vervolgens aandag gegee aan die 

doelstelling en doelwitte wat vir die studie vooropgestel was: 
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1.4.1  Doelstelling: 

• Om ‘n voorbereidende intervensieprogram te ontwikkel, waar die pre-primêre kleuter 

deur middel van spelterapeutiese tegnieke voorberei word op hospitalisasie, ten einde 

vrees en angs van die ervaring te verminder. 

  

1.4.2    Doelwitte: 

• Deur ‘n teoretiese raamwerk daar te stel, met behulp van ‘n literatuurstudie en 

gesprekke met kundiges oor die volgende aspekte: 

- die fisieke, emosionele en sielkundige impak van hospitalisasie op die pre-primêre 

kleuter;   

- die kind in die pre-primêre kleuterfase van ontwikkeling;   

- spelterapeutiese tegnieke en intervensiemoontlikhede ter voorbereiding.  

• Deur ‘n empiriese studie uit te voer met behulp van ‘n voorbereidende 

intervensieprogram, oor die belewenisse wat die pre-primêre kleuter tydens 

hospitalisasie ervaar. 

• Deur voorbereidende spelterapeutiese tegnieke en aktiwiteite te gebruik tydens 

-    opname;  

- liggaamlike bewustheid; 

- selfbeeld; 

- selfuitdrukking; 

- spanningontlading, en  

- tegnieke vir mediese spel,  

ten einde die pre-primêre kind se kennis aangaande sy hospitalisasie te verhoog, en 

hom voor te berei om die belewenisse wat hy moontlik mag ervaar, suksesvol te 

hanteer. 

• Deur die intervensie se impak op die kleuter se hospitaalbelewenis te assesseer en te 

evalueer, deur van ‘n gestruktureerde waarnemingsinstrument gebruik te maak as ‘n 

natoets, by ‘n eksperimentele sowel as ‘n vergelykende groep. 

• Deur aanbevelings te maak oor die invloed van spelterapeutiese intervensie op die 

pre-primêre kleuter se belewenis van hospitalisasie, ten einde ‘n 

voorbereidingsprogram vir hospitalisasie beskikbaar te stel.  
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1.5   HIPOTESE VIR DIE STUDIE 

 

‘n Hipotese kan volgens De Vos (1998:116) beskou word as “…statements about how 

things can be”.  Hipotese formulering impliseer dus ‘n tentatiewe stelling oor die 

verhouding tussen twee of meer veranderlikes.  Bless & Higson-Smith (1995:45) omskryf 

‘n hipotese as “…a suggested answer to a problem”.  Die HAT  beskryf  ‘n  hipotese as:     

“ 1. Onbewese stelling wat moet dien as grondslag vir redenering; veronderstelling.   

  2. Voorlopige veronderstelling wat gebruik word om iets anders te bewys.  

  3.  Ongegronde veronderstelling; gissing ...” 

Die navorser ag die stel van ‘n hipotese voorts as ‘n tentatiewe voorspelling of stelling 

aangaande die verwagte uitkoms van ‘n navorsingstudie, deur ‘n voorlopige antwoord op 

‘n probleemstelling te voorsien en die potensiële verhouding tussen die afhanklike en 

onafhanklike veranderlike te voorspel. 

 

 Die volgende hipotese is vir die doeleindes van hierdie studie geformuleer: 

• Indien voorkomende terapeutiese spelaktiwiteite onderneem word met ‘n pre-primêre 

kleuter wat gehospitaliseer gaan word, sal:       

- hy verminderde angstigheid ervaar, asook       

- minder vrees,         

- wat aanleiding sal gee tot minder uitreagerende reaksies op hospitalisasie.  

 

 

1.6   NAVORSINGSBENADERING 

 

Die benadering of paradigma van ‘n navorsingsprojek verteenwoordig die perspektief wat 

die navorser tot die projek openbaar, en voorsien die breedste raamwerk waarvolgens die 

navorsingsprojek uitgevoer gaan word.  Die benadering wat die navorser vir hierdie 

projek beoog het, was om ontoereikende reaksies en gedrag aan te spreek wat kleuters by 

hospitalisasie vertoon, deur ‘n spelterapeutiese program saam te stel en as ‘n 

voorkomende intervensie te loods, en te assesseer.   
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Die navorser het gebruik gemaak van triangulasie, wat ‘n kombinasie van die 

kwantitatiewe en kwalitatiewe benaderings impliseer.   Volgens De Vos (1998:241) 

impliseer die kwalitatiewe benadering ‘n anti-positivistiese, verklarende benadering wat 

ideografiese beredenering gebruik om menslike gedrag te begryp en te verstaan, asook 

die betekenis wat aan die alledaagse lewe gekoppel word.  In teenstelling hiermee 

handhaaf die kwantitatiewe benadering ‘n deduktiewe beredeneringstrategie, gebaseer op 

positivisme, wetenskaplike verduidelikings, objektiewe meting, voorspelling, en toetsing 

van die sosiale wêreld.  Creswell se dominante-minder-dominante model (De Vos, 

(2002:366) is vir die doeleindes van hierdie navorsing benut, waar daar gebruik gemaak 

is van ‘n dominante kwantitatiewe benadering van gestruktureerde waarneming tydens 

hospitalisasie, vir data-insameling, terwyl ‘n kleiner komponent van kwalitatiewe meting 

benut is deur die gebruikmaking van veldnotas tydens terapeutiese intervensie sowel as 

onderhoude met ouers.   Hierdie benadering blyk die mees aangewese benadering te 

wees, aangesien die intensiteit van uitreagerende gedrag, soos angstigheid en vrees, die 

meeste fokus ontvang, terwyl veldnotas (kwalitatiewe komponent) benut word om 

empiriese data verder te verryk en te verifieer.  

 

1.7    SOORT NAVORSING  

 

Die fokus van hierdie navorsingstudie was die oplos van ‘n relevante praktykprobleem, 

deur ‘n spesifieke voorkomende intervensieprogram te ontwikkel en op die probleem toe 

te pas, waarna die intervensie geëvalueer is.  Vir die doeleindes van hierdie studie het die 

navorser dus gebruik gemaak van intervensienavorsing, wat volgens De Vos (2002:396) 

‘n spesifieke intervensiemissie openbaar, en wat gerig is op die ontwikkeling, toepassing 

en evaluering van innoverende intervensies in die praktyk.   

  

 

Die stappe, soos in De Vos (2002:397-399) aangedui, is onder meer: 

Stap 1:  Probleemanalise  en projekbeplanning 

• Identifiseer en betrek kliënte 

• Verkry toegang tot die kliëntestelsel  

• Identifiseer bekommernisse van die populasie 
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• Analiseer die geïdentifiseerde probleem 

• Stel doelwitte en doelstellings saam 

 

Stap 2:  Versameling van inligting en ontwikkeling  van ‘n sintese 

• Benut bestaande inligtingsbronne 

• Bestudeer natuurlike voorbeelde 

• Bestudeer funksionele elemente van suksesvolle modelle 

Stap 3:  Die ontwerp 

• Ontwerp ‘n waarnemingsinstrument 

• Spesifiseer die prosedure-elemente van die intervensie 

Stap 4:  Vroeë ontwikkeling en voorstudie 

• Ontwikkel ‘n prototipe en ‘n voorlopige intervensie 

• Voer ‘n voorstudie uit 

• Pas die kriteria van die ontwerp op die voorlopige intervensie toe 

Stap 5:  Evaluasie en gevorderde ontwikkeling 

• Selekteer ‘n eksperimentele ontwerp 

• Versamel en analiseer data 

• Herhaal die intervensie in die veldondersoek 

• Verfyn die intervensie 

Stap 6:  Verspreiding van intervensieproduk 

• Berei die produk voor vir verspreiding  

• Identifiseer ‘n potensiële mark 

• Ontwikkel ‘n aanvraag vir die intervensie 

• Moedig gepaste aanpassings aan 

• Verskaf tegniese ondersteuning aan die persone wat die intervensie aanwend. 

 Die tipe intervensienavorsing wat by uitstek geselekteer is as die geskikte keuse vir 

hierdie navorsing, word in De Vos (1998:11) intervensie-ontwerp en ontwikkeling (D & 

D – design and development) genoem, aangesien die navorsing gerig is op die ontwerp 

en ontwikkeling van ‘n voorbereidingsprogram, ten einde die traumatiese reaksies van 

kleuters op hospitalisasie aan te spreek. 
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1.8    NAVORSINGSONTWERP 

 

‘n Navorsingsontwerp kan volgens Bless & Higson-Smith (1995:63) omskryf word as die 

program waarvolgens die navorser feite versamel, analiseer en interpreteer ten einde die 

gestelde hipotese van die navorsingstudie te toets.  Die navorser ag die navorsings- 

ontwerp as die strategie of plan waarvolgens sy haar navorsing gaan uitvoer, vir data-

insameling en vir toetsing van die gestelde hipotese.   

 

In hierdie studie is ‘n Kwasi-eksperimentele ontwerp gebruik, wat hom van ‘n ware 

eksperimentele ontwerp onderskei, deurdat daar nie ewekansige toewysing van 

proefpersone tot eksperimentele of vergelykende groepe is nie (Babbie, 1992:352).  Vir 

die doeleindes van hierdie navorsing is die vergelykende groep natoetsontwerp 

(Comparison group post-test design)  gebruik, ten einde die rykste en mees betroubare 

moontlike vorm van data te bekom (De Vos, 1998:379).  In hierdie navorsing is daar dus 

beoog om die studie van ‘n enkele onderwerp herhaaldelik te loods, om te bepaal watter 

effek ‘n voorbereidingsprogram sal hê op die reaksie van ‘n kind wat gehospitaliseer gaan 

word.  Slegs die eksperimentele groep, en nie die vergelykende groep nie, het dus die 

terapeutiese intervensie ontvang, waarna daar met albei groepe dieselfde natoets 

(herhaalde meting) onderneem was, ten einde die effek van die intervensie te kon meet.   

 
Intervensie: 
Voorbereidende 
Terapeutiese Program

Natoets: 
Gestruktureerde 
waarneming 

 

 
Eksperimentele Groep 

 
Vergelyk 
natoetse  

 

 Natoets: 
Gestruktureerde 
waarneming 

Geen intervensie 

 

 
Vergelykende Groep 

Figuur 1:  Vergelykende groep natoetsontwerp (Comparison group post-test 

design.) 
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1.9   NAVORSINGSPROSEDURE EN WERKSWYSE 

 

‘n Navorsingsprosedure word deur De Vos (1998:394) omskryf as:  “...observing the 

problem and studying naturally occurring innovations and other prototypes, researchers 

can identify procedural elements for use in the intervention”.  Soos reeds genoem was die 

navorsingsprojek daarmee gemoeid om ‘n voorbereidende intervensieprogram te 

ontwikkel waar die pre-primêre kind deur spelterapeutiese tegnieke voorberei is op 

hospitalisasie, ten einde spanning en vrees te verminder.  Die ses genoemde fases soos 

aangedui in punt 1.7 (vanuit De Vos, 2002:397-399), het die prosedure en werkswyse van 

die navorsingstudie bepaal en gerig, wat vervolgens in meer besonderhede bespreek sal 

word: 

 

1.9.1 Probleemanalise en projekbeplanning 

 

Vanuit die literatuurstudie het die volgende aspekte volgens die navorser as primêre 

probleemsituasies gemanifesteer: 

• Aangesien die kleuter se sielkundige, sosiale en intellektuele ontwikkeling hom nie 

altyd geredelik toelaat om onbekende gebeure vanuit sy realiteitswêreld te begryp en 

te hanteer nie, is voorbereiding op hospitalisasie kardinaal. 

• Die jong kind se hanteringsvaardighede word beperk deur sowel sy vlak van taal- 

en kognitiewe ontwikkeling, as deur ‘n leemte aan lewensondervinding.   

Daarvandaan dan sy onvermoë om hospitalisasie en die onbekende belewenisse wat 

dit impliseer, na behore te verstaan en dienooreenkomstig te hanteer.   

 

Samewerking met, en toegang tot, die kindersorgeenheid van Pretoria-Oos 

Privaathospitaal, en spesifiek die belanghebbende personeel, hospitaaltoere en benutting 

van mediese instrumente tydens voorbereiding, is verkry met die hulp van Suster R. 

Kühne (Verpleegdiensbestuurder) en Moira Blignaut (Hoof van kindersorgeenheid).  

Respondente wat die kenmerkende eienskappe van proefpersone openbaar het, is 

vervolgens geïdentifiseer in samewerking met oor-neus-en-keel spesialiste wat betrokke 

is by Pretoria-Oos Privaathospitaal.  Die bekommernisse en behoeftes wat die populasie 
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ervaar het, is geïdentifiseer en ontleed (literatuurstudie en vanuit praktyk), waarna die 

doelstellings en doelwitte vir die program vir intervensie (terapeutiese sessies) gestel is. 

Twintig respondente is betrek by die studie, waarin individuele terapeutiese sessies 

(reekse van nege sessies elk) benut is met slegs die eksperimentele groep, om die 

respondent se agtergrond, huidige gevoelens, gedagtes, gedragspatrone, en interaksies te 

kon bestudeer.  Die volgende aspekte is in die werkswyse vervat: 

 

 Gesinsagtergrond 

 Persoonlike inligting, en 

 Presentering, deur die respondente, van problematiek van hospitalisasie en 

siekte. 

 

1.9.2 Versameling inligting en sintese 

 

‘n Soektog is deur die navorser geloods na bestaande inligting in Suid-Afrika aangaande 

voorbereiding van kinders op hospitalisasie.  Geringe terugvoer is oor voorbereiding 

gekry, hoewel baie inligting reeds oor die hospitalisasie van kleuters in nasionale en 

internasionale bronne bestaan het.  Daar was dus nasionaal baie beperkte programme en 

literatuur beskikbaar, en weens die aard van hierdie studie was daar geen toepaslike 

meetinstrumente beskikbaar nie.  Die enigste voorbeeld van bestaande verbandhoudende 

voorbereidingsprogramme wat wel suksesvol tydens hospitalisasie geïmplementeer kan 

word, is in die Rooikruis kinderhospitaal gevind . 

 

1.9.3 Die ontwerp en strategie 

 

Die ontwerp word deur Thomas (in De Vos, 1998:392) geag as die beplande en 

sistematiese toepassing van relevante wetenskaplike, tegniese en praktiese inligting, ten 

einde intervensie te skep.   

• ‘n Gestruktureerde waarnemingsinstrument (bylae 4) vir meting (natoets), is geskep 

vir observasie tydens hospitalisasie.  Hierdie instrument is deur die navorser self 

ontwerp en benut met elke proefpersoon wat in die studie betrek is.  Observasie van al 
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20 respondente is gedoen vir ‘n konstante periode tydens opname in die hospitaal, 

sowel as vir die verloop van sewe dae na afloop van die operasie, om vas te stel of 

uitreagerende reaksies gepresenteer is. Die gestruktureerde meetinstrument is benut 

vir  natoetsing van die volgende aspekte van die gestelde hipotese, deur herhaaldelike 

meting: 

- mate van angstigheid en vrees wat ervaar is; 

- mate van presentering van uitreagerende reaksies as aktiewe, passiewe en 

regressiewe reaksies tydens hospitalisasie. 

• Die herhaalde meting het plaasgevind vandat die respondent opgeneem is, tot en met 

ontslag.  Daarna is dieselfde meting 24-uurliks gedoen, vir die duur van een week.  

Hierdie herhaalde meting het vir beide die eksperimentele groep en die vergelykende 

groep gegeld, as ‘n natoets. 

• Die spesifisering van elemente van prosedures wat tydens terapeutiese sessies gevolg 

is, het plaasgevind deur middel van hulpmiddels en tegnieke wat benut is, soos 

aggressiespel met klei, mediese spel met hospitaalapparate, ensomeer. 

• ‘n Waarnemingsinstrument is so ontwerp dat, die pre-primêre kind se gedrag en 

reaksies jeens hospitalisasie toepaslik waarneem kon word, die omvang daarvan se 

intensiteit en interval bepaal kon word, sowel as om die impak van die intervensie te 

kon vasstel. 

• Vir die kwalitatiewe studie is gebruik gemaak van 'n fenomenologiese strategie (De 

Vos, 2002:273).  Deur hierdie strategie poog die navorser (in haar rol as terapeut), om 

haarself tydens terapeutiese sessies in die kleuter se skoene te plaas.  Op hierdie wyse 

kan die betekenis wat kleuters aan hulle lewens gee, verstaan en geïnterpreteer word, 

ten einde 'n beskrywing van die essensie van die ervaring weer te gee.  Data word 

geanaliseer, ten einde sentrale temas binne die konteks van die navorsingstudie te 

beskryf. 
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1.9.4 Vroeë ontwikkeling en voorstudie 

 

Hierdie fase was funksioneel vir die ontwikkeling van ‘n eenvoudige ontwerp wat in ‘n 

toetsbare vorm in die veld geëvalueer kan word (De Vos, 1998:395). 

•  ‘n Prototipe program is saamgestel vir die ontwikkeling van doelstellings, doelwitte, 

inhoud van dit wat tydens die voorstudie getoets is, en die benutting van tegnieke en 

mediums is tydens sessies getoets. 

• ‘n Voortoets is geloods met twee van die respondente wat nie in die hoofstudie betrek 

is nie, sowel as met hulle ouers, ten einde die effektiwiteit en bruikbaarheid te kon 

bepaal van die gestruktureerde waarnemingsinstrument (bylae 4) asook van 

terapeutiese sessies.  Die voortoets wys kritieke elemente uit van uitvoerbaarheid van 

die studie, tydsduur, verstaanbaarheid en effektiwiteit van die terapeutiese sessies en 

waarnemingsinstrument.  Dit het duidelik uit die voortoets geblyk dat sekere van die 

intervensies nie die kind se aandag gehou het nie, en die voortoets is gewysig 

ooreenkomstig die kinders en ouers se insette.  Sessies wat ‘n hoë emosionele inslag 

gehad het, is verkort vir die kinders se gerief.  Die sessie van mediese spel en die 

hospitaaltoer is eenstemmig deur die kinders geag as die mees waardevolle 

voorbereiding.  Ander minder ernstige wysigings kon ook aan die program 

aangebring word, op grond van assessering deur middel van die voortoets.  Die 

voorbereiding van ouers is as van onskatbare waarde geag, en is as noodsaaklik 

beskou deur ouers wat betrokke was by die voortoets.   Die waarnemingsinstrument is 

verder getoets ten einde die duidelikheid, toepaslikheid en waarde daarvan te 

evalueer, waarna daar waardevolle wysigings aangebring is.  Evaluasie na die 

voortoets het aanleiding gegee tot noodsaaklike aanpassings en wysigings aan die 

intervensieprogram, op grond van terugvoer van die respondente, met die doel om die 

finale produk te skep wat toegepas sou kon word. 
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1.9.5 Evaluasie en gevorderde ontwikkeling 

 

Volgens De Vos (1998:397) bestaan daar vier kritieke stappe wat die navorser tydens 

hierdie fase moes onderneem, naamlik: 

• Die keuse van ‘n eksperimentele ontwerp: Kwasi-eksperimentele ontwerp, naamlik 

die Natoetsontwerp vir die Vergelykende Groep (Comparison group post-test design) 

is in hierdie studie benut. 

• Die keuses van data-insameling en ontleding. Vir die doeleindes van hierdie studie is 

gestruktureerde waarneming as natuurlike waarneming gebruik, aangesien 

gedragspatrone vanuit die studie beskryf wou word.  Data-insameling is gemeet met 

behulp van ‘n gestruktureerde waarnemingsinstrument (as natoets), wat bepaalde 

gedragspatrone insluit het wat uit die literatuur omskryf is, (verwys na punt 1.2, 

naamlik overte, passiewe en regressiewe reaksies). Die natoets is met beide 

eksperimentele groepe as vergelykende groepe onderneem. 

• ‘n Reeks van nege terapeutiese sessies is gedoen met tien respondente van die 

eksperimentele groep.  Veldnotas tydens terapeutiese intervensie, asook aanvanklike 

onderhoudvoering met die kinders en hulle ouers, is ook benut om data te  verryk en 

verifiëer.  

• Herhaling van die intervensie in die navorsingsveld: voorbereidende terapeutiese 

sessies, wat deel van die hoofstudie uitmaak, is onderneem met tien gehospitaliseerde 

kleuters (eksperimentele groep). 

• Verfyning van die intervensieprogram is gedoen waar dit van toepassing was. 

• Die resultate van die natoets is gebruik om die impak van die intervensie te bepaal. 

• In die konteks van hierdie studie het die navorser deurentyd bewus gebly van die rol 

wat tussenveranderlikes speel, om ‘n moontlike invloed op navorsingsresultate te kon 

hê.  Moontlike tussenveranderlikes vir hierdie studie het onder meer die volgende 

ingesluit: 

- ouderdom 

- geslag 

- aantal kere gehospitaliseer 

- duur van hospitalisasie 
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- aard en erns van siekte of hospitalisasie 

- faktore wat hospitalisasie voorafgaan 

- vorige ondervinding en skeiding van ouers 

- begrip van hospitalisasie en mediese prosedures 

- kind se intelligensie en ontwikkelingsvlak 

- liggaamlike versteuring en verminking vanweë siekte 

 

1.9.6 Verspreiding van die intervensie produk 

 

Die potensiële mark vir hierdie tipe intervensie wissel vanaf gesondheidsorginstellings 

soos hospitale en klinieke, terapeute in privaatpraktyk tot ouers wat oor die nodige 

vaardighede beskik om die program tuis te implementeer met enkele wysigings.  

Professies soos maatskaplike werk, opvoedkundige instansies soos skole en kleuterskole, 

asook sielkunde en spelterapie kan by hierdie program baat vind.  Dit kan egter slegs 

plaasvind indien die gemeenskap ingelig word aangaande die bestaan van so ‘n program, 

en vereis dus bemarking in, en bewusmaking van, die gemeenskap.  Die nodige opleiding 

van voornemende gebruikers word noodsaaklik geag, en as voorwaarde gestel vir die 

benutting van die program. Tegniese ondersteuning van verbruikers word hierbenewens 

ook nog onderneem.   

 

1.10 VOORONDERSOEK 

 

1.10.1 Literatuurstudie 

 

Volgens De Vos (1998:64) word ‘n literatuursoektog onderneem ten einde ‘n beter begrip 

te vorm van die aard en wese van ‘n probleem wat vir studie geïdentifiseer is.   Die 

volgende literatuurbronne is as deel van die voorondersoek bestudeer:  

 ‘n RGN-soektog is namens die navorser geloods deur die Akademiese 

Inligtingsentrum van die Universiteit van Pretoria, om te kon bepaal tot watter 

mate navorsing oor die onderwerp reeds gedoen was.  Dit het afgehandelde 

navorsing ingesluit, sowel as navorsing wat nog in proses was.  Hieruit het dit 
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geblyk dat daar nog geen navorsingsondersoeke op nasionale vlak gedoen is oor 

voorbereiding van die pre-primêre kind op hospitalisasie nie.  

 Sowel nasionale verhandelinge as internasionale bronne vanuit die V.S.A, 

Australië en Brittanje is in die literatuurstudie benut.   

 ‘n Leemte aan benutbare literatuur en veral aan beskikbare Suid-Afrikaanse 

bronne is ondervind oor voorbereiding op hospitalisasie, en resente bronne, sowel 

nasionaal as internasionaal het min oor die onderwerp bevat. 

 

1.10.2  Konsultasie met Kundiges 

 

Daar is gesprekke gevoer met die volgende kenners op die gebiede van hospitalisasie, 

spelterapie, die kind in die pre-primêre kleuterfase, mediese prosedures, en behandeling 

van siek kleuters: 

 Liani Steenekamp – Arbeidsterapeut uit die V.S.A (North Carolina), en kenner op 

die gebied van rehabilitasie van gehospitaliseerde kinders is geraadpleeg oor 

relevante inligting oor hoe ‘n voorbereidingsprogram vir hospitalisasie van 

kleuters ontwikkel en geïmplementeer kan word. 

 Dr. Johnny Lotter – ‘n baie bekende pediater wat betrokke is by Pretoria-Oos 

Privaathospitaal is geraadpleeg oor mediese prosedures en behandeling, asook oor 

hoe kleuters dit beleef. 

 Die volgende oor-neus-en-keel spesialiste is genader oor sowel die 

uitvoerbaarheid van studie as die skryf van die program en verwysing van 

pasiënte:  Drr. Nitius du Plessis, Irman Henkel, en Gustaf Joyce. 

 Dr. Carla Winter – Spelterapeut in privaatpraktyk, is genader aangaande die 

uitvoerbaarheid en prosedures van die studie, vanuit ‘n spelterapeutiese 

benadering.   

 Dr. Louise Kruger – Kliniese sielkundige in privaatpraktyk was genader oor die 

uitvoerbaarheid van die studie, samestelling van terapiesessies, die kleuterfase van 

ontwikkeling, asook oor meting. 

 Die betrokke bestuur (Suster Kühne) en personeel van Pretoria-Oos 

Privaathospitaal (Suster Moira Blignaut, Hoof, Kindersorgafdeling) – is genader 
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vir toestemming (bylae 1) en om praktiese reëlings te tref vir die navorsingstudie, 

hospitaaltoere en ondersteuning van die studie deur die hospitaal.  

 Prof. Rina Delport – lektor aan die departement Maatskaplike werk (UP), is 

genader oor praktiese uitvoerbaarheid van die navorsingstudie, keuse van 

navorsingsmetodiek, asook die opstel en keuse van gestruktureerde 

waarnemingsinstrument. 

 Dr. Marietjie Yssel – lektor aan die departement Maatskaplike werk (UP), was 

uiters behulpsaam met die opstel en keuse van gestruktureerde 

waarnemingsinstrument, asook uitvoerbaarheid van die intervensieprogram se 

inhoud.   

 Mev. Rina Owen - departement Statistiek (UP), was betrokke by die opstel van 

die finale produk, in terme van die gestruktureerde waarnemingsinstrument.  Sy 

het ook die verwerking van die empiriese data gekoördineer. 

 

Na aanleiding van gesprekke met bogenoemde kenners, gaan die uitvoerbaarheid van die 

studie vervolgens aandag geniet. 

 

1.10.3  Uitvoerbaarheid van die ondersoek 

 

Die uitvoerbaarheid van die studie is met bogenoemde kenners bespreek.   Die nodige 

toestemming (bylae 1) en verloop van die studie is by Pretoria-Oos Privaathospitaal 

verkry om terapeutiese intervensies en hospitaaltoere aan te bied.  Die terapeutiese sessies 

is by Pretoria-Oos Privaathospitaal uitgevoer met al tien respondente,  en dit het die 

impak van die hospitalisasie as sulks baie verlig.  Die respondente was dus met opname 

reeds gewoond is aan die reuke, klanke, personeel, en roetines van die opset.  Op hierdie 

wyse het die kleuter sy persepsie van ‘n “vreemde seermaakplek” verwissel na ‘n “plek 

wat my beter maak en waarmee ek gemaklik is”, aangesien hy vir agt agtereenvolgende 

kere daar ‘n aangename leer- en speelondervinding geniet het.   
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Die respondente vir die studie, is verwys op grond van vrywillige deelname deur die 

spesialiste.  Die kriteria waarop respondente verwys is en tot die studie betrek is, was 

onder meer: 

- tussen die ouderdom van 3 en 6 (soos op datum van aanvang van terapie); 

- Afrikaans- of Engelssprekend; 

- minder ernstige operasies wat hospitalisasie vir hoogstens twee dae impliseer;  en 

- seuns sowel as dogters. 

 

Die spesialiste wat reeds aan die respondente bekend was, en reeds vertrou word, het die 

verwysing en deelname van respondente vergemaklik.  ‘n Inligtingsbrief is aan die ouers 

verskaf,  waarna ‘n tuisbesoek aan die gesin gebring is om die aard en prosedures van die 

projek duidelik te maak, sou hulle bereid wees om daaraan deel te neem. Skriftelike 

toestemming deur middel van die ingeligte toestemmingsdokument (bylae 3), is deur die 

respondente se ouers tydens die eerste sessie (tuisbesoek) aan die navorser verskaf.  

Tydens hierdie sessie het kontraksluiting in terme van deelname aan die navorsing 

plaasgevind, waar die ouers ook die inligting van voornemende respondente vraelys 

(bylae 2) voltooi het. Die dokters het vanaf die respondente asook hulle voogde 

toestemming verkry om hulle inligting aan die navorser bekend te maak.  Die 

infrastruktuur waarbinne die studie gedoen is, was uiters gunstig en maklik toeganklik vir 

beide die navorser en die respondente.  Siende dat die navorser naby aan die hospitaal 

woon, asook die pasiënte wat die hospitaal besoek, was dit ‘n koste-effektiewe studie.  

Hierdie studie was van wesenlike waarde vir genoemde hospitaal se kindersorgeenheid-

personeel, dokters asook teaterpersoneel, aangesien dat dit hulle taak vergemaklik het as 

gevolg van gemotiveerde, voorbereide, en minder angstige kinderpasiënte en ouers. 

 

‘n Kontraktuele- (soos bo vermeld) en vertrouensverhouding is met die respondente en 

hulle ouers gesluit, nadat al die betrokke aspekte van die studie, sowel as vertroulikheid, 

aan hulle verduidelik is.  Die finale besluit om deel van die studie uit te maak, het dus by 

hulle berus.  Hierdie werkwyse het die risiko uitskakel van ongemotiveerde respondente, 

wat nie terugkeer vir terapiesessies nie.  Alle genaderde ouers was met die eerste 

oogopslag uiters geneë om aan die studie deel te neem, en baie belangstellendes moes 
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weggewys word, weens die beperkte aard van die steekproef, asook weens ‘n tydaspek 

vir afhandeling van die studie, met dien verstande dat dit moontlik in die toekoms as ‘n 

standaarddiens vir die hospitaal gelewer kan word. 

 

1.10.4   Toetsing van program/meetinstrument 

 

Die voortoets van die program, waarnemingsinstrument en meetinstrument, is reeds 

onder punt 1.9.4 beskryf.  ‘n Gestruktureerde waarnemingsinstrument wat uitreagerende 

gedrag soos in punt 1.2 vervat, is in samewerking met dr. Marietjie Yssel en Mev. Rina 

Owen ontwikkel.  Hierdie instrument het laasgenoemde gedrag omskryf, sowel as die 

intensiteit en frekwensie daarvan.  Twee respondente wat nie aan die studie deelgeneem 

het nie, is genader om die meetinstrument te toets, waartydens die werking daarvan ook 

aan die navorsingsassistent verduidelik was.   

 

 

1.11     OMSKRYWING VAN DIE UNIVERSUM, AFBAKENING VAN    

            STEEKPROEF,  EN WYSE VAN STEEKPROEFNEMING 

 

1.11.1  Omskrywing van die Universum 

 

Die universum of  populasie van ‘n studie word volgens Bless & Higson-Smith (1995:85) 

beskryf as die totale omvang van objekte, gebeure of groep mense wat deur die 

onderwerp van die navorsing insluit word, en waaruit die navorser beoog om data te 

verkry. Dane (1990:336) omskryf die populasie as al die moontlike elemente wat deel 

van ‘n studie kan uitmaak.  Vir hierdie studie het die universum dus bestaan uit: 

 

• alle pre-primêre kleuters (tussen die ouderdom van ongeveer drie en ses jaar) wat in 

Pretoria-Oos Privaathospitaal minder ernstige mediese prosedures of behandeling 

deur genoemde spesialiste  ontvang het, gedurende die periode Augustus 2003 tot 

November 2003. 
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1.11.2  Afbakening van steekproef en wyse van steekproefneming 

 

Doelgerigte steekproeftrekking word volgens  De Vos (1998:198) omskryf as:  “...a type 

of sample based entirely on the judgement of the researcher, in that a sample is composed 

by elements which contain the most characteristic representative or typical attributes of 

the population”.  Vir die doeleindes van hierdie navorsing is ‘n literatuurstudie oor die 

dinamika van hospitalisasie gedoen sowel as voorbereiding vir die pre-primêre 

kleuterfase, op grond waarvan respondente geselekteer is deur ‘n doelgerigte steekproef, 

uit die pasiëntebasis van genoemde spesialiste.  ‘n Doelgerigte steekproef bepaal dat die 

navorser vir hierdie studie ‘n steekproef persone moes saamstel, wat volgens haar oordeel 

die kenmerkende eienskappe van die betrokke populasie besit het, naamlik kleuters 

tussen die ouderdom van drie en ses, wat via die betrokke spesialiste by die genoemde 

instansie aangedoen het vir mediese prosedures.  

 

Aangesien alle respondente in die universum nie deel van die studie kan uitmaak nie, is 

twintig respondente met behulp van ‘n doelgerigte steekproef geselekteer.  Dit is gedoen 

op grond van kennis wat vanuit die literatuurstudie verkry is, waar respondente doelgerig 

betrek is indien hulle sekere eienskappe of karaktertrekke geopenbaar het. Hierdie 

steekproef het bestaan uit ‘n eksperimentele groep en ‘n vergelykende groep, wat op 

grond van dieselfde kriteria geselekteer is (vergelyk 1.10.3), naamlik: 

- kleuters tussen die ouderdom van 3 en 6 jaar (by aanvang van terapie); 

- seuns sowel as dogters; 

- wat minder ernstige mediese prosedures ondergaan het, en vir hoogstens 2 dae 

gehospitaliseer was, 

- Afrikaans en Engelssprekend; 

- 20 respondente. 
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Ouderdomme van die respondente in die twee groepe, is sover as moontlik 

uitgebalanseer, ten einde die mees betroubare resultate te kon verkry.  Met ander woorde, 

respondente is so geselekteer vir die twee groepe, dat daar min of meer ewe veel drie-, 

vier-, vyf- en sesjarige respondente in beide groepe was.  Geslag was nie ‘n veranderlike 

wat tydens hierdie studie getoets is nie, daarom het die geslag tydens keuse van 

respondente nie so ernstig aandag geniet nie.  Ten spyte hiervan het die navorser geslag 

as ‘n belangrike tussenveranderlike geag, daarom is vyf seuns en vyf dogters telkens in 

die twee groepe ingesluit, om die resultate van die navorsing so betroubaar moontlik te 

maak.  Hoewel daar verskille tussen seuns en dogters se reaksies op hospitalisasie 

bestaan, kan hierdie verskil tydens ‘n volgende studie van naderby ondersoek word.   

 

 Die aanvanklike respondente, soos deur die spesialiste verwys, is op grond van ‘n 

waarskynlikheidseleksie oor die periode Augustus 2003 tot November 2003 ingesluit by 

die populasie waaruit ‘n doelgerigte steekproef getrek is.   Nadat die eerste vyf seuns en 

vyf dogters in die eksperimentele groep ingesluit is, wat die karaktertrekke en eienskappe 

van die universum besit het, was tien respondente op dieselfde wyse vir die vergelykende 

groep gekies. 

 

 

1.12   ETIESE ASPEKTE 

 

Etiese aspekte verwys, aldus Strydom in De Vos (1998:24), na die raamwerk van morele 

beginsels wat deur ‘n individu of groep voorgestel word, en wat op ‘n breë basis aanvaar 

word.  Dit bied reëls en verwagte gedrag aangaande die mees korrekte optrede in 

navorsing, teenoor respondente, borge, ander navorsers, assistente, en studente.  Etiese 

aspekte wat van belang was vir hierdie studie behels onder andere: 

 

• skade aan respondente; 

• ingeligte toestemming; 

• skending van privaatheid; 

• misleiding van respondente; 
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• aksies en bevoegdheid van die navorser; 

• bekendmaking en publikasie van bevindinge; 

• herstel van die respondente. 

 

1.12.1   Skade aan respondente 

 

Vanuit die aard van die betrokke navorsingstudie waar daar met jong kinders gewerk 

was, is dít ‘n baie belangrike aspek.  De Vos (1998:25) ag dit noodsaaklik dat daar sorg 

gedra behoort te word vir die respondente se emosionele sowel as fisieke welstand.  Die 

navorser is van mening dat kleuters wat betrokke is by terapeutiese intervensie, 

emosionele skade kan opdoen indien die navorser nie bedag is op die uniekheid van elke 

kind se ontwikkeling, temperament, en intelligensie nie.  Die kind se selfbeeld en sy 

psigososiale ontwikkeling kan geskaad word deur onvanpaste aktiwiteite en terugvoer 

van die terapeut.  Fisieke skade in hierdie studie kon opgedoen word deur sowel die speel 

met mediese instrumente tydens mediese spel, as tydens die benutting van kunsmedia wat 

die kleuter in sy mond kon druk, ensovoorts.  ‘n Verdere aspek van belang was dat die 

navorser moes toesien dat sowel die kind, as sy ouers die volle impak van die navorsing 

besef, wat ongemak en slegte emosionele ervaringe kon insluit. 

 

Aangesien daar vir die doeleindes van die mees betroubare resultate, ‘n vergelykende 

groep gebruik moes word, wat nie die terapeutiese intervensie ontvang het nie, het die 

navorser beoog om alle moontlike emosionele skade wat aangerig kon word aan hierdie 

respondente, met opvolg-terapiesessies te neutraliseer indien nodig, of om die kind te 

verwys vir verdere terapie. Dít was ‘n uiters netelige etiese aspek vir die navorser, 

aangesien dit nie vir haar moontlik was om enige kind te kon kies wat nie voordeel uit 

hierdie studie sou trek nie.  Wat positief hiertoe bygedra het, is dat daar wel ouers is wat 

van mening was dat hulle kinders nie voorbereiding nodig het nie, en heeltemal in staat is 

om die situasie te hanteer.  Wanneer die navorser hulle dan nie kon oortuig dat hulle kind 

werklik onskatbare baat by die studie gaan vind nie, het sy dan wel toestemming by die 

ouers gekry om hierdie kinders in die vergelykende groep te betrek vir waarneming.  

Twee kinders waarvan die ouers wel belang gestel het in voorbereiding, is die 
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vergelykende groep betrek, vanweë onvoldoende tyd om hulle voor te berei.  Hierdie 

ouers het daartoe ingestem omdat hulle die waarde van die voorbereiding terdeë begryp 

het, en wou hê dat ander kinders hierby baat vind, sowel as toekomstige baat vir hulle eie 

kinders. 

1.12.2   Ingeligte toestemming 

 

Hierdie aspek het vir die beoogde studie behels dat die navorser moes toesien dat daar, 

alle relevante inligting oor die doel, doelwitte, prosedures, werkwyses, regte van 

respondente, vertroulikheid, voordele, nadele, asook gevare van die studie, tydens 

oriëntasie van die gesin tot die studie aan die gesin beskikbaar gestel moes word.  Die 

navorser het dit haar prioriteit gemaak om volledige en akkurate inligting oor 

bogenoemde aspekte mondelings sowel as in die vorm van ‘n toestemmingsbrief 

(ingeligte toestemmingsdokument in bylae 3) oor te dra, en te bevestig.  Op hierdie wyse 

kon respondente dan ‘n ingeligte besluit neem om deel van die studie uit te maak al dan 

nie, asook om vroegtydig daarvan te onttrek.  In hierdie studie was die kleuters egter 

wettig en sielkundig nie in staat om hulle toestemming tot die ondersoek te verleën nie, 

en is skriftelike toestemming en vrywaring van die ouers of voogde verkry, tesame met ‘n 

kontraktuele ooreenkoms wat die nodige beskerming aan beide partye verleën het.  Die 

navorser het ook gesorg dat daar geen verskuilde agendas vir die respondente se 

deelname bestaan nie, soos ‘n verpligte gevoel om deel van die studie te wees, blote 

nuuskierigheid, of om verveeldheid hok te slaan nie. 

 

1.12.3   Misleiding van respondente 

 

Misleiding van respondente behels volgens De Vos (1998:27) die verskaffing van 

onakkurate inligting aan respondente, sodat hulle sal toestem tot die ondersoek, waar 

hulle andersins deelname sou geweier het.  Die hoofredes wat hiervoor aangevoer kan 

word is: 

 Ten einde die ware doel van die studie van die respondent te weerhou 

 Om die ware funksie van die respondente se aksies te verbloem 

 Om die ondervindinge wat hulle moontlik mag ervaar te probeer wegsteek 
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Daar is in hierdie studie gesorg dat die korrekte en volledige inligting oor die aard van 

alle aspekte en fases van die studie blootgelê word, veral omdat dit jong kinders se 

lewens baie negatief kan raak. 

 

1.12.4  Skending van privaatheid 

 

Volgens De Vos (1998:27) behels die skending van privaatheid die oortreding van ‘n 

respondent se reg tot selfbeskikking, en inmenging in privaatheid.  Vir die doeleindes van 

hierdie studie is daar gesorg dat respondente en hulle ouers self die keuse tot deelname 

gee. Anonimiteit en vertroulikheid is met oorleg hanteer, veral as dit by konkrete inligting 

oor ‘n respondent gekom het, byvoorbeeld inligting op rekenaar of geskrewe inligting.  

Geen derde partye is vir inligting genader sonder die medewete van respondente nie, en 

data-insameling is so respekvol as moontlik benader, soos wat die studie dit toegelaat het.  

 

1.12.5  Aksies en bevoegdheid van die navorser 

 

Die navorser het vanuit haar studies, privaat praktyk, en vrywillige werk vir FAMSA 

genoeg ondervinding opgedoen van terapeutiese intervensie met kinders, om haar toe te 

laat om hierdie navorsing met vrymoedigheid te kon loods.  Die nodige supervisie het 

bestaan in die vorm van studieleiding vanaf Prof. M.S.E du Preez sowel as Dr. Kotie 

Joubert, sou daar ter enige tyd struikelblokke opgeduik het.  Prof. Du Preez het as die 

navorser se promotor opgetree tot na afloop van die empiriese studie, waarna sy die land 

verlaat het en Dr. Joubert by haar oorgeneem het vir die afhandeling van die studie. Die 

redes vir die studie asook die eerbiediging van etiese aspekte blyk duidelik vanuit hierdie 

hoofstuk.  Korrekte prosedures is deur die navorser gevolg, ongeag finansiële implikasies 

soos reiskostes, ensovoorts.  

 

1.12.6   Bekendmaking en publikasie van bevindinge 

 

Die navorser het korrekte en objektiewe resultate van die studie gepubliseer en het die 

leemtes van die studie duidelik gestel, sodat verdere navorsing suksesvol hierop kan 
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voortbou.  Vertroulikheid en anonimiteit het voorkeuraandag geniet, deurdat respondente 

van skuilname voorsien is by bekendmaking van inligting oor terapeutiese intervensie en 

gevallestudies.  Die respondente en hulle ouers is daarvan verwittig en van skuilname 

voorsien alvorens bevindinge gepubliseer was.  Die resultate is ook aan die Universiteit 

van Pretoria en Pretoria-Oos Hospitaal bekend gemaak. 

 

1.12.7  Herstel van respondente 

 

Die navorser het gesorg dat terapeutiese intervensie nie prematuur beëindig is, slegs 

omdat die navorsing voltooi was, en die nodige resultate bekom is nie.  ‘n Tuisbesoek en 

telefoniese kontak is na ontslag met elke kleuter deurloop, waar ondervindinge en 

emosies deurgewerk kon word.  Enige wanopvattings en waninterpretasies wat uit die 

navorsingstudie voortgevloei het, kon tydens hierdie sessies uitgeklaar word, alhoewel dit 

nooit voorgekom het nie.  Op hierdie wyse is skade geminimaliseer, en waar nodig kon 

die kleuter verder vir terapie verwys word, na gelang van die situasie.  Na afloop van die 

studie is daar ook met opvolg onderhoude gepoog om enige skade te herstel, wat aan die 

vergelykende groep aangerig sou kon gewees het (soos die behoefte bestaan het). De Vos 

(1998:34) is laastens van mening dat die terminering van terapeutiese intervensies met 

groot oorleg hanteer behoort te word.   

 

 

1.13 LEEMTES EN BEPERKINGS VAN DIE STUDIE 

 

Die belangrikste beperkings en leemtes wat die navorser in haar navorsingstudie kon 

identifiseer is die volgende: 

 

• Weens die omvang van die navorsingsprojek waar die primêre fokus van die studie op 

die voorbereiding van die kleuter geval het, is daar min tyd afgestaan aan die 

voorbereiding van die kleuter se ouers, broers en susters.  Aspekte soos reaksies van 

die kind op narkose, pyn, en ongemakhantering tuis (veral dag 5 van 

mangeloperasies, waar simptome vererger) is kortliks met ouers deurgewerk.  Die 
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aanbeveling kan gemaak word dat ‘n kort ouerleidingprogram saamgestel word, 

omdat ouers se angs deurwerk na hulle kinders.  Dit kan in ‘n hardekopie aan hulle 

verskaf word om self deur te werk, of in ‘n paar sessies met hulle hanteer word, na 

gelang van die situasie. 

• Om nege sessies met jong kleuters deur te werk is baie tydrowend vir die terapeut 

asook vir die kind en sy ouers.  Aangesien langer sessies nie moontlik is nie, vanweë 

kleuters se kort aandagspan, moes meer, maar korter sessies dus geïmplementeer 

word, wat baie heen en weer ryery vir die ouers beteken het.  Die navorser moet 

toegee dat die ouers in die studie baie positief was oor die studie en die resultate, wat 

hierdie leemte minder intens gemaak het.   

• Aan die ander kant het dit gebeur dat pasiënte te vinnig geskeduleer was vir 

hospitalisasie, wat veroorsaak het dat baie pasiënte as gevolg daarvan nie die voordeel 

van die voorbereiding kon kry nie.  Die navorser beveel aan dat sessies gekombineer 

kan word, byvoorbeeld liggaamsbeeldaktiwiteite en mediese spel, sodat die kleuter sy 

liggaamsbeeld aftrek en in dieselfde sessie voorberei op die operasie.  Die terapeut 

moet hier sorg dat die aktiwiteite ingekort word waar nodig, om die sessie nie te lank 

te maak nie, veral by die jong kind met ‘n kort aandagspan.  Twee opeenvolgende 

sessies op ‘n dag, met ‘n kort breuk tussenin kan ook met sukses geïmplementeer 

word, sodat ouers minder heen en weer hoef te ry.  Op hierdie wyse kan kinders in 

korter periodes voorberei word. 

• Die aard van die sessies wat spel-georiënteer is, maak dit ook moontlik om meer 

aktiwiteite na mekaar te doen, as waar die kind op ‘n formele wyse feite sou moes 

verkry.  Sessies kan dus met die helfte verminder word as dit nodig sou wees.  Die 

ideaal is steeds meer speeltyd in die hospitaalopset, om kleuters met die omgewing 

bekend te maak. 

• ‘n Verdere beperking is geïdentifiseer, naamlik die gebrek aan beskikbare Suid-

Afrikaanse benutbare literatuur, asook die gebrek aan resente bronne, nasionaal en 

internasionaal, oor voorbereiding op hospitalisasie. 

• Slegs 10 respondente is tydens die hoofondersoek in elke groep betrek, wat die 

steekproef baie klein laat reflekteer.  Die rede vir die klein getal respondente verwys 

weer terug na die tydrowende aard van individuele intervensie, aangesien dit nodig is 
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om ‘n kleuter individueel voor te berei, sodat die terapeut nie ‘n aspek miskyk nie, 

asook weens die jong ouderdom van die teikengroep. ‘n Verdere rede vir die beperkte 

aantal respondente was dat die navorser ‘n beurs vir die studie verkry het, wat ‘n 

tydaspek op die navorsing geplaas het.  Ten spyte hiervan was die resultate vir hierdie 

studie egter wel veralgemeenbaar, deurdat gebruik gemaak is van verdelingsvrye 

toetse.  Dit het by uitstek positief gereflekteer, nie slegs op grond van resultate van 

die kwantitatiewe meting nie, maar ook kwalitatief deur die menings van dokters, 

narkotiseurs, pasiënte, en veral pasiënte se ouers. 

 

 

1.14  DEFINISIES VAN HOOFKONSEPTE 

 

1.14.1   Hospitalisasie: 

Hospitalisasie van ‘n kleuter word deur Louw (1994:289) geag as ‘n stresvolle 

gebeurtenis, waarvoor die kleuter nog nie oor genoeg begrip van tyd en afstand 

beskik nie, en dit gevolglik uiters moeilik vind om te verstaan.  H.A.T. (1979: 413) 

bevat die volgende omskrywings: “hospitalisasie: opneming en behandeling van 

siekes in hospitale”, “hospitaliseer: na ‘n hospitaal stuur, daarin opneem” en 

“hospitaal: ...inrigting vir die mediese versorging en behandeling van siekes; 

siekehuis”.  Volgens die Oxford Dictionary (1984:354) kan hospitalisasie verklaar 

word as “…to send or admit a patient to a hospital institution providing medical and 

surgical treatment and nursing care for ill or injured people”.  Hospitalisasie van ‘n 

kleuter impliseer derhalwe opname in ‘n mediese struktuur, vir ‘n mediese 

prosedure van een of ander aard, wat gevolglike skeiding van ouers, liggaamlike 

inperking, onbekendheid van omgewing, en pynlike mediese prosedures kan 

meebring.  Die navorser is ook van mening dat hospitalisasie isolasie van sensoriese 

stimuli tot gevolg het, wat kan lei tot eensaamheid en regressie. 

 

1.14.2   Voorbereiding: 

Die H.A.T. (1979: 413) omskryf voorberei as: 1. Vooraf gereedmaak, klaarmaak; ... 

2. Langsaam en versigtig op die hoogte bring; vooraf ontvanklik maak ... 3. ... Jou 
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vir iets gereedhou ...”  Die Oxford Dictionary (1984:581) sien voorbereiding as:  

“Preparing for being prepared for something, things done to make ready”, terwyl dit 

na iemand wat voorberei is verwys as:  “…to be ready or disposed in some way, or 

be willing to do something”.   Die navorser is van mening dat voorbereiding van die 

kleuter op hospitalisasie, daarop dui dat die kleuter se kennisvlak dus optimaal 

versadig moet word met dit wat hom te wagte is tydens sy opname-periode, gedrag 

en reaksies wat van hom verwag sal word, asook die fisieke en emosionele impak 

wat sy ondervinding moontlik op hom sal hê. 

 

1.14.3   Pre-primêre kleuterfase van ontwikkeling: 

Hierdie besondere ontwikkelingsfase impliseer vir die navorser vanuit die literatuur 

laat kleuterjare, ongeveer drie jaar tot en met voorskoolse ouderdom van ongeveer 

ses- tot sewejarige ouderdom.  Waar die kleutertydperk vanaf ongeveer twee- tot 

sesjarige ouderdom strek (Louw, 1994:243), impliseer bogenoemde periode dus laat 

kleuterjare tot en met skoolgaande ouderdom.  Petrillo & Sanger (1980:44) ag ter 

ondersteuning van laasgenoemde outeur die pre-primêre fase en die voorskoolse 

fase as sinoniem, wat ‘n kind in sy laat kleuterjare impliseer, tot en met voorskoolse 

ouderdom, met ander woorde tussen 3½ en 6½ jaar.  Piaget (in Muller et al., 

1992:63) verwys volgens haar fases van intellektuele ontwikkeling na hierdie 

tydperk as die pre-operasionele fase, naamlik die kind tussen die ouderdom van 2 en 

7 jaar. 

 

1.14.4     Spelterapie:    

      Spel is ‘n natuurlike medium van uitdrukking vir kinders; daarom dat Axline 

(1992:9) spelterapie omskryf as ‘n geleentheid vir ‘n kind om op ‘n natuurlike 

wyse gevoelens en probleme uit te speel.   Volgens Gous, Louw, Meyer & Plug 

(1997:288) verwys spelterapie na ‘n psigoterapeutiese tegniek waarmee die 

terapeut probeer om die kind die geleentheid te gee om op verbale en nie-verbale 

wyse, uitdrukking aan sy gevoelens te gee.   Die navorser is van mening dat 

spelterapie dus ‘n middel tot ‘n doel is, wat die geleentheid bied vir diep 
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emosionele uitdrukking op ‘n nie-bedreigende wyse, wat aanleiding gee tot 

bewustheid van gevoelens en die konstruktiewe hantering daarvan. 

 

1.14.5    Uitreagerende reaksies: 
Uitreagerende reaksies word in hierdie studie bedoel as reaksies soos in punt 1.2 
omvat, naamlik: 
 

• Overte/aktiewe reaksies:   Hierdie reaksies sluit onder meer die volgende gedrag 

in:  huilerigheid, vasklou aan ouers, onwilligheid om mediese behandeling te 

ontvang, verset teen medikasie, destruktiewe gedrag (breek van speelgoed 

ensovoorts),  vrees vir dood, irritasie, skreeu, veranderende slaappatrone, gedrag 

wat angs oor  skeiding aandui, gewelddadigheid, ontwrigtende gedrag, ongeduld, 

stel van eise, onverskilligheid, oormatige skaamheid, woede, hiperaktiwiteit, 

frustrasie, aggressie, verhoogde polsslag, verhoogde bloeddruk, en koors.  

(Vergelyk Hart et al., 1992:10;  Klinzing & Klinzing, 1977:4:  Muller et al., 

1992:87;  Tuma, 1982:48 en Van der Mescht, 1995:31.) 

 

• Passiewe reaksies:  Passiewe reaktiewe gedrag verwys na: oormatige slaap, 

weiering om te eet of drink, onttrekking, verminderde kommunikasie, en 

interaksie met ander, depressie, sosiale onttrekking, belewenisse van wanhoop en 

hulpeloosheid, teruggetrokkenheid, en ‘n apatiese houding. (Vergelyk Hart et al., 

1992:10;  Klinzing & Klinzing, 1977:4;  Tuma, 1982:49 en Van der Mescht, 

1995:31.) 

 

• Regressiewe reaksies: Gedragsveranderinge soos uitvalle (tantrums), 

leerprobleme, fobies, wisselende woedebuie, enurese, enkoprese, hernude totale 

afhanklikheid, byt van naels, wieg van liggaam, duimsuig, kruip, nagmerries, 

onrealistiese vrese vir die dood, fantasieë, onbevoegdheid om basiese funksies 

van loop, praat en self-eet en self-aantrek uit te voer, totale onttrekkingsgedrag, 

skeidingsangs, onrealistiese skaamheid, kermrigheid, behoefte om bottel en 

fopspeen te drink, verlies aan selfkontrole soos toiletgewoontes, verswakte 

intellektuele funksies, selfbewustheid, onbeheerste aggressie, asook regressie na 
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minder komplekse gebruik van spelpatrone en speelgoed.  (Vergelyk Hart et al., 

1992:10;  Klinzing & Klinzing, 1977:4;  Muller et al., 1992:87;  Orr, 1992:78, 80;  

Tuma, 1982:47, 49 en Van der Mescht, 1995:30-32.) 

1.14.6   Angstigheid: 
Angstigheid word deur die H.A.T. (1979: 49) omskryf as “ ... 1. “Vervul met angs 
... 2. Wat angs veroorsaak... 3. Wat angs uitdruk ...”  Die Oxford Dictionary 
(1984:28) omskryf dit as “…eagerness, a state of being worried or concerned.   
Troubled and uneasy in mind.”  Volgens Louw (1994:129,132,426) sien die 
kenmerke van angstigheid en paniekversteurings baie dieselfde daaruit, naamlik:  
“…’n periode  van intense vrees of ongemak, wat met die volgende simptome 
gepaardgaan:  kortasem of ‘n gevoel van versmoring, duiseligheid, gevoelens van 
onvastheid of dofheid, versnelling van hartklop, bewerigheid, sweterigheid, 
naarheid of maagongesteldheid, ‘n lamheidsgevoel of om iets onbeheersd aan te 
vang, somatiese klagtes, maagpyn, ‘n knop in die keel, probleme om aan die slaap 
te raak en ‘n gevoel van senuweeagtigheid.”  Van Niekerk (1986:92) is van 
mening dat kinders met angsversteurings dikwels as skaam, skugter, oorafhanklik 
en oorsensitief kan voorkom. 

 
1.14.7   Vrees: 

Die H.A.T. (1979:1322) omskryf vrees as: “... om jou te bekommer oor iets wat 
ongewens is”.  Onder die lemma “vrees” in Plug, Meyer, Louw, Gous (1987:390) 
word daar terugverwys na die lemma “angs”, wat soos volg verklaar word:  “’n 
Toestand wat gekenmerk word deur akute spanning, benoudheid en fisiologiese 
reaksies soos versnelde hartklop en oormatige sweet.  Dit verskil van vrees in dié 
sin dat dit meer chronies van duur is en nie gekoppel kan word aan ‘n definitiewe 
objek of situasie nie.”  Vrees moet derhalwe beskou word as ‘n toestand wat 
gekenmerk word deur akute spanning, benoudheid en fisiologiese reaksies soos 
versnelde hartklop en oormatige sweet en wat nie chronies is nie, maar eerder 
gekoppel kan word aan ‘n definitiewe objek of situasie.   Die Oxford Dictionary 
(1984:296) verwys na vrees as  “Sudden or extreme fear of a person or a thing 
looking grotesque or ridiculous.  Fill with fright, force or drive away by fright.”   
Van Niekerk (1986:93) is van mening dat vrees by kinders in die ouderdom 5 tot 
12 jaar baie denkbeeldig is, en kan vrees openbaar vir denkbeeldige kreature soos 
hekse, dinosourusse en ook vir baie ander onwaarskynlike situasies.  Vrese kan 
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verskeie manifestasievorme aanneem maar sommige vrese is feitlik universeel, 
instinktief en aangebore.  Navorsing toon dat kinders onder 8 jaar se vrese meer 
konkreet gebonde is, byvoorbeeld vrees vir voorwerpe, diere en situasies wat 
hulle liggaamlik kan skend of benadeel, soos hospitalisasie.   

1.15  INDELING VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG 
 
Hoofstuk 1:  Inleidende hoofstuk:  Oriëntering tot die ondersoek 
Hoofstuk 2: Die kind in sy pre-primêre kleuterfase van ontwikkeling 
Hoofstuk 3: Teoretiese fundering van hospitalisasie as stressor vir die pre-

primêre kleuter. 
Hoofstuk 4:  Voorbereiding van die kleuter op hospitalisasie deur middel van 
   spelterapeutiese intervensie. 
Hoofstuk 5: ‘n Spelterapeutiese program vir die voorbereiding van kleuters op 

hospitalisasie, en mediese behandeling van siekte. 
Hoofstuk 6:                Empiriese bevindinge van die studie:  

Deel I:  Interpretasie van bevindinge vanuit die kwalitatiewe 
benadering. 

Hoofstuk 7:  Deel II:    Interpretasie van bevindinge vanuit die kwantitatiewe  
         benadering. 

Deel III:    Integrasie van bevindinge vanuit die kwalitatiewe en 
kwantitatiewe benaderings. 

Hoofstuk 8:  Algemene samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings. 
 
 
1.16 SAMEVATTING 
 
• In hierdie hoofstuk word ‘n globale oorsig van die navorsingstudie verskaf waarin 

daar gedui word op die tendens van trauma wat hospitalisasie vir die kleuter mag 
impliseer, asook die wyse waarop die studie geloods gaan word, naamlik onder die 
opskrifte werkswyse, ontwerp, metodologie en doelstellings en doelwitte. 

• Tydens die motivering van die keuse van onderwerp het die moontlike impak wat die 
trauma van hospitalisasie op ‘n kleuter kan hê, en as uitreagerende gedrag, swak 
skoolprestasie, leerprobleme, regressie en emosionele probleme manifesteer, duidelik 
na vore bekom.   

• Die probleem is duidelik geformuleer in hoe kinders se fase van ontwikkeling ’n 
invloed uitoefen op die wyse waarop hulle gebeure in die wêreld rondom hulle 
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begryp, en hoe hulle siekte en hospitalisasie sien en verstaan.  Ernstige onderbrekings 
en problematiek wat in ‘n fase van ontwikkeling beleef word, mag ‘n negatiewe 
invloed uitoefen op optimale groei en bemeestering van take.  Hospitalisasie en siekte 
kan gesien word as so ‘n gebeurtenis wat ‘n definitiewe negatiewe implikasie vir die 
kind in sy vroeë kinderjare inhou. 

• Die doelstellings en doelwitte het ten doel gehad om te poog om hierdie spanning en 
angs wat trauma van hospitalisasie tot gevolg het, te minimaliseer sodat dit nie ‘n 
onderbreking word in die kleuterfase van ontwikkeling nie.   

• Die doelwitte fokus op ontwikkeling van insig, verbalisering van vrees en angs, 
hantering deur spelterapeutiese intervensie en gevolglike bemeestering, nie slegs van 
die situasie op hande nie, maar ook van toekomstige onbekende en spanningsvolle 
situasies wat die kind mag beleef. 

• ‘n Hipotese is vir die studie gestel wat impliseer dat indien ‘n kleuter op ‘n 
spelterapeutiese wyse voorberei word op hospitalisasie en siekte, dan sal hy minder 
geneig wees tot angs en vrees vir die belewenis, met gevolglike minder uitreagerende 
reaksie (soos vir die doeleindes van die studie omskryf in punt 1.14.5). 

• Hierdie studie maak gebruik van ‘n gekombineerde benadering van kwalitatiewe en 
kwantitatiewe meting, met spesifieke verwysing na Creswell se dominante-minder-
dominante model.  Die navorsing soos vir hierdie studie van belang was, was 
hoofsaaklik vanuit ‘n dominante kwantitatiewe benadering onderneem 
(gestruktureerde waarnemingsinstrument as natoets), met ‘n minder dominante 
kwalitatiewe meting (veldnotas tydens terapeutiese intervensie en onderhoude met 
ouers). 

• Intervensienavorsing is as die soort navorsing vir die studie geïdentifiseer en 
bespreek, terwyl kwasi-eksperimentele navorsing in die vorm van ‘n natoetsontwerp 
vir ‘n vergelykende groep (Comparison group post-test design) gebruik is, ten einde 
die rykste en mees betroubare moontlike vorm van data te bekom. 

• In hierdie navorsing is daar dus beoog om die studie van ‘n enkele onderwerp  
herhalend te loods, om te bepaal watter effek ‘n voorbereidingsprogram sal hê op die 
reaksie van ‘n kind wat gehospitaliseer gaan word.   

• Slegs die eksperimentele groep, en nie die vergelykende groep nie, het dus die 
terapeutiese intervensie ontvang, waarna daar met albei groepe dieselfde natoets 
(herhaalde meting) onderneem was, ten einde die effek van die intervensie te kon 
meet. 

• Die voorondersoek is bespreek: die literatuurstudie, konsultasie met kundiges, die 
uitvoerbaarheid van die studie, en die toetsing van die program en vraelys. 
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• Die populasie wat vir hierdie studie van belang was, word omskryf as alle kleuters 
tussen die ouderdom van 3 en 6 jaar van beide geslagte, wat vir die periode Augustus 
2003 tot November 2003 by Pretoria-Oos privaathospitaal opgeneem was vir mediese 
prosedures. 

• ‘n Doelgerigte steekproef is geselekteer, sodat persone wat die eienskappe van die 
populasie besit, betrek kon word.  Ewekansige toewysing het dus nie plaasgevind nie. 

• Die wyse waarop aandag aan die etiese aspekte verskaf was, is volledig bespreek. 
• Die beperkings en leemtes van die ondersoek word breedvoerig aan die leser 

voorgehou en bespreek. 
 
Die kind in sy pre-primêre kleuterfase van ontwikkeling word vervolgens breedvoerig in 
hoofstuk 2 beskryf. 
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HOOFSTUK 2 
 
 
DIE KIND IN SY PREPRIMÊRE KLEUTERFASE VAN 
ONTWIKKELING 
 
 
2.1  INLEIDING 
 
 

Hoewel menslike ontwikkeling ‘n kontinue proses is, word dit in fases verdeel ter wille 

van ondersoek en bestudering. Andersyds vind elke samelewing dit nuttig ten einde 

grense te kan bepaal waarbinne besluite oor ‘n individu geneem kan word, soos wanneer 

om met skool te begin, te trou of af te tree.  In ‘n gesofistikeerde samelewing is dit soms 

nodig om besluite oor individue te neem op grond van hulle ontwikkelingstand, wat aan 

‘n sekere tydperk gekoppel word.  Dit sluit aspekte in soos, onder andere, 

skoolgereedheid, die neem van selfstandige sakebesluite, asook die duur van skoolplig, 

aldus Louw (1994:14). ‘n Studie van hierdie aard kan nie werklik suksesvol onderneem 

word sonder grondige kennis en begrip van menslike ontwikkeling nie.   Verder is dit ook 

nodig om kennis te dra van ‘n kind se spel, wat gestimuleer word vanuit sy 

ontwikkelingsvlak en ouderdom.  Die kind kan ook benader en gehelp word op ‘n vlak 

wat vir hom min bedreiging inhou, aangesien die kind ontmoet word op ‘n vlak van 

funksionering wat aan hom bekend is.   

 

Vir die doeleindes van hierdie studie sal die navorser hoofsaaklik fokus op die pre-

primêre kleuterstadium, wat in hierdie hoofstuk in die breë bespreek sal word.  Die 

sielkundige effek van siekte op ‘n kind kan sekerlik die beste begryp word binne die 

ontwikkelingsraamwerk van die kind.  Soos Tuma (1982:28) dit stel:  “What illness 

means to a child at the time it occurs, and the impression it leaves on his personality, are 

largely affected by his stage of development”.  

 

Eerstens, en sekerlik die belangrikste, is dat ‘n mens moet begryp hoe die normale kind 

dink en voel tydens verskillende fases van sy ontwikkeling.  Tweedens moet ‘n mens die 

effek van hospitalisasie op die kind en sy gesin verstaan.  Erik Erikson se psigososiale 
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ontwikkelingsteorie leen homself as ‘n goeie raamwerk waarbinne ‘n mens die kind kan 

begryp, asook die reaksies wat by hom manifesteer,. Die  

 

belangrikheid van die sielkundige aspekte van kinderontwikkeling word reeds vir baie 

jare beklemtoon, maar eers onlangs is daar aandag geskenk aan sowel die omvang van die 

psigologiese impak van hospitalisasie as aan die sielkundige trauma wat diagnostiese 

prosedures op die ontwikkelende kind het, aldus Droske & Francis (1981:3).  Baie 

pediatriese boeke oor die versorging van siek kinders bevat algemene inligting oor 

mediese prosedures en die omvang daarvan, sonder om spesifiek ook aandag te gee aan 

die ontwikkeling van die kind.  ‘n Kind in die kleuterfase van ontwikkeling se 

sielkundige, sosiale en intellektuele ontwikkeling laat hom nie altyd toe om onbekende 

gebeure en prosedures te hanteer nie.  Hierdie aanname van die navorser sal verder 

verduidelik word vanuit die onderstaande bespreking in hierdie hoofstuk oor die 

verskillende aspekte van ontwikkeling by die kleuter,.  

 

 

2.2 BEGRIPSVERHELDERING 

 

• Oates, 1994:17 se beeld van ‘n kind, is dié van ‘n blanko vel papier, waarop 

ontwikkeling en ondervinding sy verskillende merke laat. 

 

• Ontwikkelingspsigologie:   word meestal omskryf as die studie van die ontwikkeling 

van die mens oor die totale lewensloop, dit wil sê vanaf bevrugting tot met die dood 

(aldus Louw, 1994:3).   

 

• Die woord ontwikkeling dui volgens Louw (1994:4) eenvoudig gestel, op al die 

veranderinge wat die mens gedurende sy lewe ondergaan. Hierteenoor sien Oates 

(1994:17) ontwikkeling wesenlik as die studie van verandering en groei, wat oor ‘n 

periode van tyd plaasvind in alle areas, onder andere intellektueel, fisiek en sosiaal.  

Sowel die omgewing  as aangebore kapasiteite bepaal ontwikkeling. 
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• Preprimêre kleuterfase van ontwikkeling: Hierdie besondere ontwikkelingsfase 

impliseer vir die navorser vanuit die literatuur laat kleuterjare, ongeveer vier jaar tot 

en met voorskoolse ouderdom van ongeveer ses- tot sewejarige ouderdom. Waar die 

kleutertydperk van  ongeveer twee- tot sesjarige ouderdom strek (Louw,  

 

 

1994:243), impliseer die bogenoemde periode dus laat kleuterjare tot en met skoolgaande 

ouderdom.  In ondersteuning van laasgenoemde outeur, meen Petrillo  

& Sanger (1980:44) die preprimêre fase en die voorskoolse fase sinoniem, wat ‘n kind in 

sy laat kleuterjare impliseer tot en met voorskoolse ouderdom, met ander woorde tussen 

3½ en 6½ jaar.  Piaget verwys (in Muller, Wattley en Taylor, 1992:99) na hierdie tydperk 

as die pre-operasionele fase, dit wil sê die kind tussen die ouderdom van 2 en 7 jaar. 

 

 

2.3 TERREINE VAN ONTWIKKELING 

 

Verskillende aspekte van die mens ontwikkel teen verskillende tempo's in verskillende 

fases en op verskillende wyses, aangesien die mens ‘n veelsydige en komplekse wese is.  

Louw (1994:10) is egter van mening dat die ontleding daarvan in areas, nie die groot 

geheel, of die belangrikheid van die totale perspektief negeer nie. Die volgende 

ontwikkelingsareas word deur Louw (1994:11-14) onderskei: 

 

2.3.1 Fisieke ontwikkeling:  Die groei van die liggaam en veranderinge in die interne 

struktuur en funksionering van die liggaam. Die sentrale senuweestelsel en die 

sintuie hang ten nouste saam met die individu se waarneming van alle aspekte van 

sy kognitiewe funksionering. Ook motoriese ontwikkeling is ‘n belangrike aspek 

van liggaamlike ontwikkeling. 

 

2.3.2 Kognitiewe ontwikkeling:  Alle aspekte van die mens se kenvermoë, terwyl 

intellektuele ontwikkeling eerder dui op die ontwikkeling van daardie kognitiewe 

vermoëns wat spesifiek te make het met probleemoplossing, akademiese 

vordering, en leer. Kognitiewe vermoë hang ten nouste saam met               
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sintuiglike waarneming, kommunikasie met ander mense, en die kind se             

algemene vermoë om kennis te verwerk.  Intelligensie sluit ‘n kind se vermoë in 

om sy  wêreld te verstaan en probleme op te los. 

 

2.3.3  Sosiale ontwikkeling het in die breë te make met die veranderinge in die mens se 

verhoudings met ander mense, asook met die invloed wat die  

 

samelewing en spesifieke ander persone op die individu het.   Morele oordele 

maak ‘n verdere aspek van sosiale ontwikkeling uit. 

 

2.3.4 Persoonlikheidsontwikkeling:  dui op die ontwikkeling van die totaliteit van alle 

eienskappe (wat insluit kognisies, waardes, houdings, gewoontes, emosies, 

vooroordele en doelstellings) wat ‘n individu se gedrag in interaksie met die 

omgewing bepaal.  Persoonlikheidsontwikkeling dui verder op ‘n persoon se 

siening en evaluering van homself, asook op die wyse waarop hy met ander 

individue en sosiale groepe identifiseer. 

 

 

2.4  FASES VAN ONTWIKKELING 

 

Die individu se lewensloop word in verskillende stadia ingedeel, waar die volgende 

verdelings aldus Louw (1994:30) gemaak kan word: 

 

• Prenatale stadium:  die embrionale en fetale periodes. 

• Neonatale stadium:  eerste twee tot vier lewensweke en die babajare (die 

daaropvolgende twee jaar). 

• Kleuterstadium:  twee tot ses jaar. 

• Middel-kinderjare:  ses jaar tot en met aanvang van puberteit. 

• Adolessensie:  vanaf puberteit tot volwassenheid (tot omtrent 18 jaar vir meisies en 

21 jaar vir seuns). 

• Volwassenheid:  20 tot ongeveer 60 jaar. 
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• Bejaardheid:  ongeveer 60 jaar tot en met dood. 

Dit is die navorser se mening dat Louw (1994) bes moontlik ‘n verdere kategorie, 

naamlik puberteit, kon invoeg tussen die middel-kinderjare en adolessensie.  In stede 

daarvan om dus net daarna te verwys, kon dit uitgesonder word as ‘n ontwikkelingsfase 

wat die kind se oorgang vanaf middel-kinderjare na adolessensie sou verteenwoordig en 

onderstreep. Puberteit is ‘n uiters belangrike fase wat reeds sekere van die 

ontwikkelingseienskappe van adolessensie besit, maar hom inderwaarheid vooraf gaan.   

   

 

2.5 DIE  PRE-PRIMêRE KLEUTERTYDPERK (ONGEVEER 2 TOT 6 JAAR) 

 

Soos verwag kan word, vind daar aansienlike kognitiewe ontwikkeling plaas tydens die 

kleuterjare, asook fisiek-motoriese ontwikkeling en die aanleer van nuwe vaardighede.  

Kinders word nie in isolasie groot nie, daarom moet hulle in verhouding met hulle hele 

stelsel gesien word, ten einde die beperkende effek van hospitalisasie op die kind se 

ontwikkeling so ver as moontlik uit te skakel.  In die lig hiervan is die navorser verder 

ook van mening dat die kleuter se ontwikkeling primêr beïnvloed word deur sy 

onmiddellike huislike omgewing, sosiale invloede, en die kultuur waarin hy opgroei,.   

Aspekte soos ‘n werkende moeder, teenwoordigheid van uitgebreide familie, ekonomiese 

en sosiale status, getal broers en susters en interaksie met hulle, ouerlike opvoedingstyl, 

en ouderdomsverskille tussen kinders, kan ‘n rol speel in die kleuter se ontwikkeling, 

asook op die wyse waarop hy sal reageer op sy hospitalisasie. 

 

2.5.1 Ontwikkelingstake van die kleuter 

 

Daar word van die kleuter verwag om volgens die norm sekere take te bemeester tydens 

die ouderdom van twee en ses jaar.  Schoeman (in Van der Mescht, 1995:23);  Louw 

(1994:243);  Nelson (1998:3-5);  Turner & Helms (1995:236-259);  Bee (1992:391);  

Mussen, Conger, Kagan & Huston (1984:186-204, 315, 323,356);  Nelson (1996:16,112);  

Dowling (2000:4, 87) en Small (1990:124-128) verskaf die volgende riglyn vir hierdie 

ontwikkelingstake: 
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• Motoriese beheer:  een van die belangrikste ontwikkelingstake by die kleuter is om 

fyn- en grootmotoriese vaardighede te bemeester, en sodoende meer beheer oor sy 

liggaam te verkry. 

 

• Aanleer en verbetering van vaardighede:  die kleuter leer om self te eet en aan te 

trek, asook om verskillende voorwerpe te hanteer en die werking daarvan te verstaan. 

 

 

• Kognitiewe ontwikkeling:  kleuters leer om eenvoudige konsepte van die sosiale en 

fisieke realiteit te vorm.  Beoordeling van hoeveelhede word uitgedruk in absolute 

groottes, soos groot of klein, baie of min.   

 

• Taalontwikkeling:  taalbegrip en kommunikasievermoë brei baie uit.  Die kleuter 

leer om sy eie behoeftes in taal uit te druk en begin ook om meer taal tydens sosiale 

interaksies te benut, soos lekker of sleg, mooi of lelik, ensovoorts. 

 

• Sosialisering:  daar word geleer wat van hom verwag word in die gesin en 

gemeenskap.  Sosiale situasies en verhoudinge word op ‘n sosiaal-aanvaarbare wyse 

gehanteer. 

 

• Inskakeling in die gemeenskap:  kleuters leer om waardes en morele standaarde van 

die samelewing te internaliseer. 

 

• Selfkonsep-ontwikkeling:  selfbewussyn en selfbegrip neem baie toe vanaf die 

kleuterjare.  Die selfkonsep is onderworpe aan voortdurende verandering namate die 

kind se denke meer gesofistikeerd raak en sy ervaringswêreld uitbrei.  Hierdie 

ontwikkeling word hoofsaaklik beïnvloed.deur die insette van betekenisvolle mense 

in sy lewe  

 

• Geslagsrol-identiteit:  geslag kan korrek geïdentifiseer word, tog besef die kleuter 

nie altyd dat sy geslag konstant bly nie.  Geslagstoepaslike speelgoed, en speel met 
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maatjies van dieselfde geslag word belangrik vir die kind.  Dit is dus tydens die 

kleuterjare noodsaaklik om gesonde voorbeelde en rolmodelle tot die kind se 

beskikking te hê. 

 

• Emosionele ontwikkeling: die vermoë brei verder uit om emosionele reaksies van 

die self, ouers, broers, susters en ander mense te herken en te vertolk. 

 

• Selfbeheer:  hierdie aspek neem baie toe met ouderdom, sodat die sesjarige meer 

daartoe in staat is om beheer oor intense emosies en dryfvere uit te oefen as wat by 

die driejarige die geval is. 

 

• Morele ontwikkeling:   norme, reëls en kulturele betekenisse word aangeleer en ‘n 

konsep van wat reg en verkeerd is, begin ontstaan.  Aanvaarbare gedragspatrone, 

hoflikheidsgewoontes en pligsbesef word gevestig.   

 

2.5.2 Gesinstake 

 

• Gee aan die kleuter die stimulasie en affeksie wat hy vra en nodig het.  Sy honger na 

nuwe ervaringe en ontwikkeling kan gestimuleer word deur byvoorbeeld 

opvoedkundige spel en vrye spel. 

• Die kleuter besit ‘n geweldige behoefte aan liefde en erkenning, veral van die 

belangrike mense in sy lewe soos sy gesin, familie, beste maatjies, juffrou en so meer. 

• Die kleuter sal geredelik meer in seksuele vrae en antwoorde begin belangstel, wat 

die ouer so eerlik en eenvoudig as moontlik moet antwoord.   

• Riglyne vir ouers: 

Vermy die indwing van ‘n kleuter in sy ouers se eie kindbeeld. 

Lewer minimum kritiek.  Indien wel, moet dit selektiewe en opbouende kritiek wees. 

Geniet jou kleuter se unieke individualiteit. 

Help en rig kleuter om sy vermoëns optimaal te ontwikkel. 

Skenk maksimum aanmoediging en aanprysing, hoe gering sy pogings ook al was. 
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Ouers se opvoedingsgedrag, en die invloed daarvan op die kind se 

persoonlikheidsontwikkeling, hang ten nouste saam, oormatige liggaamlike straf  kan 

byvoorbeeld aanleiding gee tot aggressie by die kleuter. 

Vermy  onrealistiese streng reëls en straf, maar ook oormatige toegeeflikheid. 

 

2.5.3  Liggaamlike ontwikkeling 

 

• Dit is baie moeilik om tydens die kleuterjare liggaamlik-motoriese en perseptuele 

ontwikkeling van mekaar te skei.  Die kleuter se begrip van die wêreld is immers 

afhanklik van die inligting wat hy ontvang van sy eie liggaam, waarnemings, 

motoriese aktiwiteite, asook die wyse waarop ander en hy homself aanvaar. 

 

• Deur te kyk, voel, proe en hoor word sy ontwikkelingstake bemeester.   

• Stadiger fisieke groei vind plaas as tydens die babajare. 

• Groot en fynmotoriese vaardighede ontwikkel gewoonlik binne die konteks van die 

kleuter se spel, en is ook afhanklik van fisieke groei. 

• Kleuters se liggaamsbeeld raak toenemend realisties. 

• Selfstandigheid en toenemende onafhanklikheid neem vinnig toe in aktiwiteite soos 

self eet, aantrek, en toiletgewoontes.   

     (Vergelyk Louw, 1994:249 en Turner & Helms, 1995:236.) 

 

2.5.4 Kognitiewe ontwikkeling 

 

• Kleuters se kognitiewe ontwikkeling is afhanklik van die inligting wat hulle deur 

hulle sintuie ontvang, hoe hulle dit interpreteer, hulle motoriese en intellektuele 

aktiwiteite, watter kennis hulle meegedeel word, en watter nuwe vaardighede hulle 

aangeleer het. 

• In teenstelling met die babajare waar kognitiewe ontwikkeling sensories-motories van 

aard was, word die kleuter se kognitiewe ontwikkeling gekenmerk deur die gebruik 

van taal, wat impliseer dat hy op ‘n simboliese vlak kan funksioneer.  Hy kan dus op 

‘n besemstok ry en glo dis ‘n perd. 
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• Die wyse waarop kinders gebeure in die wêreld rondom hulle begryp, en hoe hulle 

siekte en hospitalisasie sien en verstaan, word deur hulle fase van ontwikkeling 

beïnvloed.  Piaget (Muller et al., 1992:63) praat van primêre fases van ontwikkeling, 

naamlik die sensories-motoriese fase (0 tot 2 jaar), die pre-operasionele fase (2 tot 7 

jaar), konkreet operasionele fase (7 tot 12 jaar) en formeel operasionele fase (12 jaar 

en ouer).  Alle normale kinders gaan deur hierdie fases op dieselfde wyse.  Daar word 

nie van een fase na ‘n volgende gespring, of selfs ‘n fase oorgeslaan nie.  Die 

voorafgaande fase bou op en loop oor na ‘n volgende fase (Mussen et al., 1984:227).  

Die navorser maak die afleiding dat die voorafgaande fase se afgehandelde take dus 

bepalend is vir suksesvolle hantering en bereiking van take in die nuwe fase.  Elke 

fase impliseer dus nuwe, moeiliker en meer kognitiewe vermoëns as wat in die vorige 

fase bereik was, waarby aangepas moet word.  Oates (1994:47) voeg die volgende 

twee aspekte as belangrike punte by Piaget se teorie by: 

 

• Kinders gaan deur bogenoemde fases teen verskillende tempo’s, en daarom is die 

ouderdomme wat daaraan gekoppel word, nie baie belangrik of rigied nie – solank dit 

net binne perke geskied, volgens normale ontwikkelingstake.  Ten spyte hiervan 

beweeg alle kinders op ‘n vasgestelde wyse deur hierdie fases. 

• Die vasgestelde wyse waarop kinders deur fases beweeg, impliseer egter nie dat dit 

op die gene van die kind berus nie, of dat die fases op mekaar volg vanweë ‘n 

innerlike tydaspek in die kind nie.  Piaget (Oates, 1994:47) het hierdie fases dus nie 

gesien as geneties bepalend nie, maar eerder as verteenwoordigend van toenemende 

komplekse wyses van denke, wat kinders konstrueer, in hulle poging om sin van hulle 

omgewing te maak.   

 

Die kleuter ervaar voorts nog baie beperkinge in terme van sy denke.  Hierdie beperkinge 

sal vervolgens verduidelik word aan die hand van Piaget se teorie. 

 

2.5.4.1    Piaget se teorie 

 

• Die tydperk tussen twee en sewe jaar staan bekend as die pre-operasionele periode, 

omdat operasionele denke afwesig is. 
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• Die pre-operasionele periode word verdeel in pre-konseptuele denke (twee tot vier 

jaar) en intuïtiewe denke (vier tot sewe jaar).   

• Prekonseptuele denke impliseer dat die kleuter nog nie verstaan wat konsepte behels 

nie. 

• Intuïtiewe denke verwys na denke wat nie op logika gebaseer is nie, maar waar 

gevolgtrekkings suiwer op grond van waarnemings gemaak word. 

• Redenering is baie onlogies by die kleuter, aangesien hy nie werklike verbande kan 

insien wat tussen aspekte bestaan nie. 

• Egosentrisme is sterk aanwesig, deurdat die kleuter die wêreld net vanuit sy eie 

perspektief sien, en op sy eie behoeftes ingestel is. 

• Die kleuter kan hom nie verstandelik in die skoene van iemand anders indink nie .   

• In terme van die kleuter se realisme, is hy nie in staat om tussen psigiese en fisiese 

gebeure te onderskei nie, of tussen intern en ekstern nie. 

• As gevolg van animisme, dig die kleuter lewe toe aan lewelose of fantasie voorwerpe, 

en hy glo dat hierdie dinge ook ‘n bewussyn het, net soos mense. 

 

• Hy sentreer sy aandag op slegs een aspek van ‘n saak. 

• Gevolgtrekkings word gemaak op grond van intuïtiewe waarnemings, eerder as op 

logiese redenering. 

• Die kleuter vestig sy aandag op slegs die huidige toestand van ‘n saak.  

      (Vergelyk Louw, 1994:254-266;  Turner & Helms, 1995:245 en Bee, 1992:255.) 

 

2.5.4.2  Die kleuter se ontwikkeling van begrip in terme van hospitalisasie en siekte, 

aan die hand van Piaget se teorie 

 

Vir die doeleindes van hierdie studie gaan die pre-operasionele fase en die invloed van 

hospitalisasie hoofsaaklik aandag geniet, met inagneming van die voorafgaande fase. 
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• Sensories-motoriese fase (0 tot 2 jaar) 

 

Babas in hierdie fase ontdek die verhouding tussen wat hulle doen en die gevolge 

daarvan.  Daar word na verwys as die sensories-motoriese fase, aangesien die baba 

hoofsaaklik deur middel van sintuie en fisieke aktiwiteite leer.  Wanneer hierdie 

aktiwiteite geïnternaliseer word en verteenwoordigend raak, kan die kind eers na die pre-

operasionele fase oorgaan (Oates, 1994:47).  Aldus Mussen et al., (1984:227) word 

hierdie fase primêr verteenwoordig deur reflektiewe aksies.  Wanneer ‘n sewe-maande 

oue baba se speelding met ‘n doek bedek word, sal hy belangstelling daarin verloor.  ‘n 

Jaar oue baba sal egter na die speelding soek, omdat objek-permanensie ingetree het.  Die 

baba weet dus dat sy ma steeds bestaan al kan hy haar nie sien nie. Om hierdie rede sal 

die kind van ‘n jaar en ouer, meer geneig wees om oor sy ma te huil wanneer sy ‘n 

vertrek verlaat, as die jonger baba.  Die baba met ‘n gevestigde objek-permanensie mag 

dus ten tye van hospitalisasie, geweldig oor sy ma huil en die skeiding uiters traumaties 

beleef . 

 

• Pre-operasionele fase (2 tot 7 jaar) 

 

Pre-operasionele denke neem vorm aan wanneer kinders begin om aksies met simbole te 

verteenwoordig.  Hierdie nuwe simboliese kapasiteit is sigbaar in die vinnige  

vordering waarmee kinders van hierdie ouderdom taal aanleer. (Vergelyk Oates, 1994:47 

en Mussen, 1984:227.)  Ten spyte hiervan is die denke van kinders in hierdie fase steeds 

gekoppel aan hulle eie persepsies (Oates, 1994:47).  Kinders in die pre-operasionele fase 

gee aan verskillende voorwerpe hulle eie persoonlike identiteit.  Vir hierdie rede stel 

Muller et al., 1992:57 voor dat ‘n verpleegster byvoorbeeld in die teenwoordigheid van 

die kind moet praat van ‘n “ongelukkige voet” eerder as ‘n “sleg beskadigde voet”, en dat 

die kind verantwoordelik is om hom gelukkig te hou, deur byvoorbeeld aan die kind te sê;  

“Meneer arm mag dalk nie van ‘n inspuiting hou nie, maar moet maar bietjie die nare 

bysteek inspuiting verdra sodat meneer voet genoeg van die tower vloeistof kan kry”.  Op 

die ouderdom van 2 jaar begin kinders sekere voorwerpe simbolies gebruik, byvoorbeeld 

dat ‘n stuk hout vir hulle ‘n boot verteenwoordig of ‘n stoel ‘n perd.   Muller et al., 

1992:58 meen in hierdie verband dat; “Pre-operational children, sensibly enough, start 
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from where they are, and to a greater of lesser extent distort reality as they attempt to 

assimilate it, or make sense of it, using the cognitive schemes, or ways of understanding, 

which they have developed”.  Een gevolg hiervan blyk te wees dat die kind se denke 

rondom homself gesentreer is (egosentries).  Die kind reken die oorsaak van siekte as 

ekstern, konkreet en verwyderd van die self, wat met “towerkuns” te werk gaan buite sy 

beheer.   Vanuit bostaande is dit duidelik dat die kind tussen 2 en 5 jaar se denke nog 

geweldig onlogies en onsistematies is.  Hy sien siekte as die oorsaak van iets wat hy 

verkeerd gedoen het, terwyl die kind van 5 of 6 gewoonlik glo dat pynlike mediese 

prosedures gedoen word om hom te straf vir sy verkeerde dade. (Vergelyk Brewster soos 

aangehaal in Muller et al., 1992:63 en Mussen, 1984:227.)   Omdat ‘n kind in die pre-

operasionele fase geneig is om te fokus op enkele aspekte van ondervindinge of 

voorwerpe, sonder dat dit betrekking het op die geheel, begryp hy nie siekte as ‘n proses 

nie.  Die liggaam word net in terme van die uiterlike gereken, sonder enige begrip vir 

inwendige organe en meganismes.  Belangrike aspekte van hospitalisasie is dus vir die 

kind ekstern van aard en waarneembaar, naamlik mediese toerusting, ligte in die teater, 

opsigtelike wonde, voedsel, personeel uniforms en snaakse beddens, eerder as ‘n 

beskrywing van wat binne in die liggaam plaasvind.   

 

Op ‘n latere stadium in hierdie fase wanneer die kind oor meer gesofistikeerde taal 

beskik, reageer hy op stereotipe wyse op vrae oor sy siekte.  Hy sal byvoorbeeld 

beskrywings van die simptome, aksies of situasie herhaal.  Ouerlike stellings blyk die  

hoof bron vir hierdie beskrywings te wees.  Die kind handhaaf byvoorbeeld die sienswyse 

dat ‘n mens siek word wanneer jy sonder ‘n trui buite in die koue speel.  Kinders is ook 

onder die indruk dat enige siekte aangesteek kan word, byvoorbeeld kanker of selfs 

liggaamlike gebreke (Muller et al., 1992:64). Hierdie aspek kan geweldige onrealistiese 

fantasieë en vrese by die kind  ontketen. 

 

2.5.5 Geheue  

 

• Herhaling van feite is belangrik, aangesien die kleuter baie min gebruik maak van 

herhaling. 
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• Drie tipes geheue kom voor:   sensoriese geheue, wat ‘n prent of ‘n geluid baie vinnig 

waarneem, maar dit nie in die geheue stoor of aan ander ondervindinge koppel nie;   

korttermyn geheue is beskikbaar vir ‘n periode van ongeveer 30 sekondes 

byvoorbeeld iemand onbekend se naam of ‘n plek se naam;  langtermyn geheue 

verwys na inligting wat potensieel beskikbaar is vir ‘n verlengde periode van tyd, en 

kan ook geld vir die res van die persoon se lewe.  

• Geheue word by die kleuter gereflekteer in terme van vorige ondervindinge wat hy 

beleef het.  

• As gevolg van beperkte ondervindinge is die kleuter se geheue en aandagspan dus 

nog baie beperk, en daarom sal die kind van twee jaar twee items op ‘n keer kan 

herroep, terwyl die vierjarige drie items kan herroep. 

• Die kleuter se herroepgeheue is egter nog baie swak, maar die langtermyngeheue sal 

met verloop van ouderdom toeneem.   

• ‘n Belangrike rede vir ‘n kind se swak herroepgeheue kan wees dat die kind minder 

verskillende tipes kognitiewe eenhede benut as wat as volwassenes benut, wanneer 

hulle herinneringe stoor.   

      (Vergelyk Louw, 1994:274;  Lee, 1992:545;  Mussen et al., 1984:244 en Nelson,    

      1998:152, 161.) 

 

2.5.6 Kreatiewe denke 

 

Kreatiwiteit verskil van kind tot kind, maar is oor die algemeen in die kleuterfase nog 

beperk, vanweë ‘n gebrek aan ervaring en beperkte kognitiewe ontwikkelingsvlak.   

Van der Zanden (in Louw, 1994:277) gee ‘n aantal wenke om kreatiewe denke te 

stimuleer by kleuters en jong kinders: 

• Respekteer vrae en idees. 

• Respekteer kinders se reg om hulle eie leerpogings te inisieer. 

• Respekteer kinders se reg om, na ernstige oorweging, die idees van die versorgers te 

bevraagteken. 

• Moedig kinders aan om bewus te wees  van en sensitief te wees vir omgewingstimuli 

te wees. 
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• Stel kinders bloot aan probleme, teenstrydighede, vaaghede, en onsekerhede. 

• Skep geleentheid waar iets geskep en gebruik kan word. 

• Bied geleentheid vir die kind om dit wat hy geleer en bereik het, aan ander kinders 

oor te dra. 

• Vra aan hulle vrae wat hulle sal laat nadink. 

• Stimuleer die kind se selfagting, selfrespek, en eiewaarde. 

 

Dit mag volgens Muller et al., (1992:64) ook noodsaaklik wees vir die terapeut om ag te 

gee op die woorde wat benut word om inligting aan die kleuter deur te gee oor aspekte 

soos siekte en hospitalisasie.  Woorde kan potensiële vrees of angs by die kind versterk. 

Vir die kind van sewe jaar en jonger is dit normaal aanvaarbaar om van kieme as die 

“stoute mannetjies” te praat, en van teenliggaampie as die “goeie mannetjies” wat veg om 

die liggaam gesond te hou.  Voorbereiding hoef nie uitspattig te wees nie.  Korrekte en 

feitelike inligting oor bekommernisse en vrese, wat op die regte vlak en op ‘n sensitiewe 

wyse hanteer word, is voldoende.  Die waarde van speelaktiwiteite tydens voorbereiding 

van die kleuter moet nie onderskat word nie.  Ouers moet by voorbereiding betrek word, 

veral waar dit ‘n voorskoolse kleuter is, sodat daar nie dubbele boodskappe aan die kind 

gegee word nie, wat verdere verwarring tot gevolg kan hê nie.   

 

2.5.7 Emosionele ontwikkeling 

 

• Reeds op twee jaar gee die kleuter op ‘n baie spontane wyse uiting aan emosies.  Teen 

die tyd wat die kind drie jaar oud word, ondervind hy reeds ‘n verskeidenheid 

emosies, asook wyses van emosionele uitdrukking.  Hierdie repertoire van emosies 

sluit in geluk, hartseer, angs, vrees, woede en  

 

• belangstelling, terwyl die wyse waarop daar uitdrukking aan emosies gegee word 

toenemend gedifferensieer word.   

• Die kind tussen 2 en 5 jaar neig om baie meer emosioneel gesofistikeerd te wees as 

waarvoor hulle krediet gegee word.  Hoewel kinders op ‘n meer abstrakte wyse 

redeneer, en toenemend motories aanpas soos wat hulle ontwikkeling toeneem, is dit 
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noodsaaklik dat verskillende kinders van verskeie ouderdomme se verskillende 

vlakke van emosionele bevoegdheid in ag geneem behoort te word.  Aspekte soos 

taalvaardigheid, die neem van perspektiewe, en ander sosiaal-kognitiewe vermoëns, 

speel hier ‘n belangrike rol. 

• Die kleuter tussen 2 en 4 jaar oud, mag nog gereelde woedeuitbarstings beleef, 

waarna daar mettertyd ‘n ryper patroon van emosionele uitdrukking ontstaan, waar hy 

meer beheers van aard is. 

• Die kleuter se emosies is nog baie intens, van korte duur, en baie afwisselend.  Die 

gemiddelde kleuter is selde neerslagtig en is gewoonlik vrolik en opgewek. 

• Hoewel elke kind oor ‘n bepaalde stel vermoëns beskik in sy emosionele lewe, speel 

belangrike ander ‘n groot rol in die ontwikkeling van sy emosionele bevoegdheid. 

• ‘n Leemte aan emosionele bevoegdheid gee direk aanleiding tot interaksionele 

problematiek by kleuters.  Dit sluit onder meer in onreëlmatige patrone van 

emosionele uitdrukking, begrip en regulering.   

• In ‘n westerse samelewing word kinders grootgemaak om emosies soos vrees, woede, 

vyandigheid, jaloesie en aggressie te onderdruk.  Wanneer kleuters dan wel hierdie 

gevoelens ervaar gee dit aanleiding tot angs en vrees (hospitalisasie).  Daar word dan 

gereageer deur te onttrek, die situasie te ontken, of deur te regresseer.  Ouers moet 

beslis daarteen waak om die kind te verbied om bang te wees of te huil, omdat hy 

konsuis groot is, of ‘n seuntjie is.  Dit op sigself sal net verdere angs en 

skuldgevoelens by die kind stimuleer. 

• Geslagsverskille speel ‘n verdere rol by die uitdrukking van emosies tydens die 

kleuterfase.  Kleuterseuntjies gee meer geredelik uitdrukking aan woede, terwyl 

dogtertjies meer geneig is tot hartseer.   Algehele emosionele uitdrukking op hierdie 

wyse val nie weg met verloop van tyd tydens die kleuterjare nie, in stede daarvan 

word dit getransformeer deur meer kompleks, buigsaam, en gedifferensieerd te raak.  

Toenemende vermoëns om probleme op te los en  

 

• gesofistikeerde denke, ondersteun hierdie sistematiese verandering in die breë 

kompleksiteit van voorskoolse emosionaliteit.  
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• Kindervrese moet nie vermy word nie, maar die kind moet eerder gelei word om dit 

as ‘n normale aspek van ontwikkeling te erken, ten einde hom te help om dit te 

hanteer.   

• Skeidingsangs is tydens hierdie tydperk baie normaal, veral vir die kleuter 3 jaar en 

jonger.  Dit word verdeel in drie fases, naamlik protesfase, wanhoopfase en in die 

herstelfase, wanneer die kind hernude belangstelling in sy omgewing toon. 

• Kinders tussen 2 en 5 jaar oud ervaar vrees vir skielike bewegings, geraas, pyn, die 

onbekende, donker, monsters en spoke.  Vrees word normaalweg gehanteer deur te 

huil, weg te hardloop, of aan die ouer vas te klou. 

• Indien hierdie vrese egter ontken of onderdruk word, kan dit aanleiding gee tot 

enurese, nagmerries, hakkel, asook grootpratery. 

• ‘n Kleuter wat nog nie oor emosionele bevoegdheid beskik nie, sal vir ‘n persoon 

antwoorde op vrae verskaf, op grond van wat hy dink die persoon wil hoor, of wat 

van hom verwag word, net sodat hy verder kan gaan speel. 

• Emosionele uitdrukking word baie kompleks en brei geweldig uit gedurende die pre-

primêre kleuterfase.  Verskillende kinders se emosies verskil wel in intensiteit, 

voorkoms, duur, eie unieke predominansie van positiewe teenoor negatiewe emosies, 

asook die spoed waarmee hulle emosioneel raak in ‘n uitlokkende situasie.  Hierdie is 

die kernaspekte in die verstaan van ‘n voorskoolse kind se emosies en emosionele 

uitdrukking in die algemeen.   

• Die geneigdheid bestaan by kleuters tussen die ouderdom van 3 en 7 jaar om 

dissipline, opinies, gesag en grense te toets, ten einde 'n duidelike beeld te kry van 

wat en hoe van hulle verwag word om op te tree, in 'n bepaalde situasie. 

• Koppigheid, toorn en woede word algemeen by die kleuter veroorsaak deur 

dwarsboming van sy wil, onderbreking van sy spel, eie onbekwaamheid of onvermoë, 

as hy nie sy sin kry nie, en deur beperking van sy fisieke beweging. 

• As gevolg van ‘n kleuter se emosionele labiliteit en buigsaamheid, het sy sosiale en 

huislike milieu ‘n geweldige invloed op sy wil en houdings. 

      (Vergelyk Louw, 1994:285;  Turner & Helms, 1995:265;  Denham, 1998:9,11,14-    

      16,19,26-28.) 
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2.5.8 Persoonlikheidsontwikkeling 

 

• Daar word nou voortgebou op ontwikkeling wat tydens die eerste twee jaar 

plaasgevind het. 

• Die kleuter raak bewus van sy eie geslag asook geslagsverskille en –rolle. 

• Kennis oor geslagskonstantheid is nog nie goed ontwikkel nie. 

• Dit blyk dat skade wat tydens die eerste paar lewensjare aan die kind se 

ontwikkelende selfbeeld en persoonlikheid aangerig is, verreikende gevolge kan hê op 

latere ontwikkeling en op die hantering van die sosio-emosionele wêreld.   

      (Vergelyk Louw 1994:290;  Turner & Helms, 1995:259 en  Bee, 1992:361.) 

 

Erik Erikson se psigososiale teorie is baie relevant in die verstaan en begripvorming van 

die effek wat siekte op die kleuter het (Turner & Helms, 1995:294).  Hy beskryf agt fases, 

wat elkeen ‘n sekere interaksie met die omgewing insluit.  Ontwikkelingstake in elke fase 

moet bereik en afgehandel word alvorens daar na die volgende fase beweeg kan word.  

So sal die belewing van ernstige problematiek of onderbrekings in die voorafgaande fase, 

optimale groei en bemeestering van take in die volgende fase kritiek belemmer.  Siekte of 

hospitalisasie kan gesien word as so ‘n gebeurtenis wat ‘n definitiewe implikasie vir 

hierdie fases inhou, en wat oor die potensiaal beskik om optimale progressie van een fase 

na ‘n volgende te verhoed of te bemoeilik.   

 

Vervolgens gaan daar slegs stilgestaan word by Erikson se Inisiatieffase (3 tot 6 jaar), wat 

vir die doeleindes van hierdie studie van belang is, vir opklaring van die impak van siekte 

in hierdie fase. (Vergelyk Tuma, 1982:28-33 en Turner & Helms, 1995:294).  

 

2.5.8.1    Inisiatief teenoor skuld (3 tot 6 jaar) 

 

• Tydens die derde fase van die kinderjare kom ‘n nuwe gevoel van inisiatief na vore.  

Waar die kind se eie wil tydens die vorige fases onaanvaarbare gedrag en 

protesterende onafhanklikheid geïnspireer het, word inisiatief nou meer 

doelgeoriënteer en selfaktiverend.  Die “ek” vervang die “nee” in die kind se  
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motivering jeens aksie (Tuma, 1982:31).  Die kind put genot daaruit om oor mag te 

fantaseer en dit uit te speel.  Geslagsverskille word prominent, terwyl die kind ‘n sin 

vir die self as óf manlik óf vroulik ontwikkel.  Identiteit in hierdie fase is nou verweef 

met gevoelens van integriteit en tevredenheid met die eie liggaam.  Hoe die kind oor 

sy liggaam voel, bepaal tot ‘n groot mate hoe die kind oor homself voel.  Integriteit 

jeens die liggaam is ‘n wesenlike aspek van hierdie fase van ontwikkeling,  tot so ‘n 

mate dat die kind van hierdie ouderdom fantasieë en vrese vir liggaamlike 

beskadiging en skending ontwikkel.   Fantasieë en vrese van hierdie aard neem 

geweldig toe wanneer die realiteit van ‘n operasieprosedure of liggaamlike 

veranderinge weens siekte die kind se vrese bevestig.  Die siek kind kan ‘n gevoel 

van onbevoegdheid ontwikkel, aangesien sy liggaam nie optimaal funksioneer nie.  

Die voorskoolse kind begin ‘n groter gehegtheid jeens die ouer van die 

teenoorgestelde geslag toon, en fantaseer om dieselfde geslag ouer se plek in te neem.  

Ten spyte hiervan word hierdie “wedywering” geleidelik oorkom deur die kind se 

identifikasie met die ouer van dieselfde geslag.  Identifikasie toon aan dat 

egosentrisme plek gemaak het vir ‘n meer ander-georiënteerde sosiale aanpassing.  

Siende dat magiese denke en egosentrisme die voorskoolse kind se kognitiewe 

struktuur domineer, kan verwardheid oor siektetoestande ontwikkel.  Die kind kan 

siekte en hospitalisasie as straf vir die oedipuskompleks ervaar.  Onrealistiese 

skuldgevoelens, selfbeskuldiging, en ‘n swak selfbeeld, kan as ‘n resultaat van 

verwarde kousaliteit oor siekte en hospitalisasie ontstaan.  Terwyl die voorskoolse 

kind se denke fantaserend van aard was, sal die skoolgaande kind se denke meer 

logies wees, en oor ‘n duideliker begrip van siekte beskik.  Die kind sal ook minder 

geneig wees om onrealistiese verklarings daarvoor te verskaf.  Die skoolgaande kind 

se denke is steeds baie konkreet en is ook geneig om baie letterlik van aard te wees. 

 

2.5.8.2  Freud se anale en falliese stadiums: 

 

In Freud se psigo-seksuele teorie van persoonlikheidsontwikkeling, word die anale en 

falliese stadiums onderskei, wat vir die doeleindes van hierdie studie aandag sal geniet. 

(Vergelyk Turner & Helms, 1995:292-293 en Bee, 1992:358.) 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



Die kind in sy pre-primêre kleuterfase van ontwikkeling 
___________________________________________________________________________________ 

 

58

  

 

 

Anale stadium (2 tot 4 jaar): 

 

• In sy voorskoolse jare gaan die kind die anale stadium binne in sy psigo-seksuele 

ontwikkeling. 

• Kinders raak bewus van hulle liggame se proses van eliminasie en uitskeiding, en dat 

dit gepaard gaan met plesier.   

• Die kind word gefassineer deur liggaamlike uitskeiding, en hanteer en bewonder dit 

selfs.   

• Indien ouers na uitskeidingsprodukte verwys as vuil of morsig, kan die kind tot die 

gevolgtrekking kom dat hy as produsent ook hierdie karaktertrekke openbaar. 

• Kinders van hierdie ouderdom verwerp ouerlike gesag en poog om dit te ondermyn 

deur uitskeiding op onvanpaste tye of deur uitskeiding te onderdruk. 

• Wanneer ‘n kind gedwing word om toiletgewoontes té vroeg aan te leer, toon hulle 

sowel eienskappe van obsessiwiteit, as rigiditeit oor netheid en higiëne. 

• Aan die anderkant kan uitgestelde aanleer van toiletgewoontes ly tot slordigheid, 

onverskilligheid en ander negatiewe karaktertrekke.   

 

  Falliese stadium (4 tot 6 jaar): 

 

• Hierdie stadium verteenwoordig die latere kleuterstadium. 

• Die behoefte aan bevrediging verskuif vanaf die anale na die genitale area. 

• Genot word verkry deur die geslagsdele te manipuleer en te betas.   

• Die wyse waarop ouers hierdie stadium hanteer sal die kind se latere psigoseksuele 

ontwikkeling bepaal. 

• Die kind ontwikkel sosiaal in terme van nabootsing, identifikasie en 

geslagsrolontwikkeling. 

• Seuns identifiseer met die vader en boots sy gedrag na, omdat hulle volgens Freud 

(Turner & Helms, 1995:293) onbewustelike seksuele gevoelens vir die moeder 

ontwikkel het. 
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• ‘n Gevolg van die jaloesie jeens die vader, sluit nie seksuele gevoelens jeens die 

moeder in nie, maar eerder ‘n behoefte aan koestering. 

• Hierdie behoeftes is romanties eerder as wellustig. 

• Die seun word gevul met vrees wanneer hy besef dat hy met sy vader kompeteer en 

in konflik verkeer. 

• Hierdie kondisie, wat bekendstaan as die oedipuskompleks, laat die seun vrees vir 

kastrasie ervaar. 

• Die enigste wyse waarop kastrasieangs oorkom kan word, is deur die seksuele  

begeertes  te onderdruk en met die vader te identifiseer. 

• Die minder bekende elektrakompleks, is die ondervinding wat meisies in teenstelling 

met die oedipuskompleks beleef.   

• Meisies aldus Freud (Turner & Helms, 1995:294) is jaloers op die seuns se penisse 

en voel verkul. 

• Hulle blameer hulle moeders vir hierdie verlies, en die vader word die objek van 

hulle seksuele aantrekking.   

• Hier word die moeder weer in ‘n kompeterende rol geplaas in terme van die vader se 

aandag.   

• In die geval van die suksesvolle hantering van die elektrakompleks, kan dit 

aanleiding gee tot ‘n volgehoue hegte band met die vader in latere jare.  Freud 

(Turner & Helms, 1995:294) is ook van mening dat dogters as gevolg hiervan mans 

soos hulle vader soek. 

• Waar die oedipuskompleks meer volgehou word en obsessief van aard is, kan dit 

later aanleiding gee tot verswakte onafhanklike inskakeling by die samelewing. 

        (Vergelyk Turner & Helms, 1995:293-294 en  Bee, 1992:359.) 

 

2.5.9 Sosiale ontwikkeling 

 

• Sosialisering verwys na die proses waardeur die individu leer om te voldoen aan die 

morele standaarde, rolverwagtinge en eise vir aanvaarbare gedrag, in die betrokke 

samelewing. 
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• Tydens die kleuterjare sluit die doelwitte van sosialisering die volgende in:  die 

beheer en hantering van toiletgewoontes, die ontwikkeling van taalvermoë, die 

ontwikkeling van ‘n gewete, en ‘n begrip vir die sosiale wêreld, die ontwikkeling van 

inisiatief en outonomie, en die aanleer van gepaste geslagsrolle. 

• Reeds in die kleuterfase toon die kind sterk belangstelling in wat ander om hom doen 

en sê.  Hulle let op na hoe hulle ouers optree in verskillende situasies, en benut dan 

hierdie reaksies as eie ondervinding in hulle eie optrede in soortgelyke gevalle en 

situasies. 

• Teen die ouderdom van 3 jaar raak die kind meer bewus van vriendskappe en 

assosiasie met die portuurgroep. 

• Dit is normaal vir kinders om ‘n behoefte aan omgang met ander kinders te verlang, 

om met hulle te speel, te begin kuier en uitslaap by maatjies. ‘n Kind sal dus gesonde 

kommunikasie en sosialisering met ander benut vir sy eie denke en persepsies.  Wat 

die kind dus aanleer in samewerking met ander, sal uiteindelik weerspieël word in 

individuele optrede.  

      (Vergelyk Louw, 1994:299;  Tuma, 1982:28-33;  Turner & Helms, 1995:259;   

       Dowling, 2000:18-31 en Mussen et al., 1984:341, 379.)   

 

 

2.6    ‘N OORSIG VAN NORMALE GROEI EN ONTWIKKELING BY DIE KIND 

 

Die volgende opsomming word deur Petrillo & Sanger (1980:44-45) gegee as oorsig oor 

die groei en ontwikkeling van die pre-primêre kind: 

 

Tabel 1:  Groei en ontwikkeling van die pre-primêre kind (3½ jaar tot 6½ jaar) 

 

ONTWIKKELING 

MYLPALE: 

 

 

(GESELL) 

 

FASES VAN 

INTELLEKTUELE 

ONTWIKKELING: 

 

(PIAGET) 

 

PSIGOSEKSUELE 

FASES: 

 

 

(SIGMUND FREUD) 
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4 jaar:  kopieer ‘n x;  gooi 

oorhands;  ontwikkel regs en 

links oriëntasie. 

 

 

4½ jaar:  kopieer ‘n  

 

5 jaar:  kopieer ‘n ∇;  maak 

knope in ‘n tou. 

 

6 jaar:  skryf naam, maak eie 

skoenveters en knope vas;  

kan enkelfunksie-

ooreenkomste herken; kan 

tweewielfiets ry;  kopieer ‘n ◊ 

 

 

 

PSIGOSOSIALE TAKE 

OF KRISISSE 

 

(ERIKSON) 

 

Inisiatief teenoor skuld: Die 

kind poog om te ontdek wie 

hy werklik is, deur soos sy 

ouers te probeer wees.  

Toenemende ondersoeking 

van sy omgewing en gedrag 

word geïnisieer.  Nuwe 

bemeestering van fisieke en 

sosiale omgewing bestaan.  

Verbale vaardighede verbeter 

 

Tussen 3 en 7 jaar word na die 

pre-operasionele of pre-

konseptuele fase verwys.  

Denke is intuïtief en pre-logies 

(magies/“magical”). Die begin 

van pogings om ‘n houvas op 

die nuwe en vreemde 

simboliese wêreld te verkry.  

Denke is nog  egosentries van 

aard – gevolgtrekkings word 

gemaak op grond van die kind 

se gevoelens, of op wat hy glo 

dit moet wees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 jaar: kleuter nou in die 

Falliese stadium.  Inklusiewe 

en indringende gewoontes – 

toon baie belangstelling in 

bevoegdheid en dominansie. 

Die Oedipale fase is die finale 

– die kind verkies die ouer van 

die teenoorgestelde geslag en 

neig weg van die ouer van 

dieselfde geslag. Angs bestaan 

vir kastrasie deur ouer van 

selfde geslag.  Oorspronklike 

Oedipale wense word daarna 

onderdruk, en ambivalensie 

jeens beide ouers ontstaan.   

 

Na die sesde jaar word hierdie  

Keuse-ambivalensie gewoon- 

lik opgelos deur aanvaarding 

van heteroseksualiteit, en deur 

latere soeke na iemand met 

eienskappe soos die ouer van 

die teenoorgestelde geslag. 
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soos taal effektief ontwikkel 

deur die vra van baie vrae.  

Ongemak bestaan soms 

wanneer take deur obstruksies 

verhoed word, en wanneer dit 

dan tot teleurstelling en 

skuldgevoelens lei.  Die gesin 

is die primêre groep, hoewel 

buitegroepe soos speelgroepe, 

maatjies in die buurt en 

kleuterskool, toenemend deur 

die kind verken word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGO-SIELKUNDE 

 

(ANNA FREUD) 

EGO/INSTINK AKKOMMODASIE- 

ONTWIKKELINGSLYNE 

(ANNA FREUD) 

 

4 jaar:  bemeestering is uiters belangrik vir 

deurvoer van take;  magiese denke verminder;  

vyandigheid teenoor ouer van die dieselfde 

geslag duur voort. 

 

5 jaar:  navolging van reëls bestaan;  spel wat 

vaardighede vereis word belangrik. 

 

6 jaar:  probleemoplossing-vaardighede word 

vertoon;  vrywillige higiëne, kompetisie, 

stokperdjies en ritueelspel is aanwesig. 

 

 

 

 

A. Die kind tussen 4 en 5 jaar bevind hom 

in die falliese stadium: 

Beweeg nader aan hegte en wederkerige 

verhoudinge, hoewel die wense vir 

eksklusiewe regte met betrekking tot 

elke ouer, steeds bestaan.  Kastrasie-

angs word hier op sy ergste beleef.   

 

B. Ontwikkeling ten opsigte van 

liggaamlike onafhanklikheid verhoog: 

4½ tot 6½ - voedsel besit ‘n magiese  

      krag, aangesien ooreet gekoppel word     

       aan vet maak, en die baar van ‘n  baba. 
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       Eet kan ook aan geslag gekoppel word, 

       byvoorbeeld anoreksie.  Eet kan vir die 

       kind betrokke raak by reaksievorming -  

       die weiering van voedsel word ‘n wyse  

       om die wens te ontken, waar die kind  

       die ma wil verteer of verslind. 

 

        5 jaar:  kontrole oor die ingewande en   

        blaas verteenwoordig vir die kind  

        identifikasie met sy ma se denke,  

        asook ego-superego rypwording.  Die  

        kind se ego ontwikkel innerlike  

        verdedigingsmeganismes teen urinêre  

        en anale wense (totale vryheid om te  

        mors), wat nou aanleiding gee tot  

        patrone van stiptelikheid en netheid.  

 

 

 

2.7    SINTESE 
 

Hospitalisasie bring vir die kleuter baie stres mee, aangesien hy nog nie ‘n goeie begrip 

van tyd en afstand het nie en dit gevolglik moeilik begryp dat hy alleen by die hospitaal 

moet agter bly, terwyl sy ouers huis toe gaan.  Kleuters is gewoonlik baie aktief, en 

hospitalisasie bring beperking van mobiliteit mee.  Hierdie inperking kan vir die kleuter 

‘n beperking van sy totale wêreld verteenwoordig.  Op sensoriese vlak kan daar oor- of 

onderstimulasie van sensasies wees, soos vreemde skerp ligte, instrumente, uniforms, 

eetgerei, beddens, geluide, inspuitings, reuke en baie ander verwarrende aspekte. 

Onverwagte en onbekende situasies wat tot spanning en verwarring aanleiding gee, is aan 

die orde van die dag.  Op affektiewe vlak moet die kleuter die afwesigheid van sy ouers 

en ander gesinslede ook verwerk.  Indien die kleuter goed voorberei word op 

hospitalisasie, is die hantering van hierdie aspekte baie beter.  Hy moet weet wat met hom 
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gaan gebeur en wat van hom gaan verwag word.  ‘n Kort besoek voor hospitalisasie bring 

mee dat hy vertroud raak met die opset en roetine.  Mediese prosedures wat op die kleuter 

toegepas gaan word, behoort op ‘n konkrete en verstaanbare wyse aan hom verduidelik te 

word.   

 

Die groot hoeveelheid navorsing oor kinderontwikkeling, en meer spesifiek oor Piaget se 

benadering, soos aangehaal deur Muller et al., (1992:62), bevestig dat kinders se  

begrip van siekte en hospitalisasie verskil in verskillende ontwikkelingsfases, en dat 

hierdie  begrip sal toeneem namate die kind ontwikkel  Kinders se vermoëns om inligting 

oor siekte en hospitalisasie te verstaan, word verder beperk vanweë hulle onvolledige 

kognitiewe ontwikkelingsvlakke.  Hulle is ook as gevolg hiervan geneig om beskikbare 

inligting te verdraai, wat onrealistiese vrese en fantasieë tot gevolg het.  Die vraag kan 

gevra word of ‘n kind se begrip van siekte met ouderdom werklik verander, vanaf 

egosentriese neigings soos “Ek is siek omdat ek stout was”, tot ‘n verhoogde bewustheid 

van die baie interaktiewe faktore wat siekte veroorsaak.  Vroeë navorsing deur Nagy (in 

Muller et al., 1992:63) konstateer dat kinders se begrip van siekte duidelike verandering 

vertoon namate die kind ontwikkel.  Dit wil blyk dat die kind eers na die ouderdom van 

10 jaar werklik begin bewus raak van die verband tussen siekte en behandeling.  Hoewel 

verskeie navorsers se opinies in wese verskil, is almal dit eens dat kinders met verloop 

van hulle verskillende fases van ontwikkeling, toenemend die aard en oorsake van siekte 

begryp.   (Vergelyk Muller et al., 1992:62-64 en Oates, 1994:47.) 

 

2.8    SAMEVATTING 

 

• Jong kinders kan soms so geweldig siek word, dat alle kliniese pogings benut moet 

word om hulle fisiese oorlewing te verseker.  Hierdie kinders beskik egter nie slegs 

oor mediese probleme nie, maar terselfdertyd ook oor emosionele, sosiale en 

ontwikkelingsbehoeftes, wat die kleuter se mediese behandeling kan strem indien dit 

nie ook “gediagnoseer” word nie.  Dit is egter twyfelagtig of daar aan hierdie 

behoeftes voldoen word, en of dit ooit ten volle in ag geneem word tydens opname 

van kleuters in die hospitaal, aldus Muller et al., (1992:3)   
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• Hoe die kind in elke fase van ontwikkeling deur hospitalisasie beïnvloed word, en hoe 

om voorbereiding te benut ten einde die gehospitaliseerde kind se geluk en gemak te 

verseker, is ‘n prominente aspek in hierdie navorsing.   

• Die “oorlewingswaarde”  van kinders se gedrag, wanneer ‘n angswekkende en 

vreemde situasie hulle in die gesig staar is uiters belangrik wanneer die kleuter op 

hospitalisasie voorberei word.  Met inagneming van die kleuter se ontwikkelingstake 

en terreine van ontwikkeling, kan die terapeut empatiese begrip openbaar vir die kind 

se vrese en angs vir hospitalisasie.  Dit kan op sigself benuttingswaarde besit om die 

kind se beheer terug te gee.   

• Hospitalisasie as stressor kan ernstige ontwikkelingsdefekte vir die kleuter tot gevolg 

hê, daarom dat kennis oor die kleuter se gesonde ontwikkeling uiters noodsaaklik is, 

wanneer hy op hospitalisasie voorberei word.  

• ‘n Begrip vir die verskillende fases van kognitiewe ontwikkeling van kinders, sal die 

terapeut verder in staat stel om sekere aspekte van siekte en hospitalisasie aan ‘n kind 

te verduidelik, op ‘n wyse waarop hy dit die beste sal begryp en internaliseer.   

• Dit blyk duidelik uit hierdie hoofstuk dat die kind jonger as sewe jaar (pre-primêre 

kind soos vir die studie van toepassing), nie die verband tussen mediese prosedures en 

herstel kan begryp nie.  Hulle is soos genoem, geneig om te dink dat siekte straf vir 

ontoepaslike gedrag impliseer, en het dus gerusstelling van die terapeut en ouers 

nodig dat dit wel nie die geval is nie.  

 

In hoofstuk 3 sal die teoretiese fundering van hospitalisasie, as stressor vir die pre-

primêre kleuter, aandag geniet.   
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HOOFSTUK 3 

 

TEORETIESE FUNDERING VAN HOSPITALISASIE AS 

STRESSOR VIR DIE PRE-PRIMÊRE KLEUTER 
 

3.1   INLEIDING 

 

Sir Harry Platt, voorsitter van “The welfare of children in Hospitals – Report of the 

committee”  het reeds in 1959, ‘n lys van 142 voorstelle aangaande hospitalisasie van 

kinders opgestel (Orr, 1992:11-12).  Hierdie riglyne kan egter vandag nog geld vir die 

voorbereiding en versorging van gehospitaliseerde kinders: 

 

• “That where possible children should not be admitted to hospital unless absolutely 

necessary (recommendation 17-27); 

 

• That the hospital organization should allow children to be nursed together and that 

there should be indoor and outdoor facilities for play (recommendation 29-35); 

 

• That children should be adequately prepared for hospital admissions in accordance 

with their age (recommendations 43-52); 

 

• That mothers should be admitted, where possible, with their children under the age of 

six years, and that unrestricted visiting hours should be permitted (recommendations 

68-80); 

 

• That educational and recreational facilities should be supplied for both short and 

long-stay patients (recommendations 91-103); 

 

• That parents should be prepared for possible negative behaviour problems which 

might arise after the hospitalization of their child (recommendations 128-133); 
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• That nurses, doctors, paramedical staff and teachers should receive more training in 

the emotional needs of the young child (recommendations 138-143)”.  

 

(Vergelyk Orr, 1992:13,15-17 en  Petrillo & Sanger, 1980:13-14.) 

 

Die effek van hospitalisasie en ander gesondheidsorg-ondervindinge op kinders, word 

deur die meeste professionele persone as traumaties gesien.  Vanuit navorsing wat reeds 

voor 1965 hersien is deur Vernon, Foley, Sipowicz en Schulman (soos aangehaal deur 

Hart et al., 1992:2), is bevind dat emosionele trauma algemeen voorgekom het by kinders 

wat gehospitaliseer is, en steeds voortgeduur het na afloop van ontslag.  Reaksies by 

kinders wissel van overte aktiwiteite (huilerigheid, klou aan ouers, onwilligheid om 

medies behandel te word, asook destruktiewe gedrag), tot passiewe reaksies (oormatige 

slaap, onwilligheid om te eet, verminderde kommunikasie, en passiwiteit).  Regressie 

kom volgens Hart et al., (1992:2) tipies voor by die jong gehospitaliseerde kind.  

Gedragsveranderinge en leerprobleme kan ook algemeen voorkom na afloop van 

hospitalisasie. 

 

Hierdie hoofstuk sal ‘n omvattende teorie verskaf, oor die sielkundige implikasie van 

hospitalisasie op die kind, die effek op die ontwikkelende kind, bekommernisse van die 

gehospitaliseerde kind, asook faktore wat die effek van hospitalisasie beïnvloed. ‘n 

Bespreking word gebied van die “oorlewingswaarde” van kinders se gedrag wanneer ‘n 

angswekkende en vreemde situasie hulle in die gesig staar, sodat die terapeut empatie 

hiermee kan hê, en dit kan benut om die kind se beheer aan hom terug te gee.  ‘n 

Belangrike aspek wat vanuit hierdie hoofstuk in ag geneem moet word, is dat ‘n enkele 

losstaande gebeurtenis, soos kortstondige skeiding, nie noodwendig ‘n oorsaakfaktor van 

langtermynnood is nie.  ‘n Oplopende effek van ondervindinge, insluitende gebeure buite 

die hospitaal, of net voor hospitalisasie, veroorsaak eerder  ernstige ontwikkelingsdefekte 

vir die kind.  Aangesien kinders nie in isolasie grootword nie, moet hulle in verhouding 

met hulle hele stelsel gesien word, ten einde die beperkende effek van hospitalisasie op 

die kind se ontwikkeling so ver as moontlik uit te skakel. 
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3.2    DIE HOSPITALISASIE-ERVARING VAN ‘N KIND 

 

Hospitalisasie kan ‘n baie onaangename ondervinding vir ‘n jong kind wees.  Wanneer ‘n 

kind gehospitaliseer word, verruil hy tydelik sy familie, huis, vriende en bekende 

speelgoed vir ‘n onbekende omgewing gevul met vreemdelinge.  Hy is siek, moontlik 

kritiek, ervaar bes moontlik intense pyn vir die eerste keer in sy lewe, en word 

gekonfronteer met ander kinders wat ook in pyn en ongemak verkeer.  Pynlike mediese 

prosedures perk dalk sy beweeglikheid in, terwyl hy byna geen privaatheid geniet nie.  

Slaap- en voedingstye verskil van sy roetine by die huis, hospitaalklere eerder as sy eie 

bekende nagklere word verskaf, en sy bed voel en lyk anders as tuis.  Bekende gesigte, 

speelplekke en speelgoed word hom ontneem, terwyl hospitaalregulasies en -roetine sy 

ouers soos ongereelde besoekers laat voorkom, eerder as konstante, gerusstellende 

metgeselle.  Indien die kleuter se begrip en konsep van tyd nog nie na behore ontwikkel 

en gevestig is nie, mag sy hospitalisasie soos ‘n eindelose pyniging voel, wat myns 

insiens dalk nooit gaan eindig nie (Klinzing & Klinzing, 1977:3). 

 

‘n Belangrike veranderlike om in ag te neem wanneer daar gekyk word na die implikasie 

van siekte op die kind, is die chroniese versus tydelike dimensie (Tuma, 1982:33).  

Vanuit laasgenoemde outeur se navorsing is bevind dat korttermyn-hospitalisasie nie 

altyd geweldig traumaties vir ‘n kind is nie.  Die mening word eerder gehuldig dat 

ernstige siekte wat langtermyn-hospitalisasie impliseer, ‘n kind se normale ontwikkeling 

mag benadeel, aangesien die fokus val op die siekte en die behandeling daarvan, en dit 

dan die normale roetine in die gesin ontwrig.  Die probleme wat geassosiëer word met 

chroniese siektes soos asma, diabetes, nierdisfunksie, leukemie, chroniese 

asemhalingstelsel-probleme, artritis, spina bifida, rugmurgbeserings, en spierdistrofie is 

ernstig, en kan alle aspekte van die kind se persoonlike ontwikkeling affekteer.   Hierdie 

chroniese siektes verhinder ook die gesin se normale funksionering, en bring konstante 

druk en spanning mee. 
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3.3    DIE EMOSIONELE EFFEK VAN HOSPITALISASIE EN SIEKTE OP DIE   

         KIND 

 

Na aanleiding van Orr (1992:65) is siekte ‘n universele oorsaak van spanning vir ‘n kind, 

wat sy emosionele stabiliteit in gevaar stel, as gevolg van onbekende ondervindinge en 

persone waaraan hy blootgestel word.  Siekte, ongeag van die duur van hospitalisasie, 

veroorsaak angstigheid vanweë skeiding van ouers en die bekende.  In aansluiting hierby 

het siekte die potensiaal om die gesinslewe te ontwrig en om ouers skuldig en hulpeloos 

te laat voel wanneer die kind gehospitaliseer word.  Boeties en sussies mag glo dat hulle 

verantwoordelik is vir die betrokke kind se siekte, en mag vrees dat hulle ook siek kan 

word.  Orr (1992:67) is van mening dat die uiteinde van hospitalisasie afhang van faktore 

wat opname voorafgaan, eerder as faktore tydens hospitalisasie, sowel die empatiese 

intervensies van mediese personeel en betrokkenheid van die kind se gesin.   

Voorbereiding kan volgens die mening van hierdie outeur dus as uiters positief geag 

word. 

 

 

3.4    DIE PSIGOLOGIESE EFFEK VAN FISIEKE ONGESTELDHEID EN    

         HOSPITALISASIE OP DIE KIND 

 

3.4.1    Siekteverwante verskynsels en faktore 

 

‘n Belangrike aspek om in ag te neem, is dat verskillende kinders op verskillende wyses 

deur siekte geaffekteer word, vanweë substansiële verskille soos ouderdom, 

begripsvermoëns, huidige bekommernisse, en verdedigingsmeganismes. Verskille in 

impak, kom ook voor as gevolg van die wye verskeidenheid siektes en die behandeling 

daarvan.  Siekte en die behandeling daarvan, kan ‘n groot reeks stimuli tot gevolg hê, wat 

op die kind kan inwerk.  Inderwaarheid is sowel siekte as die behandeling daarvan, so ‘n 

abstrakte konsep dat die enigste manier om die impak daarvan realisties te hanteer, sal 

wees om die kind se siekte te verdeel in komponente soos pyn, isolasie, immobiliteit, en 

liggaamlike veranderinge.  Siekte op sigself, en moontlik behandeling tot ‘n groot mate,  
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het substansiële en verlengde pyn tot gevolg.  Siektes soos kanker en artritis is welbekend 

vir die geweldige ongemak en pyn wat deur hulle veroorsaak word (Tuma, 1982:43).   

 

• Reaksies op pyn: 

 

Pyn word volgens die Oxford Dictionary (1984:527) omskryf as:  “suffering or distress of 

body or mind causing trouble or difficulty”. Die H.A.T. (1979:869) omskryf pyn as “1. 

Liggaamlike lyding ... en 2. Verdriet, smart, sielelyding”.   Brink (1997:405) definiëer 

pyn as ”Psigiese of fisiese lyding veroorsaak deur ‘n skadelike of beskermende prikkel op 

die senuweestelsel”.   Kinders se reaksie op pynlike prosedures verskil, maar word oor 

die algemeen as oorweldigend en traumaties beleef.  Ten einde die verskille in respons op 

pynlike stimuli te begryp, moet ‘n mens die aard van pyn begryp. Baie eenvoudig gestel: 

“T-selle” stuur impulse na die brein, en wanneer hierdie “T-selle” ‘n sekere kritieke vlak 

oorskry, het dit pyn tot gevolg.  Jordaan & Jordaan (1991:268) is egter van mening dat 

die belewing van pyn een van die mees omstrede aangeleenthede is.  Sommige 

ondersoekers glo dat daar spesiale pynreseptore in die vel is, terwyl ander beweer dat die 

oorstimulering van enige reseptore aanleiding gee tot die ervaring van pyn, aldus Jordaan 

& Jordaan (1991:268).  Met ander woorde, indien een van die velreseptore deur drukking, 

warmte, koue, ens, oorgestimuleer word by die kleuter, sal die kleuter dus pyn ervaar.   

 

Drie komponente van pynondervinding word deur Tuma (1982:44) onderskei: 

• Sensories-diskriminerend 

• Affektief-motiverend 

• Kognitief-evaluatief 

 

Daar kan voorgestel word dat wanneer ‘n mens dink aan gedrag teenoor pyn, moet ‘n 

mens dink aan respondente en operante pyn.  Respondente pyngedrag word gereken as 

die tipiese reaksie teenoor ‘n besering, terwyl operante pyngedrag oënskynlik spontaan 

voorkom, of as ‘n uitvloeisel van respondente pyn.  Respondente pyn verander in 

operante pyn wanneer pyngeoriënteerde gedrag met verloop van tyd byna onvermydelik 
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word, vanweë sosiaal-interpersoonlike veranderlikes.  Hierdie veranderlikes verwys na 

aspekte soos aandag en besorgdheid vanaf betekenisvolle ander.   

 

Ontwikkelingsaspekte is baie belangrik by die verstaan van kinders se reaksies op, en 

persepsies van pyn.  Ten spyte daarvan dat daar volgens Tuma (1982:45) nog min 

navorsing gedoen is oor die verband tussen die ontwikkeling van kinders en die reaksies 

op pyn, is dit duidelik dat pyn ‘n geweldige invloed op kinders het.  Sommige kinders 

hanteer pyn van brandwonde deur op depressiewe wyse te onttrek, wat soms selfs op die 

dood kan uitloop.  Die potensiaal van pyn kan beklemtoon word as ontwrigting van die 

normale psigologiese ontwikkeling van die kind.  In baie gevalle gee kinders se 

pynervaringe daartoe aanleiding dat hulle weerstand bied teen die nodige behandeling.  

Kinders sal soms die aanwesigheid van pyn ontken, ten einde verdere pyn van ‘n 

inspuiting, ensomeer, vry te spring.  Dit kom algemeen voor dat kinders vanweë pyn 

fisieke terapie weier, al is daar aan hulle verduidelik dat hierdie oefeninge latere 

gestremdhede kan voorkom.   

 

• Betekenis van pyn in verskillende ontwikkelingsfases: 

 

Gedurende verskillende ontwikkelingsfases koppel kinders verskillende betekenisse aan 

hulle pynervaringe.  Gedurende die babajare ontwikkel ‘n begrip en persepsie van pyn 

baie vinnig.  ‘n Pynstimulus help die baba om sy eie liggaam van die res van ander 

menslike objekte te onderskei.  By die voorskoolse kleuter kom die idee algemeen voor 

dat pyn met verkeerde dade of gedagtes verband hou.  Pyn word dus vir die kleuter  met 

straf geassosieer (Orr, 1992:71).  As gevolg van die dominansie van egosentriese denke 

in hierdie fase, is dit vir die kleuter byna onmoontlik om pyn te assosieer met ‘n 

uiteindelike positiewe uitkoms.  Hart et al., (1992:253) stel dit dat die kleuter nie oor die 

intellektuele begrip beskik om te verstaan dat behandeling wat pyn veroorsaak, ook 

welstand kan bevorder nie. Die skoolgaande kind ondervind ‘n geweldige vrees vir 

liggaamlike beserings.  Bykomend is die skoolgaande kind ook bekommerd dat hy beheer 

sal verloor, hy vrees om soos ‘n baba gehanteer te word, en vrees die onvermoë om sy 
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gunsteling aktiwiteite voort te sit.  Hierdie observasies kan die terapeut lei om kinders se 

pyn op ‘n meer effektiewe wyse te hanteer. 

 

• Liggaamlike veranderinge vanweë siekte en mediese prosedures: 

 

Die finale aspek van siekte en beserings wat in ag geneem behoort te word, is die 

verandering van liggaamlike voorkoms vanweë velafwykings, brandwonde, en verskeie 

ander gebreke, as gevolg van vervorming vanweë chirurgie.  In sommige gevalle kan 

hierdie aspek van siekte en hospitalisasie die moeilikste oorkombaar wees, en baie 

traumaties wees om te hanteer.  Juis hierdie fisieke veranderinge aan die kind se 

voorkoms kan geweldige emosionele en psigiese skade meebring, aangesien die 

samelewing baie hoë eise stel, en waarde heg aan fisieke voorkoms.  Die misvormde kind 

kan dus met ‘n wye verskeidenheid van diskriminasie en partydigheid te doen kry.  Ook 

aspekte soos intelligensie en algemene bevoegdhede word soms slegs op voorkoms 

beoordeel.  Kinders met opvallende brandwonde vind dit nie alleenlik verpletterend om 

mee saam te leef nie,  maar beleef ook skaamte, selfbewustheid, depressie, en ‘n apatiese 

houding.  Tuma (1982:49) berig dat die mees onaangename ervaring vir hierdie kinders 

egter was om aangestaar te word waar hulle ookal gaan.  Aan die ander kant kan die 

mening gehuldig word dat die impak van liggaamlike misvorming primêr afhang van 

faktore soos ouderdom, geslag, waarde wat gekoppel word aan die aangetaste 

liggaamsdeel, liggaamsbeeld, ontwikkelingsvlak, en hanteringsvaardighede. 

 

 

3.5    BEKOMMERNISSE VAN DIE GEHOSPITALISEERDE KIND 

 

Hospitalisasie kan gereken word as ‘n reeks take, wat die kind moet ondervind en 

hanteer, aldus Petrillo & Sanger (1980:36-37): 

• Die kind is van mening dat sy liggaam nou nie meer perfek is nie, aangesien dit ‘n 

diagnose en behandeling vereis. 

• Sy ouers is bekommerd genoeg oor sy toestand, om die dokter te spreek of hom na die 

hospitaal te stuur. 
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• Die bedreiging van skeiding, en die uiteindelike fisiese skeiding van sy gesin en sy 

huis, soms vir die eerste keer, word vir die kind ‘n realiteit. 

• Behalwe waar die ouer by die kind kan inbly, word die kind gedwing om sy lewe nou 

met totaal vreemde mense te deel. 

• Om in kontak met vriende, broers en susters te bly, is baie moeilik. 

• Om aan die genade van die verpleegsters en laboratorium tegnikus oorgelaat te word, 

wat voortdurend instruksies uitvoer vir prosedures wat soms pynlik kan wees, kan vir 

die kind baie spanningsvol wees. 

• Hy kom in kontak met onbekende roetine, toerusting, en beperkings, wat vir hom 

vreesaanjaend is. 

• Indien die hospitalisasie die gevolg is van menslike onverskilligheid, bestaan daar by 

die kind en ouers teleurstelling en woede.  Die meerderheid kinders onder ses jaar is 

in elk geval onder die indruk dat die siekte oor hom gekom het vanweë iets is wat hy 

of sy gesin verkeerd gedoen het. 

• In stede daarvan dat die kind sy ouers kan mis of  vir hulle kwaad kan wees, vind hy 

dat hulle net so ‘n groot behoefte aan ondersteuning soos hy het.  Vir die eerste keer 

in baie kinders se lewens, kyk hulle ouers hulpeloos toe terwyl diegene in die 

hospitaal hulp moet verleën. 

• Die kind het ‘n nuwe onbekende rol om te vervul – die van die pasiënt, terwyl hy in 

gereedheid moet bly om skielik weer onafhanklik te funksioneer soos voorheen, sodra 

hy ontslaan word. 

• Daar word van die kind verwag om dokters en verpleegsters te vertrou, wie se 

stereotipe gedrag hom bangmaak eerder as gerusstel.   

 

Wanneer ‘n kind tydens hospitalisasie deur van sy diepste angs, probleme en vrese werk, 

beklemtoon Petrillo & Sanger (1980:37) voorbereiding, voor, tydens, en na afloop van 

hospitalisasie as een van die mees kardinale fasette van behandeling. 
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3.6    DIE EFFEK VAN HOSPITALISASIE OP DIE ONTWIKKELENDE KIND,   

         EN SY REAKSIE DAAROP  

 

Spanning is ‘n konsep wat nie net by volwassenes tuishoort nie.  Ongelukkig is dit ook so 

dat kinders reeds op ‘n vroeë ouderdom blootgestel word aan verskeie spanningsvolle 

ondervindinge soos egskeiding, dood, mishandeling, verlies, siekte en hospitalisasie.  

Wanneer daar met die gehospitaliseerde kleuter terapeuties gewerk word, moet hierdie 

faktore in ag geneem word, asook aspekte soos intelligensie, geslag, gesinsituasie, 

werkende moeder, geboorte van ‘n boetie of sussie, en die betrokke kind se ouderdom en 

ontwikkelingsvlak (Van der Mescht, 1995:25).   

 

Volgens Van der Mescht (1995:29) is dit duidelik dat hospitalisasie van een week of 

minder, kan lei tot ongelukkigheid wat selfs vir maande na ontslag kan voortduur.  

Korttermyn-hospitalisasie lei egter nie gewoonlik tot langtermyn emosionele- of 

gedragsprobleme nie.  Laasgenoemde outeur is verder van mening dat langtermyn- 

opnames of herhaaldelike opnames skadelike langtermyngevolge kan impliseer.  Die 

kleuter beleef intense trauma as hy van sy ouers geskei word. 

 

Verskeie gedragsprobleme kan hulle voordoen voor, tydens, en na afloop van 

hospitalisasie.  Jong kinders wat gehospitaliseer word is geneig om reaksies op 

hospitalisasie te openbaar, wat ingedeel kan word in:  

• Overte/aktiewe reaksies,  

• Passiewe reaksies, en  

• Regressiewe reaksies.   

 

Onder andere blyk dit ook nodig om in ag te neem dat daar faktore is wat die impak van 

siekte bemiddel, asook ander siekteverwante faktore wat die kind se reaksie op 

hospitalisasie beïnvloed.  Siekteverwante faktore sluit in die chroniese aard van die 

siekte, immobiliteit, isolasie, skeiding, misvorming en pyn. 
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3.6.1 Uitreagerende reaksies op hospitalisasie 

 

3.6.1.1    Overte/aktiewe reaksies: 

 

• Angs:  Angsreaksies op kinders se siektetoestande en hospitalisasie moet ook in ag 

geneem word.  Die angsvlakke dra by tot gedrag wat die aansterkproses kan 

beïnvloed tydens hospitalisasie en selfs tuis.  Angs kan daartoe aanleiding gee dat ‘n 

kind diëte, oefeninge en genoeg rus totaal en al kan ignoreer, omdat hy poog om die 

siekte te ontken. Ander kinders kan weer hulle angstigheid kanaliseer deur 

aggressiewe of ooraktiewe gedrag.  Angs kan ook gehanteer word deur so passief en 

oortoegeeflik op te tree, dat regressie na vroeëre ontwikkelingsfases plaasvind, waar 

die kind weer totaal afhanklik word.  Kinders is geneig om die meeste angs te toon 

waar spuitnaalde betrokke is.  Om kinders dus vooraf voor te berei hierop is dit nodig 

om mediese spel met inspuitings (onder streng beheerde supervisie) te onderneem 

(Tuma, 1982:51).   

 

• Opnamereaksies: Wanneer die kind die hospitaal binnegaan met opname, kan 

reaksies van skaamheid, huilerigheid, vasklou aan die ouer, angstigheid, 

teruggetrokkenheid en vrees hulle voordoen (Tuma, 1982:50). 

 

• Vrees vir dood:  Onrealistiese vrees vir die dood en fobies oor die algemeen, kom 

algemeen by die jong kleuter voor. Die kind se konsep van siekte, dood, en tyd kan 

deel uitmaak van sy waninterpretasies in terme van sy hospitalisasie (Klinzing & 

Klinzing, 1977:4).   

 

• Fisiologiese reaksies:  Die stres van hospitalisasie mag bykomend lei tot fisiologiese 

veranderinge soos verhoogde polsslag, bloeddruk, en koors (Tuma, 1982:50). 

 

• Verset:  Die kind kan hom ook verset teen inname van medikasie, teen eet en drink, 

teen mediese behandeling, en teen slaap (Tuma, 1982:34).  
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• Gedragsprobleme:  54% van alle jong kinders toon problematiese gedrag na afloop 

van hospitalisasie (Muller et al., 1992:87).  Algemene gedragsprobleme sluit onder 

andere in: angstigheid oor skeiding van ouers, stel van eise, aggressie, 

eetversteurings, slaapversteurings, en problematiek in ma-kind-verhoudinge en 

portuurgroepverhoudinge (Tuma, 1982:50).  Aan die ander kant is Muller et al., 

(1992:87) van mening dat ouer skoolgaande kinders (ongeveer 8 tot 12 jaar) minder 

belangrike gedragsafwykings vertoon na ontslag.  Ouer kinders hanteer hospitalisasie 

oor die algemeen beter as die jonger kleuter, en beleef byna geen negatiewe 

gedragsveranderinge as gevolg van hospitalisasie nie.  Ontwrigtende gedrag 

onverskilligheid, gewelddadigheid, irritasie, frustrasie, hiperaktiwiteit, woede en 

destruktiewe gedrag is verder algemene gedragsprobleme wat as gevolg van 

hospitalisasie kan manifesteer.  Psigosomatiese klagtes kan ook ‘n negatiewe 

uitvloeisel van hospitalisasie wees. 

 

(Vergelyk Hart et al., 1992:10;  Klinzing & Klinzing, 1977:4:  Muller et al., 1992:87;  

Tuma, 1982:48 en Van der Mescht, 1995:31.) 

 

3.6.1.2    Passiewe reaksies: 

 

• Sosiale onttrekking:  Een van die mees onaangename reaksies van die kleuter op 

spanning is onttrekking van sosiale kontak, met gepaardgaande simptome van apatie 

en depressie.  Depressie as simptoom van sosiale onttrekking word as uiters gevaarlik 

bestempel, aangesien dit die kleuter se ontwikkeling tot ‘n groot mate kan strem.  

Daarom word dit van  kardinale belang geag dat ‘n kleuter met die vooruitsig van 

hospitalisasie geleentheid sal kry om ter voorbereiding op hierdie gebeurtenis sy 

emosies en spanning te verbaliseer of in spel uit te druk.  Dit bied geleentheid om 

homself binne sy situasie in perspektief te plaas en om interne konflikte op te los 

(Van der Mescht, 1995:31). 

 

• Verdere reaksies wat die aangehaalde bronne noem as passiewe gedrag, sluit onder 

andere in:  oormatige slaap, weiering om te eet en drink, passiewe gedrag, 
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onttrekking, verminderde kommunikasie en interaksie met ander, belewing van 

wanhoop en hulpeloosheid, en‘n apatiese houding. 

 

(Vergelyk Hart et al., 1992:10;  Klinzing & Klinzing, 1977:4;  Tuma, 1982:49 en Van der 

Mescht, 1995:31.) 

 

3.6.1.3     Regressiewe reaksies: 

 

• Enurese, enkoprese, fobies, skeidingsangs, byt van naels, grou in die neus, heen 

en weer wieg van liggaam, selfbewustheid, en duimsuig kan verder deur 

hospitalisasie by die kind gestimuleer word.  Nagmerries kan slaappatrone verder 

ontwrig.  Die behoefte om weer fopspeen of bottel te drink, asook onrealistiese 

skaamheid, kermrigheid, verlies aan selfkontrole soos toiletgewoontes, en 

verswakte intellektuele funksies, kom as algemene regressiewe reaksies voor.  Die 

jong kleuter mag konstant na sy speelding, kussing, ouers of kamer vra, wat soms nie 

aan hom verskaf kan word nie, na gelang van die situasie.  Die reeds bespreekte 

negatiewe faktore van hospitalisasie kan ‘n kind laat regresseer in terme van gedrag, 

tot op ‘n punt waar hy onbevoeg is om basiese funksies uit te voer soos loop, praat, 

self eet en self aantrek.  Hierdie regressie kan vorder vanaf onwilligheid om sy 

samewerking aan personeel te gee tot totale onttrekking (Klinzing & Klinzing, 

1977:4).   

 

• Gedragsveranderinge soos gedragsuitvalle (tantrums), skielike leerprobleme, 

wisselende woedebuie, hernude totale afhanklikheid, en fobies kan manifesteer as 

gevolg van regressiewe reaksies.  Baie van die reaksies oorvleuel tussen die drie 

kategorieë van uitreagerende gedrag, en moet in die konteks waarin dit plaasvind 

asook die kind se ouderdom geag word.  So byvoorbeeld kan 'n fobie as gevolg van 

regressie by 'n ouer kind voorkom, terwyl dit uit vrees (aktiewe reaksie) by 'n jonger 

kind manifesteer. 
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• Ander ernstige regressiewe gedragsafwykings kan by die gehospitaliseerde kind 

waargeneem word, en sluit onder andere waninterpretasies van die siekte in, of die 

rede vir sekere mediese prosedures, asook onrealistiese liggaamlike 

bekommernisse, omkeerreaksies, en verskillende mates van leer- en 

portuurgroepprobleme wanneer die kind terugkeer skool toe (Tuma, 1982:34).    

 

• Fantasieë met betrekking tot hospitalisasie:   Die meeste kinders tussen 3 en 8 jaar, 

is geneig om die hospitaalondervinding tot ‘n sekere mate te verdraai.  Hoe ernstiger 

die siekte,  wat terselfdetyd meer mediese prosedures vereis, hoe meer gekompliseer 

raak die situasie, veral as geen voorbereiding met die kind gedoen is nie.  Kinders 

mag hospitalisasie en skeiding van ouers, met die dood assosiëer.  Kinders met 

ernstige siektes soos leukemie, mag ook aanneem dat onttrekking van beenmurg ‘n 

standaardprosedure vir alle kinders is (Tuma, 1982:51).   

 

• Regressie na vorige ontwikkelingsfases:  Dít is moontlik die mees algemene reaksie 

op spanning gedurende die kleutertydperk.  Die kind is geneig tot huilerigheid, 

irritasie, duimsuig, kruip, enurese, slaapversteurings, skeidingsangs, en aggressiewe 

gedrag.  Spanningsvolle gebeure in die kleuter se lewe strem die kind se 

ontwikkeling, aangesien dit sy hanteringsmeganismes totaal uitput.  Vorige 

suksesvolle ontwikkelingstake wat reeds bereik is kan regresseer, byvoorbeeld 

taalvaardighede, spraak en fisieke mobiliteit.  Die kleuter poog om alle interne en 

eksterne gevare te onderdruk wat moontlike angs kan veroorsaak, deur te regresseer 

na vroeëre, bekende, en dus veilige gedrag.  Die namaak van vroeëre gedrag bied die 

kind die geleentheid om sy konflikte deur te werk, deur middel van fantasie en 

rollespel (Van der Mescht, 1995:30). 

 

• Aandagsoekgedrag:  ‘n Volgende moontlike reaksie op spanning kan toenemende 

voorkoms van ongepaste gedrag wees, wat daarop gemik is om die volwassenes 

(spesifiek ouers) se aandag te verkry.  Hierdie gedrag verskil volgens Van der Mescht 

(1995:31) by seuns en dogters.  Dogters is meer geneig tot oormatige skaamheid, 

vasklouery en inhibisies, terwyl seuns meer geneig is tot aggressie en swakker 
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algemene samewerking.  Hierdie gedrag is gewoonlik kort van duur, aangesien dit 

slegs daarop gemik is om kontak met belangrike volwassenes te verkry en te verseker.  

‘n Gevoel van verwerping deur die ouer vanweë sy ongepaste gedrag kan by die kind 

ontstaan, wat sy spanning net verder kan verhoog. 

 

• Veranderinge in die kleuter se normale speelpatrone:  Kinders wat onder intense 

spanning gebuk gaan as gevolg van tydelike skeiding van hulle ouers en tydperke van 

onbeweeglikheid, het korter duur van spel-episodes vertoon, asook regressie na 

minder komplekse gebruik van speelgoed getoon (Van der Mescht, 1995:32).  

Sommige kinders speel weer baie meer, juis om van die spanning te ontvlug.  Spel 

vervul twee belangrike funksies gedurende spanningsvolle tydperke. Spel bied 

eerstens aan die kind die geleentheid om van ‘n slegte realiteit, na ‘n minder 

bedreigende aktiwiteit te ontvlug.  Tweedens bied spel aan die kind die geleentheid 

om spanningsvolle gebeurtenisse te herbeleef in ‘n poging om die situasie te 

bemeester.  Net soos ‘n volwassene ‘n traumatiese gebeurtenis dikwels oor en oor 

herroep, het ‘n kind ook die behoefte om ‘n spanningsvolle gebeurtenis in sy spel te 

herleef, totdat hy ‘n mate van sowel kognitiewe assimilasie, as ‘n affektiewe 

rekonsiliasie kan ontwikkel.   

 

(Vergelyk Hart et al., 1992:10;  Klinzing & Klinzing, 1977:4;  Muller et al., 1992:87;  

Orr, 1992:78, 80;  Tuma, 1982:47, 49 en Van der Mescht, 1995:30-32.) 

 

3.6.2     Kommerreaksies 

 

Die volgende kommerreaksies op hospitalisasie wat deur ‘n kind ervaar kan word, word 

deur Muller et al., (1992:85) voorgehou: 

 

• fisieke skade en liggaamlike verandering en beserings in die vorm van ongemak, pyn 

of dood; 

• skeiding van ouers en die afwesigheid van betroubare bekende volwassenes, veral vir 

voorskoolse kinders; 
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• die snaakse, onbekende omgewing en moontlikheid van verandering en onverwagse 

gebeure; 

• onsekerheid oor grense en verwagte “aanvaarbare” gedrag; en 

• relatiewe verlies van beheer, outonomie en bevoegdheid. 

 

Dit is die mening van Tuma (1982:50) dat die kind se ouderdom ten tye van die 

hospitalisasie ‘n kardinale rol te vertolk het, aangesien sy ouderdom en gepaardgaande 

ontwikkelingsvlak bepaal tot watter mate die kind die aangeleentheid verstaan.   

 

3.6.2 Post-hospitalisasie 

 

Na afloop van hospitalisasie is dit aldus Tuma (1982:51) nie ongewoon vir kinders om 

emosionele reaksies te toon, wanneer hulle terug by die huis is nie.  Ouers rapporteer 

voortdurend die volgende simptome by hulle kinders na hospitalisasie: 

• enurese en enkoprese; 

• slaapversteurings; 

• vrees vir dood; 

• angsreaksies; 

• depressie;  

• eetafwykings; 

• gedragsprobleme en woede; en 

• regressie. 

 

3.6.4   Persoonlikheidspatrone en chroniese siektes 

 

Persoonlikheidspatrone van kinders met chroniese siektes lê op ‘n kontinuum wat wissel 

van geringe tot ernstige psigopatologie. Tuma (1982:34) konstateer dat die 

persoonlikheidspatrone van chroniese siek kinders wissel van oorafhanklikheid, 

oorangstigheid, passiwiteit, teruggetrokkenheid, en aggressiwiteit, tot die geneigdheid om 

die siekte te ontken.  Hart et al., (1992:107) is van mening dat persoonlikheidseienskappe 

soos goed-ontwikkelde selfkonsepte, liggaamsbeeld, persoonlike bevoegdheid, asook ‘n 
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gesonde identiteitsgevoel, die kleuter kan ondersteun in die vertolking van sy siekte, 

asook die hantering daarvan.  Kinders met verskillende siektes is geneig tot verskillende 

reaksies: 

• Artritis:   vermy kontak met portuurgroep vanweë die feit dat die siekte 

liggaamlike verandering kan meebring, het ‘n swak selfbeeld, 

minderwaardigheidsgevoel, sensitief vir kritiek en frustrasie oor hulle gebrek. 

•  Progressiewe spierdistrofie:       ongepaste uitdrukking van woede, verlies aan    

       belangstelling in mense en die omgewing, teruggetrokkenheid en terugtrekking in   

       die self.  

• Disfunksies van die respiratoriese stelsel (bv. Asma):  angstigheid, 

onsekerheid,  depressie en afhanklikheid. 

 

 

3.7 HOSPITALISASIE: FAKTORE WAT KINDERS SE GEDRAG BEÏNVLOED  

 

Volgens Hart et al., (1992:2-3) sowel as Tuma (1982:50), het hospitalisasie ‘n negatiewe 

effek op ‘n kind se kognitiewe, fisieke en sosiale welstand.  Afgesien van drastiese 

veranderinge en verbeteringe in mediese tegnologie, en hospitaalfasiliteite wat gerig is op 

kinders, word hospitalisasie steeds as ‘n angswekkende en stresvolle ondervinding 

gereken.  Laasgenoemde ondervindinge kan emosionele en gedragsprobleme tot gevolg 

hê wat steeds lank na ontslag kan voortduur.  ‘n Kind se reaksie op hospitalisasie hang af 

van verskeie veranderlike faktore, naamlik potensiële skeiding van ouers en tuiste, die 

kind se aanpas- en hanteervermoë, die fantasieë wat oor die ondervinding gekoester 

word, ouerlike houding, pynlike mediese prosedures, observasie van ander pasiënte se 

toestande, geforseerde afhanklikheid en inperking van beweeglikheid, ontwikkelingsvlak 

van die kind, en die aard van die siekte. 

Die volgende word die algemeenste in die literatuur vervat as faktore wat die kind se 

hospitaalondervinding affekteer: 

 

• Skeiding van ouers:  Skeiding kan onmiddellike en langtermyn emosionele ongemak 

tot gevolg hê.  Gereelde besoeke blyk nie altyd voldoende te wees ten einde hierdie 
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probleem te voorkom nie, maar eerder indien moontlik, dat die ma (of bekende 

persoon) by die kind in die hospitaal inbly (Klinzing & Klinzing, 1977:5). 

 

• Pyn:  Fisieke pyn word as ‘n universele menslike bron van stres herken, vanweë die 

onaangename sensoriese, fisiese, emosionele en motoriese reaksies daarvan op 

menslike gedrag.  Veral by die kleuter wat nog nie in staat is om hierdie 

onaangename ondervinding te verstaan nie, kan fisieke pyn stres tot gevolg hê.  

Kleuters toon geweldige weerstand en emosionele ongemak by die ondervinding van 

pyn.  Orr (1992:71) beweer kleuters is onder die indruk dat pynlike prosedures ‘n 

straf vir onaanvaarbare gedrag is.   Die kind se reaksies word beïnvloed deur vorige 

ondervindinge van pyn, die graad van fisieke inperking, ouerlike afwesigheid, 

reaksies op diegene in sy onmiddellike omgewing, voorbereiding, en sy individuele 

temperament.  Vanaf die derde lewensjaar onderskei die kleuter moeilik tussen 

fantasie en realiteit, en programme op televisie kan byvoorbeeld ‘n waninterpretasie 

by die kind laat.   

 

• Liggaamlike versteurings en verminking:  Die vrees vir liggaamlike veranderinge 

is ‘n spanningsvolle aspek van hospitalisasie vir die jong kind.  Aangesien die kleuter 

nog nie ‘n volledige konsep van sy liggaamsbeeld ontwikkel het nie, bedreig enige 

inmenging met sy liggaamlike ruimte (operasies, inspuitings, ensomeer) sy 

selfintegriteit en selfbeeld.  Hospitalisasie en siekte het ‘n geweldige invloed op die 

kleuter se liggaamsbeeld, en dit beïnvloed sy emosionele en psigologiese 

funksionering (Orr, 1992:72).   

 

• Ouderdom:  Volgens Klinzing & Klinzing (1977:6) is die meeste navorsers dit eens 

dat kinders jonger as 5 jaar emosioneel meer kwesbaar is vir spanning vanweë 

hospitalisasie, as ouer kinders.  Die redes wat hiervoor aangevoer word, is 

skeidingsangs, jong kinders se sensitiwiteit vir pyn, onvolledige realiteitsbegrip wat 

tot onrealistiese fantasieë aanleiding gee, asook 'n onvermoë om vrees te verplaas. 
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• Voorbereiding ontvang:  Gedragsuitvalle en spanning word deur goeie 

voorbereiding uitgeskakel (Orr, 1992:85).  Voorbereiding help die kind om die 

omvang van die hospitalisasie en mediese prosedures, rede vir skeiding, en aard van 

sy siekte beter te begryp.  Kennis van hierdie aspekte verminder vrees, en bevorder 

aanpassing by die nuwe omstandighede.  Die kind weet dus beter wat van hom 

verwag word en ken die roetine en begrensings van die hospitaal.  

 

• Isolasie en beperkende faktore:   Isolasie en beperking is ‘n verdere reeks faktore 

wat kinders tydens die behandeling van siekte geweldig beïnvloed.  Kinders word 

blootgestel aan verskillende grade van, en tipes isolasie (afhangend van die vereistes 

van die behandeling).  In sekere isolasiekamers word slegs besoeke van gemaskerde 

personeel en familie toegelaat (Tuma, 1982:47).  Afskeiding van gesin en die 

buitewêreld kan op hierdie wyse vererger.   Hart et al., (1992:164-165) toon aan dat 

die beperking van beweeglikheid, asook isolasie die kleuter die risiko laat loop van 

die ontwikkeling van sowel fisieke, as psigologiese probleme.  Sulke probleme 

ontstaan grotendeels as gevolg van ‘n verlies aan normale beweging, sensoriese 

deprivasie asook sosiale isolasie.  Perseptuele versteurings, slaapversteurings, 

verswakte intellektuele funksies en fisieke ongemak het algemeen in hierdie gevalle 

na vore gekom.  Oor die beperking van mobiliteit as gevolg van behandeling, 

waarmee kinders gekonfronteer word, rapporteer Tuma (1982:48) dat kinders soms 

tydens immobilisasie satisfaksie toon, maar dat wanneer hulle na normale mobiliteit 

terugkeer, tekens van hiperaktiwiteit, woede, en gedragsuitvalle voorkom.   Verder 

wil dit blyk dat die immobilisasieperiode soms ‘n periode van voorbereiding en 

antisipasie vir herstel verteenwoordig.   Na afloop van ontslag manifesteer daar in 

baie gevalle die effek van onrealistiese verwagtinge, frustrasie, en ‘n minder duidelike 

roldefinisie.  Die verband en interaksie tussen die ontwikkelingsvlak en effek van 

immobilisasie is ‘n verdere aspek wat in ag geneem behoort te word.  Beperking van 

beweging kan ontaard in ontwrigting van normale angstigheid en aggressie-

ontlaaikanale.  Hierdie ontwrigting kan ‘n invloed hê op beide kognitiewe 

ontwikkeling en sielkundige strewe, in areas soos kommunikasie, afhanklikheid en 

verskeie sosiale modaliteite (afhangende van ouderdom en tipe beperking).  
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Bykomende faktore wat ‘n effek op die kind se reaksie kan uitoefen, is vorige 

ondervindinge, soort inperking benut, gesondheidstatus, en die houding van diegene 

wat beperkinge stel.  Gehospitaliseerde kleuters wie se mobiliteit beperk is, in 

vergeleke met gehospitaliseerde kleuters wat beweeglik was, het ‘n baie groter 

geneigdheid tot enurese getoon (Tuma, 1982:49).   

 

• Geslag:  seuns blyk meer angstig op trauma en hospitalisasie te reageer as dogters 

(Van der Mescht, 1995:33). Orr (1992:70) het bevind dat seuns meer kwesbaar is vir 

spanning as meisies, en het ook ‘n hoër persentasie getoon in terme van enurese, 

disleksie en destruktiewe gedrag tydens hospitalisasie.  Voorskoolse seuns is meer 

vatbaar vir emosionele versteurings as voorskoolse meisies, veral wanneer 

mangeloperasies uitgevoer is.  Orr (1992:70) konstateer dat seuns geweldig ontwrig 

word deur skeiding, terwyl meisies hierdie skeiding oor die algemeen meer 

konstruktief hanteer. 

 

• Ouderdom:  kinders tot op vier jaar ervaar skeiding van ouers geweldig negatief in 

vergelyking met ouer kinders (Van der Mescht, 1995:34).  Die negatiewe effek van 

hospitalisasie blyk die grootste te wees tussen die ouderdom van sewe maande en vier 

jaar.  Tydens hierdie ouderdomme is die effek van siekte en skeiding maksimaal, en 

gedragsafwykings na afloop van hospitalisasie kom ook hier algemeen voor.  Die 

kind onder vier jaar toon oorafhanklikheid van sy ma na hospitalisasie.  Sowel 

korttermyn- as langtermynimplikasies van hospitalisasie het vir die jong kleuter ‘n 

meer traumatiese impak as vir die ouer kind.  Orr (1992:70) het ‘n verband gevind 

tussen die periode van hospitalisasie van die kind jonger as vyf jaar, en sy swak 

prestasies in taalvaardighede, lees, en wiskunde op tienjarige ouderdom. 

 

• Die kind se intelligensie, persepsie van siekte, mediese prosedures en 

hospitalisasie:  Hierdie faktore bepaal hoe hy in staat is om sy situasie te interpreteer 

en te hanteer.  Begrip vir die ondervinding en hoe hy sy probleme gaan hanteer, berus 

ook op intelligensie (Van der Mescht, 1995:34).  Die kind se begrip van siekte hang 

van sy kognitiewe ontwikkeling af.  Soos reeds genoem, glo die kleuter dat hy siek 
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geword het vanweë sy eie toedoen, en sien mediese prosedures as straf vir oortreding 

van reëls.  Jong kleuters begryp nie altyd mediese prosedures en hospitaalroetine na 

behore nie, en sien alle aksies van die mediese personeel as vyandig en daarop gerig 

om pyn te veroorsaak (Orr, 1992:82).  Kinders se leemte aan begrip van siekte, 

hospitalisasie en hospitaalprosedures dra by tot negatiewe emosionele reaksies op 

hospitalisasie. Siekte word as straf vir wangedrag geïnterpreteer, terwyl 

hospitaalprosedures as vyandige, verminkende aksies gesien word.   Die kinders mag 

glo dat hulle deur hulle ouers verwerp en vergeet is.  Waar voorbereiding gedoen is, is 

minder angs, emosionele ontwrigting en negatiewe gedrag by kinders gerapporteer as 

by kinders wat nie voorberei is nie.  Ouers wat voorberei en ondersteun is, het ook 

groter satisfaksie en minder angs gerapporteer as ouers wat nie voorbereiding ontvang 

het nie (Klinzing & Klinzing, 1977:6). 

 

• Simptome:   ‘n Verdere aspek van vorige ondervindinge in terme van hospitalisasie 

is die simptome wat die kind net voor hospitalisasie getoon het.  ‘n Belangrike aspek  

om in ag te neem, is dat ‘n kleuter wat geen pynlike simptome of onaangename 

simptome voor hospitalisasie ervaar het nie, uiters verwar word deur intense mediese 

behandeling.  Aan die ander kant is dit egter ook baie moeilik vir ‘n kleuter om te 

begryp hoe dit moontlik is dat pyn en skeiding tot beter gesondheid en herstel kan 

aanleiding gee (Orr, 1992:76). 

 

• Ouerlike houding jeens hospitalisasie:  Die rol wat ouers se houdings aangaande 

hospitalisasie speel, is duidelik waarneembaar in hulle kinders se reaksie met 

betrekking tot herstel van siekte, asook hospitalisasie.   Moeders wat self spanning 

oor hospitalisasie ervaar, is meer geneig is om hulle kinders voor te berei as moeders 

wat geen vrese toon nie.  Die neiging bestaan dat waar ‘n ma spanning en vrese vir 

hospitalisasie toon, die kind ook hierdie houding aangeneem het, omdat hulle verstaan 

het dat dit normaal is en dat sy ma van hom verwag om bang te wees.   Die kind 

ervaar outomaties dat indien sy ma bang is, daar seker slegte dinge moet wees wat 

hom gaan bang en seer maak (Orr, 1992:78). 
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• Onbekendheid met die hospitaalomgewing en -personeel:  ‘n hospitaal is ‘n unieke 

en onbekende omgewing vir ‘n kind.  In ‘n tyd wanneer die kleuter ‘n stabiele 

omgewing met bekende roetine benodig, kan die vreemde geluide en reuke van die 

hospitaal geweldige emosionele stremming tot gevolg hê.  Die kind moet ook op 

onbekende individue staatmaak om aan sy basiese behoeftes te voorsien. Die 

onbekende voorkoms van die hospitaal en die personeel se uniforms kan baie vrees 

vir die jong kleuter inboesem (Orr, 1992:83).  Sensoriese en motoriese beperkings 

wat met hospitalisasie gepaard gaan, dra by tot emosionele spanning en ontsteltenis.  

Sensoriese inperking het lusteloosheid, ongelukkigheid, en swak eetlus tot gevolg, 

terwyl motoriese inperking lei tot woede, aggressie en hiperaktiwiteit.  Spel, rekreasie 

en opvoedkundige geleenthede word aanbeveel, wat uiting van gevoelens tot gevolg 

het, die kind se aandag van sy gesondheidsprobleem aftrek, ‘n genotvolle ervaring 

verskaf, en hom help om sy siektetoestand beter te verstaan (Klinzing & Klinzing, 

1977:7). 

 

• Temperament: Dit is duidelik dat temperamenteel-moeilike kinders 

vermydingsgedrag of intense ongelukkigheid kan toon tydens spanningsvolle 

situasies, en dat hulle moeilik aanpas by onbekende gebeure.  Hierdie kinders is ook 

geneig tot reaktiewe en ekstreme reaksies, met gepaardgaande gedragsprobleme (Van 

der Mescht, 1995:35). 

 

• Interpersoonlike verhoudings:  Nie slegs personeel-kind verhoudings beïnvloed die 

kind se emosionele funksionering nie, maar ook personeel-ouer, ouer-kind, personeel-

personeel en kind-kind verhoudinge dra by tot die kwaliteit van die emosionele 

omgewing van die gehospitaliseerde kind (Klinzing & Klinzing, 1977:7). 

 

• Kind se ontwikkelingsvlak:  As gevolg van hospitalisasie word die kind se normale 

lewe en ontwikkeling ontwrig, wat aanleiding gee tot emosionele en 

gedragsprobleme.  Die moontlikheid bestaan dat ‘n kind se reaksie op spanning 

afhang van sy ontwikkelingsvlak.  ‘n Kind se hanteringsvaardighede word beperk 

deur sy vlak van taal- en kognitiewe ontwikkeling, asook deur ‘n leemte aan 
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lewensondervinding.  Spanning soos wat in hierdie situasie die geval is, word deur 

Orr (1992:68) omskryf as, “…a state of emotional tension that arises 

from…unfulfilled inner needs of the individual, or…environmental demands or 

threats…”. 

 

• Die mediese personeel: moet verantwoordelikheid neem vir die gevolge wat 

hospitalisasie vir ‘n kind se emosionele welstand inhou, hulle moet dit aanspreek en 

moet poog om die gevolge te elimineer.  Deur middel van kommunikasie kan die kind 

gelei word om sy hospitalisasie en mediese prosedures beter te verstaan.  Interaksie 

met ander gehospitaliseerde kinders asook personeel kan aangemoedig en gefasiliteer 

word deur middel van kommunikasie (Klinzing & Klinzing, 1977:8).  

 

• Skeiding:  emosionele versteurings kan intree as gevolg van skeiding van die kleuter 

en die bekende.  Drie fases van skeiding is van toepassing: 

 

     -    protestering: gedurende hierdie aanvanklike fase is die kind ontwrig omdat hy van 

sy ma moet skei, en huil en roep hy na haar.  Hy verwerp alle vorme van troos van 

ander individue. 

 

      -   wanhoop: hierdie fase demonstreer toenemende hopeloosheid by die kind, deurdat 

hy teruggetrokke raak en voorkom asof hy in ‘n treurende toestand verkeer omdat 

hy glo dat sy ma hom verwerp. 

 

      -   losmaking/ontkenning: gedurende hierdie finale fase word ‘n skynbaar gelukkige  

kind waargeneem, wat by die onbekende omgewing aangepas het en interaksie het 

met diegene rondom hom.  Wanneer hy deur sy ma genader word, toon hy 

ongeïnteresseerdheid in haar. (Vergelyk Petrillo & Sanger, 1980:90 en Orr, 

1992:77.) 

 

• Hantering van skeidingsangs:  Vir die kind onder die ouderdom van vier jaar, kan 

skielike en verlengde skeiding van sy ouers oorweldigend wees.  Aangesien hulle nog 
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nie die konsep van tyd verstaan nie, mag ‘n paar uur soos dae voel.  Die kind kan dus 

slegs deur die fisieke teenwoordigheid van die ouers gerusgestel word.  Die graad van 

angs wat kinders toon verskil van individuele kind tot kind, afhangende van hulle 

ontwikkelingsvlak, sosiale kontakte buite die onmiddellike gesin, asook vorige 

ondervindinge met skeiding.  Ouers mag nie ten volle verstaan nie dat reaksies op 

skeiding normaal en aanvaarbaar is, asook die enigste wyse waarop die kind in staat is 

om sy hartseer te toon.   

 

Die meeste kinders sal gerusstelling daarin vind om iets persoonliks van die ouer by 

hom te hou, wat hom verseker dat die ouer sal terugkom.  Foto’s van die gesin kan 

ook positief bydra tot die hantering van skeidingsangs.  Selfs ‘n baie jong kind word 

gerusgestel deur mamma se foto langs sy bed.  Gunsteling speelgoed, spesiale 

voorwerpe wat die kind aan sy bekende huis herinner, asook bekende klere, versterk 

die kind se positiewe denke tydens hierdie traumatiese tyd (Petrillo & Sanger, 

1980:93).   

 

Soos wat die kind ouer word, neem sy behoefte van totale afhanklikheid af, en is hy 

in staat om ouerlike afwesigheid vir beperkte periodes beter te hanteer.   Hoewel hy 

steeds alleen voel en huis toe verlang, kry hy ‘n mate van gerusstelling in sy 

portuurgroep, ander siek maatjies en nuwe, interessante dinge wat hy in die hospitaal 

sien en doen.  Tekens van skeidingsangs kom algemeen voor in die vorm van ‘n 

neiging tot regressie soos babataal, irritasie, enurese en enkoprese.  Hanteerstyle 

verander;  hoe ouer en meer verbaal die kind is, hoe minder het hy nodig om deur 

wangedrag uiting aan sy gevoelens te gee (Petrillo & Sanger, 1980:97).   

 

Die bogenoemde reaksies wat deur Orr (1992:77) voorgehou is, blyk baie algemeen 

voor te kom by kleuters wat van hulle ouers geskei word.  Die voorskoolse kind se 

swak konsep van tyd dra ook by tot sy negatiewe ondervinding van skeiding, omdat 

hy nie kan begryp wanneer, en óf sy ouers sal terugkom nie.   
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• Ander faktore:  sluit in duur van hospitalisasie, aard van kind se siekte of besering, 

vorige ondervindinge van hospitalisasie, kind se intelligensie, vorige hospitalisasie/ 

dood van familie of vriend, en geboorte van ‘n boetie of sussie (Klinzing & Klinzing, 

1977:8). 

 

• Spanningsvolle ondervindinge voor hospitalisasie:  Gebeure soos die geboorte van 

‘n nuwe baba, dood van ‘n geliefde of troeteldier, verhuising na ‘n ander huis of 

buurt, ‘n nuwe skool, eerste skooljaar, of konflik net voor hospitalisasie kan volgens  

Muller et al., (1992:90) tesame met hospitalisasie, meer spanning en angs skep as wat 

‘n kind kan hanteer.  Die meeste kinders beskik oor die vaardighede om ongereelde, 

minder ernstige spanning te hanteer.  Ernstige of langtermyn-spanning, aan die ander 

kant, wat gepaard gaan met groot lewensverandering net voor hospitalisasie, kan ook 

baie negatief van aard wees (Muller et al., 1992:90).   

 

• Die aard en ernstigheid van die gehospitaliseerde kind se siekte:  hoe meer 

ongemaklik en pynlik ‘n siektetoestand vir ‘n kind is, hoe groter sal sy 

spanningsvlakke wees. Langtermyn siekte dreineer die kind van psigiese energie, 

sodat hy al hoe minder in staat is om by die hospitalisasie aan te pas.  Die meeste 

voorskoolse kinders sal hulle siekte beoordeel volgens hulle dominante vrese en 

fantasieë, wat skuldgevoelens tot gevolg het, weens gefantaseerde redes vir die siekte,  

(Orr, 1992:75).   

 

• Veranderende motoriese en sensoriese aktiwiteite:  deur ‘n kleuter fisies in te perk, 

word sy motoriese en omgewingstimulasie beperk, wat aanleiding kan gee tot 

vertraging van normale ontwikkeling.  Onbeweeglikheid is geweldig spanningsvol vir 

‘n kleuter, en word as ‘n straf beskou.  Deur motoriese aktiwiteite in te perk, word die 

kleuter ook ontneem van sosiale en sensoriese stimulasie, wat noodsaaklik is vir sy 

ontwikkeling.  Ingeperkte kleuters is meer geneig tot aggressie, omdat hulle oor ‘n 

onvermoë beskik om van spanning en energie ontslae te raak deur middel van 

aktiwiteite.  Die kleuter wie se motoriese aktiwiteite beperk is, kan uiting gee aan sy 
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frustrasie deur regressie te benut as ‘n verdedigingsmeganisme. (Vergelyk Orr, 

1992:74 en Hart et al., 1992:165.) 

 

• Regressie:  na aanleiding van Orr (1992:78) kan regressie omskryf word as,  “…a 

coping mechanism whereby the individual reverts temporarily to an earlier, 

previously abandoned development stage of behavior in order to retain or regain 

mastery of a stressful, anxiety-producing or frustrating situation, thus achieving self-

gratification and protection”.  Tipiese regressiewe gedrag sluit in enurese, bottel- of 

fopspeendrink, die behoefte om gebad, gevoer en aangetrek te word, duimsuig, 

kermrigheid, gedragsuitvalle, naelbytery, skaamheid, teruggetrokkenheid, nagmerries, 

vasklou aan die ouers, en veranderende slaap- en eetpatrone.  

  

• Verlies aan kontrole oor die self:  soos die jong kind volwasse word, ontwikkel hy 

‘n sin van kontrole en beheer.  Sy selfbeeld ontwikkel as gevolg daarvan dat hy dinge 

vir homself kan begin doen, onafhanklik van ander.  Fisieke inperking, veranderende 

roetine, vrees vir die onbekende, geforseerde afhanklikheid, en verlies van 

produktiewe rolle is almal faktore wat die gehospitaliseerde kind se beheer en 

kontrole oor homself ondermyn.  Ontwrigte roetine gee aanleiding tot ‘n gevoel van 

geen sekuriteit, en gevolglike spanning vir die kleuter.  Wanneer bekende patrone van 

slaap, eet, bad, speel en toiletgewoontes onderbreek of ontwrig word, reageer die 

kleuter negatief deur te regresseer na vorige fases se gedrag (Orr, 1992:80).   

 

• Vorige ondervindinge en die kind se persoonlikheid:  Een aspek wat gereeld in 

literatuur na vore kom, is die effek van vorige ondervindinge van skeiding op die 

kind.  Dít blyk ‘n baie komplekse saak te wees waaroor daar verskeie botsende 

uitgangspunte bestaan.  Muller et al., (1992:89) is van mening dat hoewel skeiding ‘n 

baie negatiewe effek op kinders het, sulke skeiding nie vir alle kinders ewe traumaties 

is nie, en dat daar verskeie veranderlikes bestaan wat ‘n definitiewe rol speel in ‘n 

kind se reaksie op skeiding.  Dit blyk ook dat ‘n kind se verhouding met sy ouers ‘n 

verdere effek sal hê op sy gedrag tydens skeiding.  Muller et al., (1992:89) konstateer 

dat kinders wat gedurende hulle eerste lewensjaar, voortdurend van hulle ouers geskei 
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word, meer geneig sal wees om onsekere gehegtheid te ontwikkel.  Indien hierdie 

stelling wel waar is, is dit moontlik dat daar ‘n korrelasie bestaan tussen gereeldheid 

van skeiding en reaksie op skeiding.  Hoe meer gereeld die jong kind dus ten tye van 

hospitalisasie geskei word van sy ouers, hoe groter sal die trauma telkens vir hom 

wees, en sal hy meer onseker wees of hy na sy ouers sal terugkeer.  Kinders blyk die 

meeste deur hospitalisasie ontwrig te word indien hulle: 

      -  die enigste of jongste kind is; 

      -  by die uitgebreide familie woon; 

      -  ongunstig reageer op toetse van kommunikasie, reaksies en aggressie;  

      -  moeders geneig is om oorangstig te wees; 

      -  sosiaal geïsoleerd lewe, en min kontak met ander individue het; 

      -  swak interaksie met onbekende individue het; 

      -  blootgestel is aan onlangse traumatiese skeiding van hulle ouers; 

      -  kort voor hospitalisasie aan traumatiese gebeure blootgestel was; 

      -  traumatiese ondervindinge beleef het tydens vorige hospitalisasie; en 

      -  swak verhoudinge met ouers het (Orr, 1992:84). 

 

• Beskermingsfaktore:  wanneer ‘n omgewing nie genoeg struktuur en stabiliteit 

verskaf nie, soos die hospitaalopset, kan die kleuter ‘n onvermoë ervaar om beheer en 

orde oor homself te behou tydens stresbelewing.  Die beskikbaarheid van 

betekenisvolle ander is uiters belangrik tydens die belewing van spanning.  Waar 

goeie ouer-kind binding bestaan, sal die kind homself minder tot uitreagerende 

gedrag wend wanneer hy met onbekende spanning gekonfronteer word (Van der 

Mescht, 1995:36). 

 

3.8  FAKTORE WAT ANGS BY DIE OUERS EN GESIN VAN DIE    

         GEHOSPITALISEERDE KIND VEROORSAAK 

 

Dit is die mening van Orr (1992:86) dat daar drie basiese take is wat ouers moet uitvoer 

wanneer die gesin spanning beleef oor ‘n siek, gehospitaliseerde kind, ongeag siekte of 

ouderdom: 
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• Begryp en hanteer die kind se siekte; 

• Begelei die kind om sy eie siekte te verstaan en hanteer;  en 

• Verskaf in die behoeftes van al die gesinslede, sowel siek as gesond. 

 

Ten einde bogenoemde take te kan bereik, het ouers die volgende nodig: 

• Geloof in hulleself, in hulle kinders en in die mediese personeel; 

• Genoeg inligting; 

• Leiding en ondersteuning;  en 

• Menslike, finansiële en fisieke hulpbronne om die krisis mee te hanteer. 

 

Die gesin van die gehospitaliseerde kind is ‘n waardevolle potensiële bron van 

ondersteuning vir die siek kind, en dien ook as skakel met die bekende buitewêreld.  Die 

ouers moet dus ‘n deel van die gesondheidsorgstelsel uitmaak, en moet ‘n fasiliterende 

rol vertolk vir die kind se behoeftes (Hart et al.,1992:3).  Ouers se angs en spanning, aan 

die ander kant, kan in verband gebring word met die kind se verhoogde spanning en die 

ernstigheid van ‘n kind se siekte.  ‘n Aantal faktore is geïdentifiseer wat ‘n verhoging van 

ouers se angsvlakke tot gevolg het: 

 

• ‘n leemte aan inligting en ondersteuning; 

• skuldgevoelens; 

• uitsluiting van versorging en besluitneming oor hulle siek kind; 

• onbekendheid van die hospitaalomgewing, prosedures en instrumente;  en 

• finansiële implikasies van hospitalisasie. 

 

Ouers is geneig om die effek van hospitalisasie van een kind op die res van die kinders 

tuis te onderskat.  Boeties en sussies van die siek kind is ook geneig om spanning te 

ervaar, as gevolg van een van die volgende redes: 

 

• ouderdom van broers/susters; 

• die verhouding tussen kinders; 

• vrees om self siek te word; 
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• waar die ander kinders woon ten tye van die siek kind se hospitalisasie (wanneer 

kinders tuis in hulle eie huis woon ervaar hulle minder angs as wanneer hulle by 

ander familie of vriende gaan woon); 

• ouers se veranderende houding jeens gesonde kinders – hulle voel afgeskeep en 

onbelangrik; en 

• reaksie op tipe siekte – opsigtelik (boesem vrees in) of onopsigtelik (minder angs 

word waargeneem). 

 

 

3.9 STRATEGIEË OM DIE NEGATIEWE EFFEK VAN HOSPITALISASIE TE   

        VERSAG 

 

Die krisis van hospitalisasie of siekte het die potensiaal om negatiewe of positiewe 

hanteringsvaardighede in die kind en sy familie te ontlok.  Die effek van hospitalisasie en 

ander mediese ingrepe, is duidelik in terme van die emosionele skade wat dit vir kinders 

inhou, aldus navorsing deur Hart et al., (1992:2).  Die mening bestaan dat voorkomende 

ingrepe van voorbereiding, die kind en sy gesin kan voorberei op ondervindinge voor, ten 

tye van, en na afloop van hospitalisasie.   

 

3.9.1 Algemene strategieë wat die negatiewe impak van hospitalisasie verlig 

 

• Beperking van opnames in die hospitaal:  die beste wyse om die negatiewe impak 

van hospitalisasie te voorkom, is om die ondervinding totaal te vermy.  

Buitepasiëntesorg, tuissorg, of gemeenskapsorgfasiliteite kan oorweeg word as 

alternatiewe vir hospitalisasie.  Indien hospitalisasie egter nie vermy kan word nie, 

moet die duur van opname beperk word (Orr, 1992:95). 

 

• Opname van kind:  Die opname blyk ‘n uiters kritieke periode in die hele proses van 

hospitalisasie te wees.  Hart et al., (1992:10) beveel aan dat die ouers reeds voor 

opname moet toesien dat die kind genoeg blootgestel word aan die nodige 
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vooropname-aktiwiteite.  Hierdie aktiwiteite sal hantering en aanpassing in die kind 

se hospitalisasie bevorder. 

 

• Besoeke:  Hoe meer gereeld ouers, en veral die ma, tydens hospitalisasie by die 

jonger kind teenwoordig is, hoe minder angs beleef die kind, aldus Louw (1994:289).  

Orr (1992:96) konstateer dat onbeperkte besoektye in ‘n pediatriese afdeling die 

volgende voordele inhou: 

-    ‘n gelukkiger kind/pasiënt; 

-    ondersteuning en hulpverlening aan mediese personeel in terme van verrigting van    

basiese take soos voeding en bad van kinders; en 

-  spoediger herstel van siek kinders is meer koste-effektief vir die hospitaal 

begroting, aangesien dit aanleiding gee tot beter pasiënt wisseling. 

 

Kinders wie se ouers gereelde besoeke aflê, pas beter aan by die 

hospitaalondervinding en toon ook minder emosionele versteurings en komplikasies 

na ontslag. 

  

• Omgewingsoorwegings:  Die onbekende, kliniese inrigtingopset, skerp ligte, 

instrumente, uniforms, eetgerei, geluide, inspuitings, onbekende reuke en personeel 

werk versterkend in op ‘n kind se ongemak en pyn (Louw, 1994:289).  Die volgende 

voorstelle kan oorweeg word om die omgewing meer ontvanklik en gemaklik vir die 

siek kind te maak: 

-     spasie en meubels kan verklein word om dit meer kindervriendelik te maak; 

-     kussings, nie-giftige plante en sagte afwerkings en versierings kan benut word om 

die omgewing sagter te laat vertoon; 

-     die vloeroppervlak kan afgewissel word om hoër en laer areas vir speel te skep; 

- beligting kan versag word, visuele stimulasie in die vorm van kinderprente en   

kinderkuns,  asook vensters met ‘n mooi uitsig kan voorsien word; 

- warm kleure en teksture kan geïnkorporeer word in terme van vloer en muur 

bedekking, gordyne en linne;  en 
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- fasiliteit soos ‘n wagkamer, behandelingskamer, konsultasievertrek en ‘n 

speelkamer kan aanbeveel word as noodsaaklik in ‘n pediatriese afdeling, om 

kind-gesin interaksie te bevorder (Orr, 1992:99). 

 

 

Sewe areas wat vervat word in die hantering van hospitalisasie word soos volg deur 

Tuma (1982:52) aangetoon: 

• Gehegtheid is ‘n belangrike area van die verstaan van die kind se hospitaal gedrag.     

      Babas en kleuters pas beter aan wanneer die ma of betekenisvolle ander by hulle in       

 die hospitaal bly. 

• Daar moet besef word dat psigiese pyn net so ‘n groot, of selfs ‘n groter effek op die 

kind kan hê as wat fisieke pyn het.  

• Die effek van hospitalisasie moet binne die kind se ontwikkelingsraamwerk hersien  

      word. 

• Die kind moet as deel van sy gesinskonteks geassesseer word.   

• Voorbereiding kan die kind begelei om die potensiëel traumatiese ondervinding van 

hospitalisasie te hanteer.  

• ‘n Interdissiplinêre benadering kan waardevol wees in die hantering van die 

hospitalisasie-ervaring. 

• Die hospitaalopset moet ontvanklik wees vir nuwe kennis en strategieë oor 

gesondheidsorg vir kinders. 

 

3.9.2   Spesifieke strategieë om die impak van hospitalisasie op die kind te verlig 

 

Na aanleiding van Orr (1992:108) het die jong gehospitaliseerde kind ‘n agterstand in 

vergelyking met die ouer kind, wanneer hy spanning ervaar.  Die rede wat hiervoor 

aangevoer word, is dat die kleuter oor min verdedigingsmeganismes beskik, en ‘n 

beperkte kennisbasis en ‘n verwronge persepsie van die realiteit het.  Al hierdie faktore 

beïnvloed sy hanteringsvaardighede.  Die kind jonger as sewe jaar wat gehospitaliseer 

word, is uiters vatbaar vir ontwikkeling- en situasiegebonde spanning.  ‘n Verskeidenheid 

strategieë kan benut word ten einde die kind vir hospitalisasie voor te berei, en daarby die 
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geassosieerde spanning te beperk.  By al hierdie benaderings moet daar egter ook streng 

gefokus word op ondersteunende en emosionele interaksie.  Die volgende spesifieke 

strategieë word deur Klinzing & Klinzing (1977:64-70) voorgehou om die kleuter op 

hospitalisasie voor te berei en so die negatiewe impak daarvan te verlig: 

 

• Tuisbesoeke:  Studenteverpleegsters of terapeute kan die kind tuis besoek voor 

hospitalisasie.  Inligting oor die kind se ouderdom, vorige opnames, en die rede vir 

huidige hospitalisasie word benut om die voorbereiding op te basseer.  Hierdie 

besoeke beoog om die kind in kennis te stel van die hospitalisasie, om tegniese 

inligting vir ouer kinders en minder tegniese inligting vir jong kinders te verskaf, en 

om aan die kind die gerusstelling te gee dat die betrokke persoon hom sal ontvang 

met sy opname.  Daar is bevind dat kinders wat voorberei is, met minder angs en 

gedragsafwykings gereageer het op die hospitalisasie. 

 

• Voor opname skool besoeke:  Verpleegsters besoek kleuterskole en laerskole, waar 

feitelike inligting oor hospitale en prosedures bekend gestel word.  Poppekaste en 

mediese speelaktiwiteite kan benut word.  Dít is ‘n idee wat in privaathospitale 

beproef kan word, maar wat nie noodwendig altyd uitvoerbaar in staatshospitale sal 

wees nie, aangesien verpleegpersoneel moontlik groter werksladings het.  Hierdie 

idee sal bes moontlik ook in die meer gegoede omgewings se skole kan geskied, 

eerder as in armer gebiede waar toegang tot skole nie altyd maklik of moontlik is nie. 

 

• Hospitaaltoere voor opname:  Skoolgroepe of vooropname-pasiënte kan sulke toere 

meemaak.  ‘n Terapeut of verpleegster verduidelik dan die prosedures, verskillende 

kamers, toerusting en roetine van die hospitaal.  Video’s kan ook vertoon word.  Daar 

is bevind dat kinders wat hierdie toere meegemaak het, beter aangepas het by latere 

hospitalisasie, en gouer herstel het as diegene wat dit nie ondervind het nie. 

 

• Besoek aan die dokter se spreekkamer:  Die dokter speel ‘n belangrike rol in die 

voorbereiding van pasiënte, gedurende hulle besoeke aan sy spreekkamer.  Ouers en 

kinders kan vergewis word van die komende opname, prosedures en behandeling wat 
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verwag kan word.  Pamflette, boeke, ensomeer, kan ook verskaf word vir verdere 

tuisvoorbereiding wat spanning verminder. 

 

• Boeke:  Daar moet verseker word dat die regte boek op die regte tyd aan die regte 

kind gegee word. Die korrekte boek voorsien in verskeie behoeftes van die 

gehospitaliseerde kind: 

- ‘n wyse van rapport tussen terapeut en kind; 

- stimulering van geestelike en emosionele groei; 

- ‘n bron van kennis en bekendstelling; 

- ‘n bron van inligting oor hospitalisasie; 

- ‘n bron van vermaak; 

- ‘n algemene bron van inligting;  en 

- ‘n wyse waarop die gehospitaliseerde kind vrese, angs en ander persoonlike 

probleme kan hanteer. 

 

Boeke kan die kind help om beter by hospitalisasie aan te pas en sosiaal en sielkundig te 

groei.  Met boeke kan die volgende doelstellings  bereik word: 

- ontlok waardevolle bespreking oor die hospitaal besoek; 

- help om die kind voor te berei op mediese personeel en prosedures; 

- stimuleer vrae en uitdrukking van emosies en gevoelens by die kind oor sy 

liggaam asook oor die behandeling wat voorgeskryf is; 

- stel die kind gerus dat sy vrae, vrese en reaksies normaal is;  en 

- help die kind om sy hospitaal ervaring na ontslag, op ‘n positiewe wyse as deel 

van sy lewe te integreer. 

 

Wanneer ‘n boek vir ‘n kind gekies word moet die siekte, hospitaal, ouderdom van 

kinders en karakters in die boek waarmee hy kan assosieer, in ag geneem word.  Twee 

vrae is hier van primêre belang: 

- Verskaf hierdie boek ‘n akkurate, regverdige en gebalanseerde beeld van die 

hospitaalondervinding, sonder om die klem van negatiewe of positiewe aspekte af 

te haal? 
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- Word die storie goed vertel met gepaardgaande illustrasies wat kindervriendelik 

is? 

 

• Video’s en films:  In hierdie opnames kan handpoppe of bekende, betroubare 

volwasse persone gebruik word om die storie van die hospitaal te vertel.  Verskeie 

mediese prosedures, hospitaalroetine en hospitaalopset word verduidelik, terwyl die 

positiewe aspekte beklemtoon word.  Daar word aan die kinders verduidelik dat 

sekere prosedures pynlik kan wees, maar dat die dokter en verpleegsters alles in hulle 

vermoë sal doen om die ongemak so gou as moontlik beter te maak.  Die kinders 

word ook gelei om die hospitalisasie en prosedures beter te hanteer, en om angs en 

vrese te minimaliseer.   

 

 

3.10     DIE VERBAND TUSSEN HOSPITALISASIE EN KLEUTERS SE  

BELEWENIS VAN  RAMPE  

 

Ten einde die traumatiese impak van hospitalisasie op die kleuter te beklemtoon, wil die 

navorser ‘n vergelyking tref tussen die ooreenkomste van die belewing van hospitalisasie 

in die lewe van ‘n kleuter, teenoor rampe (sowel natuurlike rampe soos aardbewings, 

vloede, en tropiese storms, as onnatuurlike rampe soos motorongelukke, gaslekkasies, en 

ontploffings). 

Die volgende ooreenkomste in hierdie verband word in die volgende vergelyking, soos 

volg voorgehou: 

(Vergelyk punt 2.6 en Outeur onbekend:  Work group on Disasters, 2001:1-22.) 
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Tabel 2:  Ooreenkomste tussen hospitalisasie en ‘n ramp 

 

HOSPITALISASIE 
 

 

RAMPE 
 

 

• Rig woede na binne en voel skuldig  

• Beleef hospitalisasie/ramp as straf vir verkeerde dade 

• Kanaliseer woede na versorgers en mediese personeel 

• Ontkenning van die realiteit 

• Vrees vir die dood 

• Belewing van angs en vrees 

• Hartseer en emosionele uitbarstings 

• Klouerigheid aan ouers 

• Veranderinge van eetgewoontes 

• Regressiewe simptome soos enurese, enkoprese, byt, ensomeer 

• Somatiese klagtes 

• Slaapversteurings 

• Apatiese gedrag 

• Depressie 

• Intense woedeuitbarstings 

• Vyandige houdings en uitreagerende destruktiewe gedrag soos byt en slaan 

• Belewing van verlies 

• Teleurstelling  

• Aversiewe gedrag 

• Gee aanleiding tot ontwrigting van die kind se lewe en ontwikkeling 

• Ontwrigting van gesinslewe en bekende roetines 

• Beïnvloed kognitiewe en  fisieke ontwikkeling 

• Blootstelling aan trauma 

• Oorafhanklikheid van ouers 

• Nagmerries en slaaploosheid 
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• Regressie in ontwikkelingstake 

• Hou vrese oor wat ná die tyd manifesteer 

• Posttraumatiese reaksies 

• Seuns word nadeliger geraak en neem langer om te herstel as meisies 

• Seuns openbaar meer aggressiewe gedrag as meisies 

• Antisosiale gedrag word geopenbaar 

• Meisies herstel gouer, en is meer verbaal oor emosies as wat  seuns is 

• Meisies ervaar meer ontwrigting as seuns 

• Herhaling van ongewenste gedrag 

• Verlengde emosionele aanpassing 

• Onverantwoordelike gedrag 

• Wend tot verslawende middels 

• Onttrekking van sosiale samelewing 

 

3.11    SAMEVATTING 

 

• Hospitalisasie word geag as een van die primêre stressors vir die kleuter.  

“Hospitalization itself can constitute a very stressful event for a child, who may be 

separated from his parents and surrounded by adult strangers, who appear to 

understand the working of the child’s body far better than the child does.  The whole 

experience may evoke feelings of helplessness and anxiety, although the daily 

presence of a parent or family member will considerably lessen that anxiety” (Van der 

Mescht, 1995:38).    

• Reaksies op hierdie angs kan by die kleuter lei tot onttrekking, regressie, immobiliteit 

of die weiering om te praat.  Selfs braking, huilerigheid, verlies van toiletbeheer, en 

oormatige skeidingsangs kan ook voorkom vanweë hospitalisasie as stressor.   

• Die kleuter is nog onkundig oor sekere aspekte en werking van sy liggaam, terwyl ‘n 

leemte aan begrip vir siekte en die oorsaak daarvan bestaan.  Hierdie aspekte, tesame 
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met die onbekendheid van die hospitaalondervinding en die vreemde prosedures, kan 

die kind se spanning verder verhoog.   

• Die skeiding van ouers boesem op sigself vrees en spanning in by die kleuter, vanweë 

‘n swak konsep van tyd op sy ontwikkelingsvlak.  Die kleuter mag ervaar dat sy ouers 

hom verlaat het en dat hy deur die hospitalisasie gestraf word vir iets wat hy verkeerd 

gedoen het.  Daarom dat die kind die geleentheid tot verbalisering en spel gebied 

moet word, sodat hierdie miskonsepsies opgeklaar kan word.   

• Die mate waartoe die ouers die kind besoek en betrokke is by sy belewenisse is ‘n 

belangrike faktor in stresvermindering.   

• ‘n Verdere stressor in terme van hospitalisasie is dat ‘n kleuter vanweë sy swak 

persepsies oor sy liggaamsdele (intern en ekstern), glo dat hy alle dele kritiek benodig 

om nie dood te gaan nie.  ‘n Klein operasie soos die verwydering van mangels kan die 

kind in ‘n angsvolle stryd met die dood plaas.   

• Die kleuter is ook onder die indruk dat sy vel sy liggaam aanmekaar hou om te keer 

dat “sy bloed nie uitval nie”.   

• Met laasgenoemde siening in gedagte, kan ’n mens begryp waarom ‘n inspruiting, sny 

of ‘n operasie vir ‘n kind soveel angs inboesem.   

• Omdat die kind in laasgenoemde twee gevalle onder die persepsie leef dat hy 

binnekort kan doodgaan, gee dit aanleiding tot onttrekking en isolasie, met 

gepaardgaande depressie.  Dit is dus hier waar voorbereiding van onskatbare waarde 

kan wees.   

  

Daar sal vervolgens in hoofstuk 4 gekyk word na die aard en werking van 

spelterapeutiese ingryping, in die voorbereiding van die kleuter op hospitalisasie. 
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HOOFSTUK 4 

 

VOORBEREIDING VAN DIE KLEUTER OP 

HOSPITALISASIE DEUR SPELTERAPEUTIESE 

INTERVENSIE 

 
4.1  INLEIDING 

 

“I lost count of how many times I felt sad here” (Muller et al., 1992:99). 

In hierdie woorde van ‘n negejarige gehospitaliseerde kind, kan daar waarskynlik een van 

baie redes gevind word waarom voorbereiding op hospitalisasie so belangrik is.  

Ongelukkig word voorbereiding van kinders op hospitalisasie in té veel gevalle oorgelaat 

aan die gesonde verstand.  Vanuit hoofstuk 2 het dit egter duidelik geword dat die jong 

kleuter se kognitiewe ontwikkeling nog té beperk is om die volle omvang van 

hospitalisasie vanself te begryp. Ongeag baie positiewe insette, helder gordyne, 

vriendelike personeel en baie speelgoed,  bly die hospitaal tot ‘n mindere of ‘n meerdere 

mate ‘n vreesvolle plek vir ‘n kind.  Met bewuswording van die effek wat hospitalisasie 

op ‘n kind het, is dit nodig vir die terapeut en mediese personeel om in diepte kennis te 

dra van die algemene probleme wat kinders tydens hospitalisasie ervaar, hoe om die effek 

van spanning te hanteer, en hoe om alledaagse hanteringsmeganismes van die kind en sy 

ouers uit te bou.  Kennis van menslike reaksies op angs en op die belewing van verlies en 

skeiding by kinders, is noodsaaklik ten einde ‘n voorkomende benadering te handhaaf 

wat die trauma van hospitalisasie op kinders en hulle ouers sal minimaliseer.  

 

Muller et al., (1992:100) het in ‘n studie gesonde kinders gevra watter aspekte van 

hospitalisasie hulle bekommerd maak.  Die volgende woorde het in die meeste se 

antwoorde na vore gekom;  “…smell/disinfectant, fear, anxiety, operation, sad, pain, 

needles and blood”.  Terwyl kinders tussen 7 en 12 jaar die verpleegsters se taak 

geassosieer het met gee van medisyne en vriendelik groet, was die kinders tussen 3 en 7 
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jaar se persepsie opereer, spuitnaalde en aarvoeding.  Omdat die jong kleuters se begrip 

nog nie na behore ontwikkel is nie, en hulle kennis beperk is, word hospitalisasie in die 

meeste gevalle as angswekkend beleef. 

Om kinders  tot op die ouderdom van 5 jaar op pynlike mediese prosedures voor te berei, 

blyk geweldig moeilik te wees.  Tuma (1982:53) is van mening dat dit die geval is, 

aangesien hierdie ouderdomsgroep uiters kwesbaar is vir skeidingsangs, en hulle beskik 

nie oor die kognitiewe vaardighede om die nodigheid van pynlike prosedures te begryp 

nie.   Daarom dat dit ook belangrik is dat die ouers teenwoordig moet wees wanneer die 

kind wakker word.  Direk na opname mag dit baie waardevol wees om die kind aan 

mediese toerusting bloot te stel, ten einde sy angstigheid, fantasieë of verwarring 

aangaande hospitalisasie aan te spreek.   

  
Die klem sal in hierdie hoofstuk val op voorbereiding as diagnostiese proses, hoe, waar 

en deur wie die voorbereiding onderneem behoort te word, asook die faktore wat ‘n 

invloed op voorbereiding sal hê.    Daar sal vervolgens ook aandag gegee word aan sowel 

kommunikasie as deel van voorbereiding, as aan strategieë om die negatiewe impak van 

hospitalisasie te verminder.  Die hoofstuk sal afgesluit word met ‘n oorsig oor 

terapeutiese spel as ingryping, om voorbereiding mee te loods. 

 

4.2 VOORBEREIDING VIR DIAGNOSTIESE PROSEDURES:  ‘N PROSES      

        VAN BEMEESTERING 

 

4.2.1 Redes vir voorbereiding 

 

Wanneer ‘n kind hospitaal toe gaan, ontmoet hy ‘n hele aantal nuwe individue op een 

stadium, terwyl hy vanweë sy siekte nie oor die kapasiteit beskik om nuwe verhoudinge 

te begin of in stand te hou nie.  Die kind word bes moontlik vir die eerste keer van sy 

bekende omgewing en geliefdes geskei.  Hy bevind hom in ‘n vreemde omgewing waar 

dit moeilik is om voorspellings te maak, waar hy in ‘n onbekende bed moet slaap, 

snaakse kos moet eet, en vreemde hospitaalklere moet aantrek.  Ook word hy blootgestel 
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aan verwarrende en pynlike mediese prosedures, sonder dat diegene wat hy leer vertrou 

het (ouers) konstant teenwoordig is.  Al hierdie faktore is beduidend negatief, en vir die 

kleuter, wie se begrip en kognitiewe ontwikkeling nog onvoldoende is as gevolg van 

beperkte ondervinding, is siekte en hospitalisasie, om die minste te sê, ‘n 

nagmerrieondervinding.  Voorbereiding van ‘n kind op diagnostiese prosedures, is ‘n 

proses waaraan die kind, mediese personeel en die gesin deelneem.  Hierdie interaksie is 

van belang ten einde die kind se welstand te bevorder tydens hospitalisasie.  Diagnostiese 

prosedures is noodsaaklik, aangesien dit die kind se gesondheid herwin en in stand hou.  

Hierdie prosedures voorsien ook die basiese inligting waaroor die mediese span moet 

beskik ten einde die kind se behandeling te beplan.  Ongeag hierdie positiewe feite, 

verteenwoordig hierdie prosedures vir die kind en sy gesin ‘n onbekende en angsvolle 

vooruitsig.  Die konflik wat vir die kind ontstaan as gevolg van “seermaak terwyl hulp 

verleen word” is ‘n moeilike konsep om te begryp.  Hierdie konflik kan egter gehanteer 

word deur die kind voor te berei op prosedures.  Voorbereiding is dus tot voordeel van 

die kind, en verleën aan hom ‘n gevoel van gerusstelling en kalmte.  Voorbereiding stel 

die terapeut of mediese personeel in staat om belangrike inligting te bekom wat die kind 

se gesondheid en herstel kan bevorder.  Wanneer emosionele ondersteuning aan die kind 

en sy gesin gebied word, word hulle ook gelei om die moeilike ondervinding te hanteer 

en te bemeester.  Deur sulke ondersteuning en voorbereiding word die voordele van die 

mediese prosedure maksimaal ontgin, terwyl die kind emosioneel en fisies onderskraag 

word deur die mediese versorging (Droske & Francis, 1981:3).   

 

Soos vroeër na verwys, is Klinzing & Klinzing (1977:64) ook van mening dat 

hospitalisasie ‘n uiters negatiewe effek op die kind se emosionele welvaart het.  Hierdie 

negatiewe effekte kan gering, ernstig of lewensbedreigend van aard wees, en kan weke-, 

maande- of jarelank voorkom.  Ten einde hierdie invloede aan te spreek deur middel van 

voorbereiding, moet daar met die kind gekommunikeer word.  Hierdie kommunikasie wat 

gerig is op voorbereiding, kan deur middel van besoeke voor die hospitalisasie tuis of by 

die skool geskied. Voorbereiding kan plaasvind deur hospitaaltoere voor opname, 

besoeke aan die dokter se spreekkamer, boeke, bandopnames, en films. 
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Volgens Droske & Francis (1981:3) toon navorsing deur kliniese praktyke dat potensiële 

psigologiese ongesteldhede inherent verbonde is aan ‘n kind se hospitalisasie-

ondervindinge.  Onmiddellike versteuringe in gedrag, kan inmeng met die kind se 

algehele gesonde ontwikkeling.  As ‘n kind dus nie ondersteun word in hospitalisasie nie, 

mag die gesondheidsorg se voordele verminder, terwyl die versteurings wat geskep word 

die voordele kan oorskadu, aangesien die kind nie mediese prosedures verstaan, wat vir 

hom pyn, ongemak, angs, en vrees impliseer nie.  Die ontsteltenis wat hospitalisasie vir 

‘n kind mag verteenwoordig, kan ook toekomstige suksesvolle hantering van 

gesondheidsorg-ondervindinge strem. Een belangrike wyse waardeur potensiële angs en 

vrese verminder kan word, is om aan die kind te verduidelik wat om van die 

hospitalisasie te verwag. Die belangrikheid van voorbereiding word egter soms in die 

praktyk misken.  Hierdie leemte aan voorbereiding op hospitalisasie, kan toegeskryf word 

aan die volwassene se vrees dat inligting moontlik vir die kind meer angs kan skep, as 

wat dit positief is.  Dit is egter ‘n gegewe dat die jong kind meer angs ervaar deur dit wat 

hy homself verbeel en oor fantaseer (Droske & Francis, 1981:4).  Fantasieë oor die 

hospitaalondervinding boesem dus vir die kleuter meer vrees in as die waarheid.  Die 

voorspelbare verwagtinge wat voorbereiding vir die kind tot gevolg het, stel energie vry 

wat die kind kan benut in sy hantering van die ondervinding.   

Droske & Francis (1981:5) konstateer dat die voorbereide kind meer geneig is om sy 

samewerking te gee tydens hospitalisasie, as die kind wat nie voorberei is nie. 

Voorbereiding verseker dat mediese prosedures suksesvol en tydbesparend kan geskied. 

Gedragsuitvalle en spanning word deur goeie voorbereiding uitgeskakel (Orr, 1992:85).  

Voorbereiding help die kind om die omvang van die hospitalisasie en mediese prosedures 

beter te begryp, asook die rede vir skeiding en die aard van sy siekte.  Kennis oor hierdie 

aspekte verminder vrees en bevorder aanpassing by die nuwe omstandighede.  Die kind 

wat die nodige voorbereiding ontvang het, weet dus beter wat van hom verwag word, en 

ken die roetine en begrensings van die hospitaal. 

 

Nieteenstaande bogenoemde is dit egter onrealisties om te verwag dat spanning en angs 

van diagnostiese prosedures heeltemal uitgeskakel kan word.  Dit is meer realisties dat 

die terapeut en mediese personeel die kind ondersteun, om hierdie spanningsvolle 
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ondervinding van die prosedure suksesvol te hanteer.  Alle individue ondervind spanning 

op een of ander tydstip in hulle lewens.  Diegene wat spanningsvolle problematiek 

suksesvol bemeester het, is na afloop daarvan meer geneig om nuwe konfrontasies met 

spanning te beheer.  Voorbereiding op hospitalisasie bied dus ‘n geleentheid om die kind 

te begelei, om ook toekomstige spanningsvolle ondervindinge in sy totale leefwêreld van 

skool, huis en gemeenskap beter te hanteer. 

 

4.2.2    Wie die voorbereiding moet onderneem 

 

• Ouers:  Hulle beskik oor eerstehandse kennis aangaande die kind se ontwikkeling, 

vrese en vrae. 

• Hospitaalpersoneel en pediaters: Beskik oor genoegsame ondervinding, 

professionele opleiding en kennis. 

• Terapeute en sielkundiges:  beskik oor empatiese begrip, terapeutiese vaardighede 

en konstruktiewe luister en verkryging van rapport. 

 

4.3 VOORBEREIDING:  AS PROSES 

 

4.3.1 Hoe om voorbereiding te onderneem 

 

Om te besluit waarvoor daar voorberei moet word, moet die terapeut na die kind en ouer 

se besondere behoeftes en bekommernisse kyk, siende dat verskillende kinders op 

verskillende wyses reageer op siekte en hospitalisasie.  Na aanleiding van Cocker (soos 

aangehaal deur Muller et al., 1992:104) het alle kinders ‘n behoefte aan ‘n sekere mate 

van normaliteit, roetine, geleentheid vir speel, en om te verstaan wat gebeur.  Hierdie nie-

mediese behoeftes blyk universeel te wees.  Kinders van alle ouderdomme besef dat 

hospitalisasie met verskillende mates van pyn en ongemak gepaard gaan.  Ouer kinders is 

bekommerd oor sosiale inperking, verlies van onafhanklikheid en beheer, met wie hulle 

sal kan praat en speel, inperking van mobiliteit en verwarrende hospitaal gebeure, terwyl 

die jonger kind wonder oor die fisieke aspekte van die hospitaal, soos die voorkoms van 

sale, kamers, teaters en hoe hierdie bed van sy eie gaan verskil.   
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• Die voorstelling en wyse van oordrag van inligting: 

 

Daar kan gesê word dat geen spesifieke wyse van voorbereiding meer voordelig as ‘n 

ander is nie.  Met inagneming van al die reeds genoemde faktore wat die reaksie van ‘n 

kind kan bepaal, is dit nodig dat die terapeut ook ‘n buigsame benadering moet volg, wat 

sal verskil volgens mediese prosedures, siekte en populasie.  Die inligting moet streng 

feitelike aspekte bevat, ongeag van die kind se ouderdom.  Daar moet in gedagte gehou 

word dat, ongeag die terapeut se deeglike voorbereiding, sekere kinders en ouers 

onaangename inligting kan wanvertolk, oor- of onderbeklemtoon.   

 

Ses wyses waarop die kommunikering van inligting bevorder kan word, word soos volg 

deur Muller et al., (1992:105) voorgehou: 

 

• Wysig die wyse waarop kliniese inligting verbaal aan die pasiënt oorgedra word. 

• Sorg dat geskrewe materiaal maklik verstaanbaar is, sodat feite onthou kan word. 

• Gebruik illustrasies om geskrewe inligting te versterk. 

• Maak geskrewe inligting makliker leesbaar: benut humor in die vorm van 

strokiesprente. 

• Voorsien die kliënt van bandopnames waar nodig. 

• Voorsien bandopnames van inligting oor ernstige siektes en die behandeling daarvan, 

waar nodig. 

 

‘n Mens kan byvoorbeeld op ‘n sistematiese wyse werk by die oordra van inligting: 

“Ek gaan vir jou meer vertel oor die volgende”: 

• Watter siekte jou lyfie/jou kind se lyfie het 

• Watter toetse gedoen gaan word 

• Wat moontlik alles met jou gaan gebeur 

• Watter behandeling jy moontlik sal ontvang 

• Wat jy kan doen om jouself te help beter word. 
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• Wanneer voorbereiding onderneem word, moet elke voorbereidende aktiwiteit aldus 

Hart et al., (1992:2), instruksies identifiseer vir die volgende:  

• Ouderdom:  vir watter ouderdom kind die aktiwiteit die meeste geskik is. 

• Pasiënt/terapeut ratio:  maksimum aantal kinders betrokke by aktiwiteit per terapeut. 

• Tydsduur:  beplande duur van aktiwiteit. 

• Terapeutiese rasionaal:  om die uitkoms van die aktiwiteit te evalueer;  die gedrag 

word gedefiniëer wat waargeneem behoort te word tydens die aktiwiteit. 

• Voorsorg en beperkinge:  inligting oor veilige benutting van media en katagorieë van 

kinders wat nie aan die aktiwiteit behoort deel te neem nie. 

• Nodige vaardighede:  ontwikkelingsmoontlikhede van kinders wat geskik is vir 

aktiwiteit. 

• Toerusting: nodige media vir aktiwiteit. 

• Implementering:  spesifieke aanwysings om aktiwiteit aan te pak. 

 

Hierdie inligting help die terapeut om die mees geskikte aktiwiteit te kies, ten einde die 

spesifieke behandeling doelstellings te bereik en sodoende by die kind se behoeftes uit te 

kom. 

 

Navorsing deur Droske & Francis (1981:6-12), toon drie komponente van voorbereiding 

aan, naamlik beplanning vir die daarstelling van vertroue, begrip vir wat gaan plaasvind, 

en bemeestering van die ondervinding.  Hierdie drie komponente verteenwoordig die 

proses van voorbereiding, waar beplanning van hierdie proses moet geskied met 

inagneming van ontwikkeling, omgewing en persoonlike invloede op die kind se vermoë 

om die hospitalisasie en prosedures te hanteer.  Vervolgens sal hierdie drie komponente 

bespreek word aan die hand van Droske & Francis (1981:6-12) se navorsing. 

 

4.3.1.1   Vertroue 

 

Vertroue wat ‘n kind in gesondheidsorg personeel ontwikkel, verwys na die vorming van 

‘n terapeutiese alliansie met die persoon wat die kind se ondervinding met hom deel.  

Alvorens diagnostiese prosedures kan plaasvind of inligting effektief deur voorbereiding 

  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



Voorbereiding van die kleuter op hospitalisasie, deur middel van spelterapeutiese intervensie 
______________________________________________________________________________________ 

109

oorgedra kan word, moet die persoon wat verantwoordelik is vir die voorbereiding, eers 

die kind leer ken, en deur die kind beskou word as ‘n individu wat betroubaar, eerlik, 

ondersteunend en gerusstellend is.  Studies toon aan dat jong kinders wat geskei word van 

diegene wat hulle vertrou, oorweldig word deur vrees en angs wanneer hulle met ‘n 

onbekende ondervinding gekonfronteer word.  Indien die kind nie vertroue ontwikkel het 

in die persoon wat hom voorberei nie, is die woorde, inligting en tegnieke van geringe 

waarde.  Aandag wat die kind aan die voorbereiding behoort te bestee, sal eerder 

vasgevang bly in die kind se fantasieë oor wie hierdie persoon is, en wat hy regtig met die 

kind wil doen.  Selfs wanneer ‘n kind reeds herhaaldelik voorheen deur ‘n bepaalde 

prosedure gegaan het, word die mening gehuldig dat die skep van vertroue steeds telkens 

‘n sleutelkomponent vir suksesvolle voorbereiding is.   

 

‘n Kind kan in die afwesigheid van hierdie komponente geïrriteerd en moeilik raak, wat 

in frustrasie en ongemak vir sowel volwassene as kind eindig.  Die kind se 

verduideliking, van sy fantasieë en angs vir die onbekende, meng dus in met sy vermoë 

om selfbeheers te wees en die prosedure suksesvol te hanteer.  Vertroue is die komponent 

wat die kind toelaat om sy gevoelens en vrese met iemand anders te deel.  ‘n Persoon wat 

nie deur ‘n kind vertrou word nie, sal ‘n maklike ja-antwoord op vrae kry, omdat die kind 

hoop dat hy tevrede sal wees en weggaan.  ‘n Noodsaaklike aspek is dat vertroue ook met 

die kind se ouers bewerkstellig moet word, aangesien die ouers se angs op die kind 

gereflekteer word.  Wanneer ouers dus veilig en gemaklik voel en vertroue in die terapeut 

ontwikkel het, is hulle beter in staat om te voorsien in hulle kind se emosionele behoeftes, 

en om aan die voorbereidingsproses deel te neem. 

 

• Riglyne vir die daarstelling van vertroue: 

 

- Vertroue moet geskep word by ouers en kind. 

- Wanneer  hy die gesin vir die eerste keer ontmoet, stel die terapeut homself aan die 

ouers en kind voor, met ‘n kort verduideliking van wie hy is en dat hy op die gegewe 

oomblik geensins met die kind gaan werk nie.  Hy verduidelik dat daar net gesels 

gaan word om mekaar beter te leer ken.  Die terapeut stel homself direk aan die kind 
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voor, behou oogkontak, en wanneer die kind ouer as vier jaar is, steek hy sy hand na 

hom uit.  Die jonger kind kan bang wees vir kontak, terwyl die ouer kind die 

volwasse gebaar waardeer en dit reeds ‘n fondament verseker vir die vasstel van ‘n 

verhouding.   

- Na bekendstelling kan daar direk met die ouers gepraat word.  So word die 

verhouding met hulle daargestel, en dit stel die kind in staat om die terapeut dop te 

hou, sonder verwagtinge van interaksie aan die kind se kant. 

- Dit help baie as die terapeut aan die gesin voorgestel word deur ‘n mediese 

personeellid soos ‘n verpleegster of dokter wat aan die gesin bekend is.   

- Die eerste kontak moet so beplan word dat dit nie nodig is vir die terapeut om met die 

kind te werk nie. Verdere vertroue word jeens die terapeut op hierdie wyse 

bewerkstellig. 

- Wanneer die terapeut met die ouers kommunikeer, moet die onderwerp en taalgebruik 

vir die kind verstaanbaar wees.  Wanneer daar klaar met die ouers gepraat is, kan daar 

met die kind gesels word, maar nie oor die hospitalisasie en prosedures nie!  Toon 

belangstelling in die kind as persoon met ‘n individuele identiteit, en nie slegs as 

pasiënt nie. 

- Sorg dat daar op dieselfde vlak as die kind beweeg word.     

- Oogkontak en ooghoogte-interaksie is belangrik. 

- Die terapeut se liggaam met betrekking tot dié van die kind is uiters belangrik.  ‘n 

Veilige afstand van die kind af, is nodig, sodat die kind nie voel sy persoonlik ruimte 

word binnegedring nie. 

- Na afloop van hierdie aanvanklike interaksie, moet die kind en gesin vir ‘n tydperk 

alleen gelaat word alvorens die tweede kontak gemaak word met die oog op 

voorbereiding.  Op hierdie wyse word hulle toegelaat om die inligting oor die terapeut 

te verwerk.  Hierdie aksie verleen aan die kind en ouers die gevoel van kontrole en 

vertroue.  
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4.3.1.2   Begrip  

 

Begrip word volgens Droske & Francis (1981:11) verduidelik as “…grasping the nature, 

significance, or explanation of something”. Voorbereiding van kinders vir mediese 

prosedures beklemtoon die belangrikheid van die oordra van kognitiewe inligting oor ‘n 

gebeurtenis.  Om effektief te wees moet die inligting wat in die proses van voorbereiding 

aan die kind oorgedra word, insluit wat die kind gaan sien, hoor, voel en wat van hom 

verwag sal word om te doen.  ‘n Verduideliking is noodsaaklik van waarom ‘n sekere 

prosedure  uitgevoer moet word.  Verdere inligting en verduidelikings kan gabasseer 

word op die kind se behoeftes en vrae, asook op sy gereedheid en vermoë om voordeel uit 

bykomende inligting te put.  Vir die kind wat jonger is as twaalf jaar word ‘n nuwe 

ondervinding die beste begryp deur ondervinding saam met die inligting te verskaf.  

Sonder ondervinding kan die aksies, gevoelens en inligting wat deur woorde 

gesimboliseer word, iets anders verteenwoordig as wat die terapeut bedoel.   

 

Kennis oor die kind se ontwikkeling verskaf ‘n aanduiding van wat die kind in staat is om 

te verstaan en van hoe inligting oorgedra kan word.  Materiaal wat die kind kan sien en 

voel, kan verwarring opklaar en kan voorkom dat onrealistiese fantasieë ontstaan.  Prente, 

foto’s, liggaamsbuitelyne, inkleurboeke, storieboeke en ander visuele  tegnieke kan benut 

word om die kind se begrip van mediese gebeure en prosedures te verhoog.  Die 

benutting van drie dimensionele hulpmiddels soos poppespel, poppekas, handpoppe of 

kunsmedia, blyk ‘n waardevolle komponent van voorbereiding te verteenwoordig.  Die 

mediese spel en mediese instrumente kan in samewerking met poppespel benut word om 

die ervaring meer werklikheidgeoriënteer van aard te maak.  Ten tye van spel kan 

aanvaarbare gedrag vir selfkontrole en reaksies vir optrede geïdentifiseer word, en tydens 

spel ingeoefen word.  Spel voorsien dus vir die kind die geleentheid om selfuitdrukking te 

beleef, terwyl sowel vrese en angs, as obsessies met sekere temas uitgespeel en gehanteer 

kan word.  Hierdie spel kan ook vir die terapeut ‘n aanduiding gee van aspekte wat nog 

vrees wek en aandag vereis.   
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Alhoewel die kind se ontwikkelingsvlak vir die terapeut ‘n aanduiding gee vir die 

beplanning van voorbereiding, moet omgewings- en individuele invloede nie buite 

rekening gelaat word nie.  Hierdie aspekte voorsien egter slegs ‘n riglyn waarvolgens die 

kind se begrip vir inligting bepaal kan word, asook sy begrip vir die korrekte tyd en die 

kompleksiteit en inhoud van die inligting wat aangaande hospitalisasie oorgedra gaan 

word.   

 

•     Riglyne vir die ontwikkeling van begrip: 

 

- Die terapeut behoort kennis te dra van wat die kind tydens hospitalisasie sal sien, 

hoor, voel en wat daar verwag sal word dat hy tydens prosedures sal doen. 

- Die kind se ontwikkelingsvlak moet geassesseer word, en inligting moet vanaf die 

ouers verkry word oor omgewingsfaktore wat die kind se vermoë kan beïnvloed om 

spanning te hanteer, byvoorbeeld vorige hospitalisasie van ‘n gesinslid, onlangse 

verlies, dood en verhuising. 

- Die nodigheid bestaan ook om die ouers voor te berei.  Die voorbereiding word die  

effektiefste beleef waar die kind nie teenwoordig is nie.  Die ouers word op hierdie 

wyse toegelaat om vrae oor vrese en bekommernisse te uiter, sonder dat die kind 

verder daardeur beangs word.   

- Konkrete visuele voorstellings en materiaal kan benut word in interaktiewe 

ondervindinge, as deel van die voorbereiding.  Die keuse van materiaal kan gebaseer 

word op sowel die assessering van die kind, as op kennis van wat die kind gaan sien, 

hoor, en beleef, tydens prosedures. 

- Die keuse van lokasie vir die voorbereiding, asook van tyd en duur van voorbereiding 

word ook op die kind se assessering gebaseer.   

- Toekomstige bemeestering moet beplan word.  Die terapeut moet aan die kind die 

voorspelde reaksies op die prosedures verduidelik, asook hoe die mediese personeel 

van hom sal verwag om op te tree.  Op hierdie wyse kan die terapeut en die kind saam 

beplan hoe om die verwagte gedrag te bereik, en die gedrag deur rollespel in te oefen. 
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4.3.1.3    Bemeestering 

 

Bemeestering is die finale komponent in die proses van voorbereiding.  Hoewel 

bemeestering verwys na die periode na afloop van die prosedure, moet bemeestering 

egter reeds deel uitmaak van die ontwikkeling van vertroue en begrip.  Om te bemeester 

impliseer om in beheer van die self en die eie omgewing te wees.  Sonder die geleentheid 

om toekomstige bemeestering te beleef, word die kind nie gereken as emosioneel 

voorbereid om  bemeestering tydens en na afloop van die mediese prosedure te ondervind 

nie.  Bemeestering impliseer ‘n aktiewe betrokkenheid met ‘n ondervinding, en bring die 

besef mee van “Ek het ‘n groot probleem aangepak, maar ek het dit oorbrug.  Ek kan dit 

dus weer doen!”  Hierdie situasies en gevoelens spoor dus ‘n kind aan om weer te 

probeer, en om toekomstige spanning te hanteer.  Met elke situasie waar ‘n kind 

bemeestering beleef, word die geleentheid vir toekomstige bemeestering geskep.  

Suksesvolle hantering van een spanningsvolle ondervinding dra by tot die suksesvolle 

hantering van ‘n volgende spanningsvolle situasie, ongeag of dit ‘n hospitalisasie 

ondervinding is, al dan nie.  Selfkontrole tydens prosedures kan geskep word deur die 

kind toe te laat om weer tot ‘n mate beheer oor sy omgewing te verkry.  So kan hy 

byvoorbeeld toegelaat word om te besluit watter pleister hy op sy arm wil hê, waarheen 

hy na afloop van die prosedure wil gaan, en met watter speelgoed hy wil speel.  Hierdie 

eenvoudige keuses gee vir die kind beheer, en sterk ook sy ontwikkeling van beheer.  Die 

aktiewe deelname van ‘n kind, aan die ontwikkeling van ‘n gevoel van in beheer wees, 

behels beheer nie net oor homself nie, maar ook sy omgewing.  Bemeestering kan 

versterk en herstel word deur kontrole terug te kry, asook die geleentheid om realistiese 

besluite te maak, wat die kind en sy liggaam tydens die prosedure affekteer. 

 

•     Riglyne vir die ontwikkeling van beheer: 

 

-   ‘n Geleentheid vir toekomstige bemeestering moet vir die kind geskep word, 

tydens die weergee van inligting met voorbereiding.  Meganismes moet ontwikkel 

word om prosedures te hanteer.  Hierdie meganismes moet tydens spel getoets en 

ingeoefen word. 
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      -  Tydens die prosedure moet die kind gehelp word om die geïdentifiseerde 

meganisme vir die gepaste gedrag uit te voer.   

      -    Waar moontlik, moet die kind tydens prosedures toegelaat word om eenvoudige 

en realistiese keuses en besluite te maak.   Wanneer ‘n kind tydens ‘n prosedure ‘n 

keuse maak en die keuse word uitgevoer, verleën dit aan hom ‘n gevoel van 

beheer.   

     -    So spoedig moontlik na afloop van ‘n prosedure, moet die kind aangemoedig en 

ondersteun word om uitdrukking te gee aan sy gevoelens oor sy ondervinding.  

Hierdie uitspeel van sy ondervinding laat die kind toe om fantasieë uit te klaar, 

om die nuwe ondervinding in sy bestaande verwysingsraamwerk te integreer, en 

om beheer aan die kind terug te gee.   

     -    Die terapeut moet die kind na afloop van die hospitalisasie weer besoek, wanneer 

moontlik.  Die belewing van vertroue, ook in toekomstige ondervindinge en 

individue word op hierdie wyse versterk. 

 

 

4.4    FAKTORE WAT ‘N INVLOED OP VOORBEREIDING HET 

 

Soos reeds genoem, toon alle kinders dieselfde kenmerke as diegene van hulle eie 

ouderdom, maar is tog uniek en verskillend van mekaar.  Omgewingsfaktore, 

ontwikkelingsfaktore en individuele invloede van persoonlikheid en temperament, 

verskaf ‘n verduideliking van hierdie verskillende diversiteite.  Hierdie ooreenstemmende 

en verskillende kenmerke van kinders, moet in ag geneem word wanneer beplanning vir 

voorbereiding geskied. 

 

4.4.1 Ontwikkelingsinvloede 

 

Kennis oor die ontwikkeling van ‘n kind verskaf die basis waarvandaan beplanning 

gedoen kan word vir voorbereiding van ‘n spesifieke kind.  Kognitiewe ontwikkeling 

beïnvloed die wyse, tyd, en kompleksiteit van inligting wat tydens voorbereiding 

weergegee word. Voorbereiding sluit inligting in oor wat die kind gaan sien, hoor, voel 
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en doen.  Die vermoë en gemak waarmee vertroue by ‘n kind bewerkstellig kan word, 

word bepaal deur die vlak van sy psigososiale ontwikkeling.  Kennis oor ontwikkeling 

verskaf ook begrip aan die kant van die terapeut, as dit kom by fantasieë en vrese van 

kinders tydens hospitalisasie.  Begrip van psigososiale ontwikkeling ondersteun die 

terapeut in beplanning van bemeestering, en bepaal die toepaslike keuse van tegnieke 

tydens voorbereiding. (Vergelyk Atwell, 1998:3 en Droske & Francis, 1981:18.)   

 

4.4.2 Omgewingsinvloede 

 

Die invloede wat spesifiek belangrik is in die proses van voorbereiding, sluit onder 

andere die volgende in:  die gesinsomgewing, die funksionering van die gesin, die kind se 

reaksie op gesondheidsorg, vorige spanningsvolle ondervindinge, asook die kind se rol en 

funksionering in die gesin.  Volgens Droske & Francis (1981:18) mag gesinne wat 

beperkte gesondheidsorg-ondervindinge het, en een of ander versteuring of spanning 

beleef, minder daartoe in staat wees om die kind emosioneel te ondersteun tydens 

hospitalisasie.  Hierdie inligting is dus belangrik, aangesien die inligting die terapeut help 

beplan vir beide die kind en die ouers se behoeftes tydens voorbereiding.  Hierdie vorige 

lewensondervindinge van skeiding, verlies, en hospitalisasie sal sowel die kind as die 

ouers se gedrag beïnvloed.  (Vergelyk Atwell, 1998:740;  Hart et al., 1992:2-3 en Droske 

& Francis, 1981:18-19.)   

 

Die gesin se sosio-ekonomiese vlak en kulturele invloede moet ook in ag geneem word 

tydens beplanning vir voorbereiding.  Ekonomiese stremminge mag byvoorbeeld die kind 

se ouers verhoed om by hom in die hospitaal te oornag tydens verlengde hospitalisasie.  

Gevolglik sal die kind se angsvlakke en sy vermoë om te vertrou, negatief beïnvloed 

word deur die afwesigheid van sy primêre versorgers en verminderde emosionele 

ondersteuning van hulle kant af.  Taal en kulturele invloede mag gereflekteer as ‘n 

algemene leemte aan vertroue in die mediese personeel, wat dit gevolglik nog moeiliker 

maak vir beide ouers en kind om ‘n terapeutiese alliansie met die terapeut te vorm. 

(Vergelyk Hart et al., 1992:4 en Droske & Francis, 1981:19.) 
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4.4.3 Individuele invloede 

 

Benewens ontwikkeling- en omgewingsinvloede, gaan die kind as individu ook die 

voorbereidingsproses beïnvloed.  Die kind se temperament, verdedigingsmeganismes, 

voorkeure en afkeure, kan die wyse bepaal waarop die terapeut vertroue tot stand bring en 

beheeraktiwiteite verskaf (Droske & Francis, 1981:19).  Wanneer inligting tydens 

voorbereiding verskaf word oor wat gesien, gehoor, gevoel en gedoen moet word, moet 

dieselfde inligting op verskillende wyses aan verskillende kinders verskaf word.   Die 

fokus van die voorbereiding van kind tot kind sal verskil, want elkeen het verskillende 

vrese, angs en behoeftes wat hulle uitspreek. (Vergelyk Hart et al., 1992:5-6 en Droske & 

Francis, 1981:20.) 

 

 

4.5    KOMMUNIKASIE AS DEEL VAN VOORBEREIDING 

 

4.5.1   Kommunikasie met die kind voor, tydens, en na afloop van die hospitalisasie 

 

‘n Kind se vrees en emosionele ongemak tydens hospitalisasie, kan bydra tot die mate 

van pynervaring wat mediese prosedures tot gevolg het.  Afgesien van die pyn en vrees 

wat hospitalisasie meebring, ervaar ‘n kind ook onsekerheid vanweë ‘n leemte aan begrip 

vir wat plaasvind.  Hierdie leemte lei baie maal tot onrealistiese vrese oor die kind se 

liggaam en hoe dit geaffekteer gaan word.  Mediese personeel het ‘n belangrike taak om 

kinders emosioneel te ondersteun en die nodige inligting deur te gee, ten einde vrees en 

emosionele ongemak te verminder (Klinzing & Klinzing, 1977:72).   

 

4.5.2  Kommunikasie voor opname en operasie 

 

Waar moontlik moet mediese personeel met die kinders kommunikeer oor die prosedures 

wat op hulle uitgevoer gaan word.  Hier kan voor-opname, tuis- en skoolbesoeke, 

hospitaalbesoeke, boeke, video’s, en films gebruik word om voorbereiding te doen.  Waar 

moontlik moet ‘n volwasse persoon eers ‘n mediese prosedure aan ‘n kind verduidelik 
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voor dit op hom uitgevoer word. (Vergelyk Louw, 1994: 289;  Hart et al., 1992:10-11 en 

Klinzing & Klinzing, 1977:72.)  ‘n Ongekompliseerde stap-vir-stap kommunikasie en 

verduideliking van die prosedure moet aan die kind verskaf word deur ‘n volwasse, 

professionele persoon.  Vrae moet direk en eerlik beantwoord word, maar sonder om die 

kind te ontstig.  Die keuse van woorde is hier van kardinale belang.  Inligting oor waarom 

‘n prosedure gedoen moet word, waar dit sal plaasvind, en die duur daarvan, waar pyn of 

ongemak ervaar sal word, wie die operasie sal uitvoer, hoe laat die operasie sal begin, en 

hoe laat die prosedure verby sal wees, moet vooraf aan die kind verskaf word.  ‘n 

Demonstrasie van die prosedure deur die benutting van poppe en gepaste instrumente is 

baie waardevol vir die kind.  Die kind kan aangemoedig word om die prosedure 

dramaties uit te speel, terwyl die terapeut observeer en meedoen waar die kind dit 

verlang.  Deur die kind se spel dop te hou, kan misverstande en waninterpretasies by die 

kind geïdentifiseer word.  Mediese spel is ‘n belangrike terapeutiese medium, wat hier 

van groot belang blyk te wees (Hart et al., 1992:80).  Hierdie mediese spel moet egter 

met omsigtigheid, vaardigheid en sensitiwiteit benut word (Klinzing & Klinzing, 

1977:73).   Die graad van kompleksiteit van die mediese spel vooraf, hang af van die kind 

se behoeftes, hantering van direkte konfrontasie, en sy mate van belangstelling in wat met 

hom gaan gebeur.  Aspekte waarop gelet behoort te word tydens voorafkommunikasie 

met die kind is:  spoed van spraak, volume, stemtoon, gesigsuitdrukkings en bewegings.  

‘n Kind het dus vooraf nodig om inligting oor sy hospitalisasie te kry, op ‘n wyse wat aan 

hom verseker dat mediese personeel vir hom omgee en hom gaan help om gesond te 

word. 

 

4.5.3 Kommunikasie gedurende mediese prosedures 

 

Vanweë verskillende redes kan dit gebeur dat daar nie geleentheid was om vooraf met ‘n 

kind te kommunikeer oor sy hospitalisasie nie.  ‘n Voorbeeld kan wees waar ‘n kind as 

gevolg van ‘n noodopname gehospitaliseer word.  In hierdie geval is dit belangrik vir 

personeel om rustig en empaties op te tree.  Die kind moet weet dat hy in goeie hande is, 

en dat hy gaan herstel.  Kommunikasie moet hier sentreer op die oplossing en nie op die 

probleem nie.  Stilte is die grootste fout wat tydens hierdie situasie gemaak kan word.  
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Die kind wil juis nou gerusstelling en emosionele ondersteuning hê.  Stilte impliseer vir 

die kind ongemak, gevaar, of dat iets drasties met hom fout is, wat op sy beurt angs en 

vrees wek.  Wanneer ‘n prosedure nie in die teater gedoen word nie, is dit nodig vir 

dokters en personeel om die kind in kennis te stel van hulle aksies soos wat dit verloop.  

(Vergelyk Atwell, 1998: 94-95 en Klinzing & Klinzing, 1977:74-75).   

 

4.5.4 Kommunikasie na afloop van ‘n prosedure 

 

Na afloop van ‘n mediese prosedure is dit waardevol om die hele prosedure met die kind 

te hersien, veral wanneer daar geen kommunikasie moontlik was voor of tydens die 

prosedure nie.  Die  noodsaaklikheid bestaan om op die positiewe helende aspekte van die 

prosedure te fokus.  Vrese en vrae kan nou volgens Klinzing & Klinzing (1977:75) 

hanteer word, ten einde die ondervinding vir die kind duidelik te maak en te integreer, 

sodat hy dit kan hanteer.   

 

 

4.6 BETREKKING VAN OUERS BY DIE HOSPITALISASIE VAN HULLE  

        KIND 

 

4.6.1    Leiding aan ouers om hulle kinders voor te berei op hospitalisasie 

 

Die voorbereiding van ‘n kind op hospitalisasie behoort ‘n goed georganiseerde 

gebeurtenis te wees, waarby die mediese personeel, ouers en kind betrek moet te word.  

Hierdie verwagting is die resultaat van ‘n groeiende aanvaarding onder pediatriese 

personeel, dat uitgebreide rolle en die implementering van nuwe benaderinge nodig is, 

om die traumatiese effek van hospitalisasie op die kind so ver moontlik te beperk.  So ‘n 

oriëntasie word weerspieël in die gewilligheid van mediese personeel om 

verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar, om ouers te rig oor verduideliking van die kind 

se siekte en hospitalisasie.   Mediese personeel handhaaf in hierdie gevalle ‘n houding dat 

ouers inligting en ondersteuning gedurende hierdie weerlose periode moet kry,  om hulle 

te lei, om hulle kinders te help voorberei en ondersteun.   

  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



Voorbereiding van die kleuter op hospitalisasie, deur middel van spelterapeutiese intervensie 
______________________________________________________________________________________ 

119

 

Die gesin is ‘n potensiële bron van ondersteuning vir die kind, en verskaf ‘n skakel met 

die bekende buitewêreld van die kind.  Dit is dus ideaal en wenslik vir ouers en ander 

familie, om in samewerking met die terapeut en gesondheidspersoneel die kind voor te 

berei en in sy behoeftes te voorsien.  Ouers vorm dus onmisbare skakels as deel van ‘n 

span wat toesien dat hulle kind so spoedig moontlik aanpas, en dat hy die hospitalisasie 

na die beste van sy vermoëns sal hanteer.  Terapeutiese spel vorm ‘n integrale deel van 

gesingesentreerde sorg.  Terapeute en gesinslede deel aktiwiteite en verantwoordelikhede 

vir die voorbereiding van die kind (Hart et al., 1992:3).  

 

4.6.1.1    Gesprekke met ouers voor hospitalisasie 

 

Voor opname in die hospitaal is dit noodsaaklik om deur middel van gesprekke met die 

ouers vas te stel wat reeds vir die kind gesê en verduidelik is.   Op hierdie wyse word 

daar bepaal hoe korrek die feite oorgedra is, en hoe realisties die beeld is wat die kind van 

sy komende hospitalisasie besit.  Daar bestaan in die meeste gevalle die behoefte aan 

korrigering en verduideliking op die kind se ontwikkelingsvlak.   Indien ouers versuim 

het om die kind mee te deel dat hospitalisasie vereis word, en as sy samewerking op ‘n 

misleidende wyse bekom is, word die taak van voorbereiding baie bemoeilik (Petrillo & 

Sanger, 1980:55).  Ouers moet in hierdie geval aangemoedig word tot openlike en eerlike 

kommunikasie met hulle kind.  Daar moet ook bepaal word tot watter mate ouerlike angs 

aanleiding gee tot gedragsafwykings en destruktiewe gedrag by die kind.  Daar kan 

byvoorbeeld aan die ouers gevra word wat hulle dink die kind se siekte veroorsaak het.  

Baie ouers koester skuldgevoelens oor hulle gedrag teenoor die kind in die verlede, wat 

daartoe bydra dat hulle die kind nou van slegte tydings en pyn wil weerhou en hom 

daarteen wil beskerm.  Die aard van ouerlike reaksies, en die graad van hulle ongemak, 

hou nie noodwendig verband met die ernstigheid van hulle kind se siektetoestand nie.  Dit 

is dus belangrik om by die ouers uit te vind wat agter ‘n onverwagse reaksie skuil, asook 

vrese en fantasieë wat selfs by hulle bestaan.  Sodra miskonsepsies uitgeklaar is, aldus 

Petrillo & Sanger (1980:56), kan ‘n plan van aksie opgestel word vir die kind se 

voorbereiding.  Ouers moet begryp tot watter mate die leemte aan voorbereiding hulle 

  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



Voorbereiding van die kleuter op hospitalisasie, deur middel van spelterapeutiese intervensie 
______________________________________________________________________________________ 

120

kind se sin vir sekuriteit lamlê, terwyl die konfrontasie met ‘n vreemde en angsvolle 

ondervinding die kind nie toegelaat het om eers die pynlike gebeure en prosedures te 

verwek nie.   Die kind gaan uiteindelik tog die waarheid hoor, waar die misleiding vir 

hom ‘n groter skok as die realiteit gaan wees, asook die ervaring van wantroue jeens sy 

ouers, en jeens diegene wat hom medies versorg.  Indien ouers verduidelikings van hulle 

kinders weerhou as gevolg van ‘n gebrek aan kennis, moet daar toegesien word dat 

mediese personeel die nodige inligting voor en na opname aan hulle verskaf.   

Ouers moet as ‘n integrale deel van die kind se totale hospitalisasie beskou word.  Ouers 

is die grootste bron van sekuriteit waaroor die kind beskik, en daarom moet hulle 

aangemoedig word om sover moontlik by die kind te bly, tydens hospitalisasie (Tuma, 

1982:57).  Die teenwoordigheid van ouers by die kind van ses jaar en jonger is uiters 

belangrik.  Wanneer dit vir een of ander rede nie vir die ouer moontlik is om by sy jong 

kind te bly nie, is daar egter verskeie wyses waarop hospitaalpersoneel bande met die 

kind se huislike omstandighede in stand kan hou.  Hierdie wyses sluit in om die kind te 

sus en te liefkoos (veral met slaaptyd), om telefoonoproepe en briewe van ouers aan te 

moedig, en ‘n geliefkoosde speelding by die kind te laat.  Die eindresultaat van ouerlike 

deelname en inligting oor hulle kind se hospitalisasie, is dat die kind gelukkiger is en 

veiliger voel, asook om die ma se vrese en ongemak aansienlik te verminder.   

 

Waar moontlik moet die jong kind se ouers altyd by die kommunikasie betrek word, 

aangesien ouers soms tot dieselfde mate as die kind vrees en angs ervaar (Klinzing & 

Klinzing, 1977:75).  Ouers se gemoedstoestand werk sterk in op hulle kinders.  Die ouer 

kan byvoorbeeld emosionele ongemak ervaar, en die kind sal dan glo dat hy ook bang 

móét wees, of dalk, omdat sy ma bang is, rede het om bang te wees.  Ontstelde ouers 

beskik soms nie oor die vermoëns om hulle kinders se spanning ook te hanteer nie.  In 

sulke gevalle is dit eerder noodsaaklik om met die betrokke ouer te kommunikeer, waar 

die kind dalk net ‘n geringe prosedure moet ondergaan.  Wanneer daar met die ouers 

gekommunikeer word, word nie net die ouer gehelp nie, maar word hulp ook aan die ouer 

verskaf om sy kind te help.   
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4.6.2   Voorbereiding van ouers op ontslag van hulle kind 

 

Oor die algemeen kan daar, volgens Petrillo & Sanger (1980:113), ‘n voorspelling oor ‘n 

kind se na-hospitalisasie-aanpassing gemaak word, op grond van: 

 

• Die mate van voorbereiding op sy hospitalisasie wat die kind ontvang het, voor en 

tydens hospitalisasie. 

• Die mate van betrokkenheid van die gesin en hulle ondersteuning. 

• Die graad van die kind se emosionele gesondheid voor sy siekte en hospitalisasie. 

• Die kind se aanpassing in die pediatriese afdeling. 

• Die duur van die hospitalisasie. 

• Gedragsafwykings wat voor hospitalisasie aanwesig was. 

 

Die volgende riglyne blyk, volgens Petrillo & Sanger (1980:114-115), van groot waarde 

vir ouers te wees om regressie te voorkom na afloop van die ontslag van hulle kind: 

 

• Lei die kind om weer so spoedig moontlik by die geïntegreerde gesinslewe betrokke 

te raak, deur hom sekere verantwoordelikhede op te lê wat by sy vermoëns pas. 

• Herken die kind se dapperheid, sonder om hom die middelpunt van die aandag te 

maak vanweë sy siekte, siende dat hy sy simptome kan misbruik om aandag te kry.  

Genoeg drukkies en soentjies vir oulike gedrag, wat nie met die hospitaal 

ondervinding verband hou nie, skort niks mee nie. 

• Verskaf genoeg genotvolle aktiwiteite in sy daaglikse roetine. 

• Wees vriendelik, maar ferm en konsekwent,  spesifiek as dit by die handhawing van 

roetine en dissipline kom. 

• Wees getrou en eerlik ten einde die kind se vertroue te behou. 

• Verskaf speelmateriaal soos klei, verf, en mediese apparate om mee te speel.  Laat 

genoeg tyd toe vir die kind om alleen te speel. 

• Lei die verbale kind om sy gevoelens oor die siekte en hospitalisasie uit te druk.  Die 

uitdruk van gevoelens help die kind om sy ondervindinge in sy lewe te integreer, 

eerder as om ondervindinge te ontken. 
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• Vermy die alleenlaat van die kind vir lang periodes of oornag, totdat hy weer tuis 

goed aangepas is, en weer vertroue in sy huislike omgewing gekry het 

• Laat die kind toe om die hospitaalpersoneel weer te besoek, veral as daar rede vir ‘n 

spoedige tweede opname bestaan.   

 

4.6.3 Positiewe aspekte van hospitalisasie 

‘n Kind wat vir die eerste keer hospitaal toe gaan, kan die ondervinding as traumaties 

beleef, afhangend van verskeie faktore soos  ouderdom, aard van siekte, sensitiwiteit van 

personeel, hospitaal prosedures, en ondersteuning van gesin.  Die emosionele klimaat wat 

deur ‘n hospitaal en sy personeel geskep word, kan egter volgens Tuma (1982:54-55) vir 

kinders baie konstruktief wees, aangesien dit: 

• As ‘n skuilplek teen emosionele spanning kan dien en emosionele opvoeding kan 

bevorder:   

Ernstig  mishandelde, verwaarloosde, en emosioneel gedepriveerde kinders floreer op die 

emosionele aandag en sorg wat hulle in die hospitaal ontvang.  Babas wat gehospitaliseer 

word vir nie-organiese mislukking om te floreer, tel gewig op vanweë die konstante 

voeding, hantering en liefkosing deur personeel.  Kinders uit onstabiele gesinne vind die 

hospitaal se roetine, gereelde maaltye en aandag van personeel stimulerend in teenstelling  

met hulle chaotiese huislike omstandighede.  Kinders uit lae-inkomste en multi-probleem 

gesinne kan ook die hospitaalondervinding as positief beleef, nieteenstaande pynlike 

prosedures. 

• Moedig normale patrone van groei en ontwikkeling aan: 

In ‘n sielkundig gesofistikeerde hospitaal, is die personeel baie sensitief vir kinders se 

kognitiewe , gedrags- en psigososiale probleme.  Die hospitaal kan ook konstruktief wees 

deur op alle aspek van kinders se gesondheidsorg te fokus.  So kan ‘n kind uit ‘n arm 

gesin byvoorbeeld vir lang periodes siek voel, en slegs gedurende hospitalisasie kan die 

volle impak van die kind se siekte eers gediagnoseer word.  Die kind kan byvoorbeeld 
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spraakprobleme, anemie, ‘n ontwikkelingsagterstand of dergelike probleme ondervind.  

Al hierdie areas van kommer kan deur die hospitaal aangespreek word ten einde die kind 

se totale welstand te verbeter.  Deur die kind se patrone van groei en ontwikkeling te 

assesseer, kan mediese ingryping in die skool of tuis aangemoedig word. 

• Wysig ouer-kind verhouding en moedig goeie voeding aan: 

Hospitalisasie kan ook konstruktief wees daarin dat die hospitaalpersoneel die 

geleentheid kry om die ma-kind interaksies waar te neem.  Swak ouerlike sorg of 

wanaangepaste interaksies kan geïdentifiseer en opgevolg word.  Die geval mag hom ook 

voordoen waar ‘n kind in die hospitaal gehou kan word totdat die huislike situasie meer 

stabiel is.  Waar swak lewensomstandighede deur die hospitaal geïdentifiseer word, kan 

maatskaplike werkers skuiling of voeding voorsien.  Deur die ekonomiese stabilisering 

van huislike omstandighede, kan onnodige druk van die ouer-kind verhouding afgehaal 

word.   Ouers kan onderrig word oor gereelde ekonomiese, maar voedsame maaltye. 

• Bevorder ‘n sin vir bemeestering en kweek aanpasbare gedrag: 

Speelprogramme wat in die hospitaal aangebied word, en in die volgende afdeling 

genoem sal word, bied ‘n waardevolle geleenthede om die kind se sin vir bemeestering te 

bevorder en kweek van aanpasbare gedrag aan te moedig. 

 

4.7 VERBAND TUSSEN KINDERS SE ONTWIKKELING EN HULLE 

VOORBEREIDING 

 

Kennis oor verskillende ontwikkelingsfases en ouderdomsgroepe is uiters belangrik  

tydens beplanning vir ‘n gehospitaliseerde kind se behoeftes, vrese en fantasieë, gebaseer 

op kognitiewe en affektiewe prosesse in die kind (Droske & Francis, 1981:25).   

 

Vir die doeleindes van hierdie studie gaan slegs die kind tussen die ouderdom van 

ongeveer drie en sewe jaar breedvoerig bespreek word. 
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4.7.1  Voorbereiding van die pre-primêre kleuter 

 

Kinders in die ouderdomsgroep tussen vier en sewe jaar beskik oor meer ondervinding as 

kinders in hulle babajare, en hulle ondervinding kan benut word tydens voorbereiding.  

Alhoewel die kind se taalontwikkeling gevorder het tot op ‘n punt waar hy in staat is om 

denke in sinne uit te spreek, is die gemak waarmee dit gedoen word ver van optimaal 

ontwikkel (Droske & Francis, 1981:35).  Daarom is speel ‘n waardevolle hulpmiddel vir 

selfuitdrukking.  Speel kan ook ‘n voortdurende metode wees waardeur die kind sy 

wêreld ontdek en beter leer ken.  Vir die kind wie se verbale vaardighede nog nie goed 

ontwikkel is nie, kan speel ‘n effektiewe wyse van uitdrukking vorm.  Die denke van die 

kind in hierdie ouderdomsgroep is nog intuïtief, en is gebaseer op onmiddellike 

persepsies en ondervindinge eerder as op verstandelike werking.  Wat die kind sien, is 

dus wat hy inneem en aanvaar.  Daarom is die kind se begrip van ‘n situasie gewoonlik 

beperk tot die inligting wat hy op ‘n gegewe tydstip sien en hoor.  Die kind in hierdie fase 

is steeds egosentries, deurdat hy aanvaar dat die wêreld steeds om hom draai, en nie die 

posisie en opinie van ‘n ander kan insien nie (Louw, 1994:259).  Hierdie egosentrisme 

verander soos die kind meer ondervinding vanuit sy fisieke en sosiale wêreld opdoen.  

Twee aspekte van intuïtiewe denke wat in gedagte gehou behoort te word tydens 

voorbereiding is: 

 

• Sentrering:  wat verwys na ‘n kind se geneigdheid om op ‘n enkele karaktertrek van 

‘n voorwerp te konsentreer, terwyl alle ander aspekte van die voorwerp uitgesluit 

word.  As gevolg van baie selektiewe aandag, kan ‘n kind maklik ‘n wanbegrip van 

iets ontwikkel.  Hierdie tipe denke kan ‘n kind se begrip van mediese instrumente en 

hulle werking tydens prosedures negatief beïnvloed.  ‘n Kind moet ‘n voorwerp 

driedimensioneel beleef en die voorwerp fisies hanteer.  Prente van mediese 

instrumente kan die kind daarmee bekend maak, maar die kind se persepsie van die 

instrumente kan steeds verwronge wees, wat begrip vir hulle werking versteur.  

Hierdie wanbegrip kan aanleiding gee tot onrealistiese vrees en fantasieë oor mediese 

prosedures (Droske & Francis, 1981:36).   
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• Transduktiewe denke:  ‘n Verdere karaktereienskap van intuïtiewe denke is die kind 

se redeneringsvermoë. Die kind gaan van aspek tot aspek sonder om die 

ooreenkomste tussen hulle raak te sien.  ‘n Voorbeeld is wanneer ‘n kind ‘n dokter 

sien, hy glo dat die dokter noodwendig hom gaan kom seermaak, in stede van ‘n 

ander kind (Louw 1994:263).   

 

Die psigososiale ontwikkeling van die kind tussen vier en sewe jaar word gekonfronteer 

met die verkryging van inisiatief en die oorkoming van skuldgevoelens.  Hierdie kind het 

dus sy identiteit ten volle geskei van sy primêre bron van ondersteuning, gewoonlik sy 

ma.  Hy is in staat om hierdie skeiding te verdra, en dit is selfs vir hom moontlik om die 

skeiding vol te hou vir etlike dae.  Bewuste beheer van sy liggaam is ook reeds 

ontwikkel, wat hom toelaat om ten volle deel te neem aan sy omgewing.   Hierdie gevoel 

van vryheid word in ‘n kind se inisiatief waargeneem.   Hy is konstant besig om nuwe 

speletjies te onderneem en nuwe ondervindinge te ondersoek.  Hierdie inisiatief bring 

hom egter in konflik met ander se behoeftes, wat skuld by die kind wek.  ‘n Algemene 

voorbeeld sal wees dat ‘n kind mag voel die mediese prosedure is sy straf, omdat hy buite 

gespeel het terwyl sy ma hom dit verbied het (Louw, 1994:63).   

 

Spesifieke vrees en angs vir hospitalisasie tydens verskillende ouderdomme, word soos 

volg verskaf deur Droske & Francis (1981:37): 

• Vier en vyf jaar oud:  vrees die ondervinding. 

• Vyf en ses jaar oud:  druk meer vrees uit vir die onbekende en snaakse omgewing 

uit. 

• Sewe jaar oud:  spanning ontstaan as gevolg van hulle vrees vir verlies van beheer en 

vrees vir liggaamlike veranderinge soos skending.   

 

Om vertroue by hierdie ouderdom kind te bewerkstellig is makliker, en vind ook vinniger 

plaas as by ‘n baba en baie jong peuter (Droske & Francis, 1981:37).  Vertroue in die 

terapeutiese alliansie raak toenemend belangrik vir die kind, wat homself nou as ‘n 

losstaande individu beleef.  Die terapeut kan ten tye van die voorbereiding ten volle 

gebruik maak van die kind se vermoë om te vertrou, om ondersteuning tydens die 
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prosedure te versterk.  Dit bly uiters belangrik dat vertroue by die kind se ouers geskep 

word, aangesien die graad van angs wat hulle ervaar, in die kind se gedrag weerspieël 

gaan word.   

 

Inligting wat vir voorbereiding benut word en die kind se begrip verbeter, moet binne die 

kind se kognitiewe vermoëns aangebied word.  Wat die kind dus gaan sien, hoor, voel en 

doen, moet aangebied word met sentrering en transduktiewe redenering in gedagte.  As 

die kind byvoorbeeld diep gaan moet asemhaal met ‘n masker oor sy gesig, moet die kind 

vooraf die geleentheid hê om die masker te hanteer en al sy kenmerke in ag te neem, ten 

einde verdraaide vrese en fantasieë te kan uitskakel. Verwagte gedrag moet deur spel 

geïdentifiseer word, en met veral handpoppe ingeoefen word.  Wanneer die terapeut die 

kind ten tye van die prosedure ondersteun, moet die kind gelei word om te fokus op die 

gedrag wat ingeoefen is tydens spel.  Na afloop van die prosedure moet die kind se 

pogings, hoe gering ookal, aangeprys word.  Hierdie positiewe terugvoer versterk dit wat 

vir die kind moontlik was om te doen, sonder om klem te plaas op dit wat hy nie in staat 

was om uit te voer nie.  Die uitspeel van spanningsvolle gebeure, bly tydens hierdie 

ouderdomsgroep van groot waarde (Hart et al., 1992:144).  Volgens Droske & Francis 

(1981:39) is dit tydens hierdie voorprosedurespel, waar die kind ‘n sin van beheer kan 

ondervind, dat hy ‘n baie pynlike of moeilike ondervinding “oorleef” het.  Voorbereiding 

moet metodes insluit wat die kind en ouer se reaksies inkorporeer, en nie slegs 

beskrywings insluit nie. 

 

4.8   OORSIG OOR TERAPEUTIESE SPEL AS INGRYPING 

 

Kinders spandeer die grootste deel van die dag aan speel.  Vir verskeie redes soek kinders 

na geleenthede om interaksie met speelgoed te hê, en om in speelse aktiwiteite met ander 

kinders sowel as met volwassenes betrokke te raak.  Speel as onderwerp gryp baie 

skrywers met uiteenlopende sienswyses aan.  Waaroor almal egter eens is, is dat spel ‘n 

natuurlike medium is wat op verskeie wyses tot ‘n kind se natuurlike ontwikkeling bydra. 
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Ontwikkeling van gepaste gedrag kan die kind begelei om die krisis van hospitalisasie te 

bemeester.  Die positiewe rol van spel vir die jong kind gedurende die assesseer- en 

ingrypperiode van hospitalisasie, word geweldig beklemtoon.  Orr (1992:109) konstateer 

dat spel die kind toelaat om angs, woede, onsekerheid, aggressie, vrees, fantasie en 

konflik uit te druk, en hom toelaat om die spanning van sy omstandighede te hanteer.  Die 

gehospitaliseerde kind, tensy akuut siek, is steeds aktief, en koester ‘n behoefte aan 

spasie, tyd, materiaal en speeltoerusting, om die tye wat hy wakker is mee te vul.  Spel 

openbaar volgens Orr (1992:109) die volgende karaktertrekke: 

• dit is genotvol en besit positiewe waarde vir die speler; 

• dit is spontaan en vrywillig, en kom voor as ‘n resultaat van intrinsieke motivering;  

en 

• dit vereis aktiewe deelname aan die kant van die speler, wat aandag gee aan die 

proses eerder as die eindproduk van die spel. 

 

4.8.1 Navorsing oor psigososiale intervensies 

 

Vroeë klassieke navorsing van Prugh (1953) en Skipper & Leonard (1968) (soos 

aangehaal in Hart et al., 1992:2) toon aan dat sielkundige voorbereiding van kinders en 

hulle gesinne op hospitalisasie, asook gereelde besoeke en die geleentheid vir speel, 

geassosieer kan word met beter aanpassing en herstel gedurende en na afloop van 

hospitalisasie.  Onlangse beoordelende navorsing het hierdie bevindinge bevestig met 

vars bewyse (Hart et al., 1992:2). 

 

4.8.1.1    Definisies van speel 

 

Terwyl die meeste individue sal saamstem dat hulle weet wat speel is, is dit tog moeilik 

om ‘n definisie te vind wat almal tevrede sal stel.  Die rede hiervoor is dat speel as ‘n 

tweeledige aktiwiteit gesien word, naamlik as werk of speel.   

 

Speel word in Klinzing & Klinzing (1977:112) omskryf as;  “…an exercise of voluntury 

control systems with disequilibrium outcomes”.  Speel word gesien as ‘n kind se werk, 
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waarin hy poog om die reëls en regulasies in die volwasse wêreld te verstaan.  Hart et al., 

(1992:144) sien speel as een van kragtigste en effektiefste wyses vir ‘n kind om spanning 

te verminder, deurdat dit die kind toelaat om homself te distansiëer van die bron van 

spanning. Speel word geag as liggaamlike aktiwiteite, repetisies van ondervinding, 

demonstrasies van fantasieë, begrip van die omgewing en ‘n voorbereiding vir die lewe 

(Klinzing & Klinzing, 1977:112), terwyl Piaget (in Louw, 1994:258) speel as ‘n 

leermedium beskou.  Suiwer speel is bes moontlik slegs teoreties moontlik, waar die 

strewe na ‘n suiwer definisie dan slegs sin maak in ‘n gegewe konteks.  Ten spyte hiervan 

sal hierdie definisies van speel, asook die leser se eie opinie, bydra tot ‘n beter begrip van 

‘n kind se spel.  Speel kan enersyds bedoel al die aktiwiteite wat ‘n kind doen, of 

andersyds slegs daardie aktiwiteite wat hy gewillig is om uit te voer en waarvoor hy 

gemotiveer is. Hierdie vrywillige aktiwiteite is individu-dominant, eerder as 

objekdominant, uniek, aktief (motories en kognitief) en onvoorspelbaar (Hart et al., 

1992:3). 

 

4.8.1.2    Teorieë oor speel 

 

Aangesien spel as ‘n komplekse en belangrike aspek van ‘n kind se totale ontwikkeling 

geag word, bestaan daar verskillende teorieë wat  poog om spel te verklaar. 

 

4.8.1.2.1  Ontwikkelingsteorieë en terapeutiese spel 

 

Speel word beskryf as een van die mees kragtigste en effektiewe wyses van 

stresvermindering vir kinders (Hart et al., 1992:2).  Psigoanaliste stipuleer dat speel ‘n 

wyse is waardeur kinders onaangename ondervindinge kan uitspeel, en sodoende die 

negatiewe sielkundige impak daarvan verminder. Hart et al., (1992:2) haal Erik Erikson 

aan wat van mening is dat fantasie en realiteit tydens spel ontmoet, en toelaat dat vrese en 

konflikte gekonfronteer en opgelos kan word.  Deur middel van hierdie proses groei die 

kind nader aan psigologiese volwassenheid.  Jean Piaget en Sponseller word deur Hart et 

al., (1992:2) aangehaal, wat konstateer dat speel die medium is waardeur die kind die 

wêreld rondom hom leer ken, asook hoe om daarmee interaksie te bewerkstellig.  Speel 
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bevorder die bemeestering van ontwikkeling en kritieke ondervindinge, wat impliseer dat 

die kind betrokke kan raak in situasies wat hy andersins passief sou aanvaar het (Hart et 

al., 1992:2).  Daar kan dus ‘n mens sê dat spel die gehospitaliseerde kind se interne lokus 

van beheer bevorder. 

 

• Kognitiewe teorie (Piaget) 

 

Volgens Piaget (soos aangehaal deur Louw, 1994:318) word die tydperk tussen twee en 

ses jaar as die pre-operasionele fase beskryf.   Die belangrikste aspek van hierdie fase 

aangaande spel blyk te wees, die kind se vermoë om simboliek in spel te kan gebruik, 

waar een voorwerp iets anders voorstel.  Spel word vanuit hierdie teorie gesien as ‘n 

wyse om te leer en ingewikkelde voorwerpe en begrippe te ondersoek.  Hoe die kind 

speel hang af van sy kognitiewe ontwikkeling op daardie spesifieke ouderdom.  

Simbolies kan die kind  begin om sy verbeelding meer te gebruik, soos om denkbeeldige 

speelmaats te skep en voorwerpe as simbole in sy spel te gebruik, soos wanneer hy op ‘n 

besemstok klim en maak asof dit sy perd is.  Volgens hierdie teorie ontwikkel die kind 

nie nuwe kognitiewe strukture nie, maar poog hy eerder om bestaande ondervindinge toe 

te pas. Speel word ‘n integrale deel van hierdie kognitiewe teorie van ontwikkeling geag.  

Twee komplimentêre prosesse word in hierdie teorie geïnkorporeer, naamlik assimilasie 

en akkommodasie.  Assimilasie is die kognitiewe proses waar die individu nuwe stimuli 

en gebeure in sy gedragspatrone inkorporeer, terwyl akkommodasie die ontwikkeling 

impliseer van nuwe kognitiewe strukture of veranderinge in vorige gebeure.  Piaget se 

teorie inkorporeer drie hooftipes strukture, wat kenmerkend is van kinders se spel, soos 

aangehaal deur Derrick et al., (1982:27-29): 

- Oefenspeletjies:  hierdie speletjies begin tydens die babajare.  Oefenspeletjies is 

labiel en bereik ‘n hoogtepunt gedurende die eerste lewensjaar.  ‘n Geleidelike 

afname in oefenspeel kom voor soos wat kognitiewe ontwikkeling plaasvind.   Aksies 

word gerig met ‘n doelwit voor oë, byvoorbeeld om ‘n garage met blokkies te bou vir 

‘n karretjie.   Oefenspel raak kollektief van aard en verander in spel waar sekere reëls 

geld. 
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- Simboliese spel:  verteenwoordig sowel sensories-motoriese aksies, as simbolisering.  

Hierdie speletjies behels verteenwoordiging van ‘n afwesige voorwerp.  So kan ‘n 

gevoude stuk papier wat in die lug gegooi word, ‘n vliegtuig verteenwoordig. 

- Spel met reëls:  inkorporering van speletjies met reëls by die kind impliseer die 

teenwoordigheid van kognitiewe strukture waarmee kinders sosiale interaksie kan 

bewerkstellig en regulasies kan aanvaar.  Net soos simboliese spel elemente bevat van 

sensories-motoriese aktiwiteite, so bevat spel ook reëls.  Spel met reëls ontwikkel en 

bly operatief van aard deur die hele lewe, in die vorm van sport, skaak, dambord en 

ander speletjies wat volwassenes speel. 

 

• Psigoanalitiese teorie (Anna Freud en Erikson) 

 

Verskeie persone het ‘n gemoderniseerde formulering van Freudiaanse denkwyse gevolg, 

en ‘n groot bydrae gelewer tot die totstandkoming van tegnieke vir moderne spelterapie 

(Derrick et al., 1982:25).  Anna Freud (1928) (soos aangehaal in Derrick et al., 1982:25) 

het psigoanalitiese beginsels toegepas op kliniese werk met jong kinders.  Spelterapie is 

ook deur die werk van Klein (1967) bevorder (soos aangehaal in Derrick et al., 1982:25).  

Daar is bevind dat die kind tydens sy spelery uitdrukking gee aan fantasieë, angs en 

verdedigingsmeganismes, wat die grondbeginsels van psigoanalise vorm.  Moderne 

spelterapie word geag, gebasseer te wees op die waarneming dat ‘n kind ambivalent en 

onseker word as gevolg van ‘n geheime haat of vrees wat hy koester.  Deur middel van 

speelmateriale soos klei, sand, water en verf, kan die kind persoonlike behoeftes, 

gevoelens en probleme blootlê, waaroor hy andersins sou swyg.  Die kind kan dus die 

speelmedium aanwend op die wyse wat hy begeer, en daardeur skep, vernietig, rangskik 

en herstel soos die behoefte hom spontaan voordoen.  Baie tipes gedrag word direk of 

indirek ten toon gestel deur middel van spel.  Konflikte tussen die id en superego word 

ook uitgedruk deur speel.  Alhoewel baie inligting blootgelê word deur waarneming van 

‘n kind se spel, moet interpretasie daarvan geskied met inagneming van ander inligting.  

Emosies van frustrasie, jaloesie, aggressie, liefde en haat, word deur spel uitgedruk.  

Volgens Anna Freud & Erikson (soos aangehaal deur Louw, 1994:319) bevorder speel 

die ego-ontwikkeling van die kind.  Deur te speel kan ‘n kind konflikte in sy lewe 
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uitwerk, veral dié tussen sy id en superego.  Vir die psigoanaliste kan speel tot katarsis 

lei, wat impliseer dat psigiese spanning verlig word, en dat die kind voel dat hy in sy spel 

mag het oor omstandighede wat hom in die werklike lewe kan oorweldig (Hart et al., 

1992:2-3).  Freud (soos aangehaal deur Louw, 1994:319) konstateer dat ‘n kind deur sy 

spel alles herhaal wat op daardie stadium van sy lewe ‘n groot indruk op hom maak.  

Angs en konflik kan deur middel van spel verplaas word op iets anders, wat die kind in 

staat stel om konflikte in sy lewe te help verlig.  Vir Erikson (soos aangehaal deur Louw, 

1994:319) is speel ‘n baie veilige manier om kinders met emosionele probleme te help.   

 

4.8.1.2.2    Leerteorieë 

 

Volgens hierdie teorie word spel soos enige ander gedrag aangeleer, en dit volg die reël 

dat gedrag wat versterk word, herhaal sal word, terwyl gedrag wat tot straf lei, afgeleer 

word.  Omdat spel dus beïnvloed word deur versterking deur die ouers, is dit ook sterk 

kultuurgebonde. Louw (1994:319) het kinderspelpatrone in verskillende kulture 

nagevors.  In gevalle waar die omgewing verantwoordelikheid sterk beklemtoon het, was 

kinders se spel ook daarin georiënteer.  Kinders in omgewings waar prestasies belangrik 

was, het spel getoon waar liggaamlike vaardighede aandag geniet het, terwyl kinders van 

wie verwag is om gehoorsaam te wees, speletjies met allerlei strategieë gespeel het en 

sodoende hulle spel gekontroleer het.   

 

4.8.1.2.3 Surplusenergie-teorie 

 

Hierdie teorie verwys na spel as ‘n wyse waarop voorbereiding vir lewensondervinding 

geskied.  Schiller (soos aangehaal deur Derrick et al., (1982:24) het spel beskryf as kuns 

waarin die kind ‘n tema gekies het uit baie alternatiewe.  Spencer (soos aangehaal deur 

Derrick et al., 1992:24) ondersteun laasgenoemde skrywer se standpunt, en voeg by dat 

spel die vrye benutting van aktiwiteite insluit, waardeur ‘n kind oortollige energie kan 

vrystel.  Daarom word daar ook soms na die Surplusenergie-teorie verwys as die Schiller-

Spencer teorie.   
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“…(the child) works when some want is the motive for its activity, and plays when a 

super-abundance of energy forms this motive – when overflowing life itself urges it to 

action”  (Derrick et al., 1982:24).  Die jong kind het dus ‘n surplus van beskikbare 

energie wat in verskeie vorme van spel benut word.   

 

4.8.1.3    Waarom kinders speel 

 

Ten einde die belangrikheid van speel in die gehospitaliseerde kind se lewe te verstaan, is 

dit nodig om te begryp waarom kinders oor die algemeen speel.  Speel is ‘n 

ontspanningsaktiwiteit vir kinders, daarom dat dit so waardevol is vir die kind wat 

spanning ervaar tydens hospitalisasie (Hart et al., 1992:144).  Speel is ‘n voorbereidende 

aktiwiteit vir die volwasse lewe.  Die opinie dat speel ‘n aktiwiteit is waardeur kinders 

onaangename ondervindinge uitspeel om die impak daarvan te verlig, is deur psigoanalis 

Anna Freud ondersteun.  In Klinzing & Klinzing (1977:113) word die volgende twee 

teorieë van speel beskryf: 

   

• Bekwaamheid/doeltreffendheid:  in hierdie teorie word speel gesien as die oorsaak 

van ‘n behoefte om uitwerkings in die gemeenskap te produseer, ten einde bekwaam 

te voel.   

• Soeke na opwekking:  stel voor dat speel veroorsaak word deur die behoefte om 

opwekkingsvlakke te verhoog tot op ‘n optimale vlak.   

 

4.8.1.4     Kommunikasie van die kind se spel 

 

4.8.1.4.1  Wat die kind se spel aan die ouers kommunikeer 

 

Wanneer ‘n kind gehospitaliseer word, is ouers oor die algemeen angstig en bekommerd.  

Ouers se hanteringsvaardighede kan selfs deur hulle emosionele toestand beperk word.  

‘n Ma toon aan dat sy, hoewel sy uiters emosioneel was,  haar emosies en die kind se 

siekte in perspektief kon sien toe sy haar kind sien speel.  Sy het haar kind dus nie meer 

gesien as terminaal siek nie, maar as ‘n gewone kind wat ten spyte van siekte steeds kan 
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lag, sosialiseer, sing, speel en al die prettige dinge doen wat sy voor haar siekte gedoen 

het.  Wanneer ‘n ouer dit moontlik vind om sy kind op hierdie wyse te sien deur middel 

van spel, kan hy in staat gestel word om die probleem met die kind se hospitalisasie meer 

effektief te hanteer.  Spel tydens hospitalisasie stel ook die ouer in staat om tot die besef 

te kom van watter tipes spel veilig vir sy kind is om aan deel te neem wanneer hy huis toe 

gaan.  Spel kan verder aan die ouers wyses kommunikeer om hulle kind mee te hanteer.  

Die aktiewe en aggressiewe kind kan mediums gebied word om sy energie op ‘n 

positiewe wyse te kanaliseer, soos om teen ‘n slaansak te boks.  Die baie skaam kind kan 

deelneem aan vingerverf of knip en plak, wat aan hom die gevoel verskaf dat hy iets 

bereik het met sy skepping.  Op hierdie wyse word hy deur sy aktiwiteit in kontak 

gebring met ander kinders, sonder om hom te forseer tot fisieke kontak.    

 

Die angs en spanning wat deur hospitalisasie veroorsaak word, belemmer soms die 

normale kommunikasie tussen ouer en kind.  Speel kan benut word om weer ‘n 

aanknooppunt vir kommunikasie te verkry, waar die ouer en kind deur dieselfde 

spelaktiwiteit ‘n gesamentlike doel nastreef, of ‘n tema waaroor daar gesels kan word.  

Die aktiwiteit is ook ontspannend en genotvol, sodat omstandighede tuis weer na normaal 

kan terugkeer na afloop van skeiding (Klinzing & Klinzing, 1977:123).   

 

 

4.8.1.4.2 Wat die kind se spel aan die hospitaalpersoneel kommunikeer  

 

• Spel gee ‘n aanduiding van hoe die kind voel.  Waar hy gewoonlik opgeruimd is, is sy 

spel vol frustrasie en woede, wat sal aantoon dat hy bes moontlik siek voel. 

• Wanneer die aktiewe, aggressiewe kind skielik passief en liefdevol raak, sal dit ‘n 

aanduiding wees dat hy nie so goed vorder en herstel soos wat verwag is nie. 

• Spel kan regressie van die kind se siektetoestand aandui, of aan die ander kant 

vordering. 

• Subtiele veranderinge in die kind se spel moet vertolk word in samewerking met die 

ouers, wat die kind en sy spel die beste ken. 
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• Die kind se spel met die ouer kan vir die personeel ‘n aanduiding gee van binding en 

interaksie tuis.  Die spanning van die siektesituasie moet egter nie gesien word as 

swak binding tussen ouer en kind nie, maar hier moet die personeel sensitief genoeg 

wees om die ouer te help om sy vrese en spanning te hanteer. 

• Inligting oor die kind se sosiale, emosionele en intellektuele ontwikkeling word deur 

spel blootgelê.   

• Die kind se leemtes en sterkpunte kom deur spel na vore. (Vergelyk Hart et al., 

1992:4, 107 en Klinzing & Klinzing, 1977:124.) 

 

4.8.1.4.3  Wat spel aan die kind self kommunikeer 

 

Die effek van hospitalisasie het ‘n geweldige impak op ‘n kind se selfkonsep.  Die kind se 

mediese probleem kan aan hom kommunikeer dat hy nou ‘n ander persoon is as wat hy 

voorheen was.  Waar hy voorheen onafhanklik was, is hy nou afhanklik van ander om vir 

hom te sorg en hom te help om selfs die eenvoudigste takies uit te voer.  Speelaktiwiteite 

waaraan hy voorheen kon deelneem is nou nie meer beskore vir hom nie.  Waar die kind 

liggaamlike veranderinge ondergaan het, kan hy nou ook anders voel oor sy liggaam.  

Hierdie faktore, tesame met moontlike negatiewe reaksies van ander individue rondom 

hom oor sy voorkoms en afhanklikheid, kan die kind se selfkonsep geweldig skaad.  In 

hierdie geval moet speelaktiwiteite uiters noukeurig gekies word, sodat dit by die kind se 

ontwikkelingsvlak en fisieke toestand kan aanpas.  Hierdie aktiwiteite kan aan die kind 

kommunikeer wie hy is en waartoe hy in staat is.  Wat hy dan deur sy spel bereik, help 

hom om sy selfkonsep in stand te hou, weer vas te stel, of weer op te bou (Klinzing & 

Klinzing, 1977:125). 

 

4.8.1.4.4 Hoe spel die kind help om met homself en ander te kommunikeer 

 

‘n Gehospitaliseerde kind moet homself herenig met daardie gevoelens en behoeftes wat 

hy nie kan verbaliseer nie.  Deur speel word hy toegelaat om sy gevoelens deur te werk 

tot op ‘n punt waar hy oor die vermoë beskik om die gevoelens te verbaliseer.  Dit is vir 

‘n kind normaal om daagliks met ander kinders interaksie te hê.  Wanneer hy 
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gehospitaliseer word, word baie van dit wat hy normaalweg ondervind van hom ontneem.  

Daarom dat die gehospitaliseerde kind nodig het om steeds te speel, sodat hy ‘n gevoel 

kry dat dinge in sy lewe op ‘n sekere manier voortgaan soos altyd.  Spel stimuleer 

kommunikasie tussen kinders in die hospitaal, en vervul verder in ‘n kind se behoefte vir 

daaglikse kommunikasie met sy portuurgroep.  Daar kan selfs hegte vriendskappe en ‘n 

gevoel van omgee en behoort ontstaan deur middel van spel.  Speel gee daartoe 

aanleiding dat hierdie vriende na mekaar kyk deurdat hulle die verpleegster sal roep en 

aantoon dat hulle maatjie vandag nie lekker voel nie, of baie pyn verduur.  Hulle sal ook 

vrese van die maatjie aan die personeel blootlê, byvoorbeeld;  “Santie is baie bang om 

vandag haar gips te laat afhaal!”.  Op hierdie wyse neem personeel dan kennis van 

belangrike inligting wat met ‘n kind deurgewerk kan word.  Spel verleën ook emosionele 

ondersteuning tussen gehospitaliseerde kinders. (Vergelyk Hart et al., 1992:124 en 

Klinzing & Klinzing, 1977:126.)  

 

4.8.1.5    Die belangrikheid van speel in kinderontwikkeling 

 

‘n Kleuter spandeer die meeste van sy tyd aan speel van een of ander aard, gedurende 

elke dag se roetine en rituele.  Speel is eie aan elke kind, en lewer ‘n uiters waardevolle 

bydrae tot sy liggaamlike, kognitiewe, emosionele, sosiale en 

persoonlikheidsontwikkeling (Louw, 1994:313).  Speel dra by tot die totale ontwikkeling 

van ‘n kind, word inherent gemotiveer, en is ‘n noodsaaklike deel van die kind se lewe.  

Speelaktiwiteite help die kind om sy hospitaalondervinding te normaliseer, en voorsien ‘n 

wyse om sy angs te hanteer.  Speelaktiwiteite bevorder die kind se fisieke, kognitiewe, 

sosiale en emosionele ontwikkeling en groei op die volgende wyses (Orr, 1992:110-111): 

 

• Fisieke ontwikkeling:  aktiewe speel bevorder die groot en fyn motoriese 

ontwikkeling, wat bydra tot spierkrag en koördinasie.  Perseptuele vermoëns soos 

visie, gehoor, reuk en tas word ook deur speel verfyn.  

• Kognitiewe ontwikkeling:   deur middel van speel organiseer die kind sy kennis van 

die wêreld en leer hy hoe om probleme te hanteer en op te los.  Die kind se vermoë 

om te kommunikeer word verbeter deur sy taal en luistervaardighede te ontwikkel.   
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• Emosionele ontwikkeling: alle speelaktiwiteite voorsien die kind van die 

moontlikheid om sukses te beleef, en stimuleer dus die ontwikkeling van ‘n 

selfkonsep.  Deur speel verkry hy die geleentheid om woede, frustrasie en vreugde 

(sowel as ander positiewe en negatiewe gevoelens) te verwerk.   Deurdat die kind sy 

innerlike konflikte oplos, kan hy vertroue in homself en ander verkry.  Die kind benut 

dus speel om bemeestering oor sy omgewing te verkry.   

• Sosiale ontwikkeling:   deur middel van speel leer die kind om met sy portuurgroep 

saam te werk, en raak hy ook bewus van samelewingsreëls en verantwoordelikhede in 

‘n groep (Orr, 1992:111).   

 

Ter aanvulling van bogenoemde hou Louw  (1994:317-318) die volgende funksies van 

spel in die ontwikkeling van die kind voor:  (Die leser moet in ag neem dat ‘n kind nie 

doelbewus of bewustelik ondergenoemde funksies nastreef nie.  Vir die kind is spel ‘n 

doel op sigself.)   

 

• Liggaamlike en kognitiewe ontwikkeling:  die kind ondersoek sy omgewing en leer 

om sy probleme op te los.  Bevrediging word daaruit geput dat hy dinge op sy eie laat 

gebeur.  Sterkpunte en leemtes word leer ken. 

• Sosiale ontwikkeling:  sosiaal aanvaarbare gedrag in samespel met ander kinders 

word aangeleer.  Kinders is uiters onverdraagsaam teenoor ander kinders wat nie 

“reg” speel nie, wat meebring dat kinders leer aanpas by ander ten einde aanvaar te 

word.  As gevolg van laasgenoemde verminder egosentrisme.  Verskillende rolle leer 

kinders gedrag antisipeer.   

• Emosionele ontwikkeling:  Louw (1994:317) lê klem daarop dat spel ‘n kind se 

emosionele welsyn en ontwikkeling bevorder omdat dit genot verskaf, ‘n gevoel van 

bemeestering bevorder, identifisering en uitdrukking van gevoelens bevorder, en ook 

terapeuties van waarde is.  Angswekkende situasies kan simbolies voorgestel en 

deurgewerk word, terwyl handhawingsmeganismes uitgetoets kan word.  In 

fantasiespel kan die kind gevoelens uitdruk wat hy onder normale omstandighede nie 

mag of kan uitdruk nie.    In fantasiespel kan die kind waag sonder om seer te kry.   
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• Ontwikkeling van die selfkonsep:  die kind ontdek homself in alle opsigte deur 

middel van sy spel.  Hy leer homself identifiseer op grond van sy eie gedrag en 

terugvoer van ander.  Deur spel en ander mense se evaluering kry die kind ‘n goeie 

idee van sy vaardighede en swakhede. 

 

4.8.1.5.1   Speel gedurende die kleuterjare 

 

Die kleuter toets graag nuutgevonde outonomie uit, en neem deel aan wat Derrick et al., 

(1982:29) noem “eksplorasiespel”.   Die kleuter gryp na alle voorwerpe binne sy bereik 

en trek laaie uit en deure oop.   Dit wil voorkom asof hy ontleed hoe dinge werk, en hy 

raak sodoende bekend met die wêreld deur integrasie van aksies en taal.  Die kleuter druk 

alle knoppies (op televisie, radio, ensovoorts), verstel volume, en skuif alles rond.   Deur 

middel van sy manipulerende en ontdekkende gedrag, ontwikkel die kleuter ‘n sekere 

mate van onafhanklikheid, ‘n proses waardeur hy daagliks meer leer.  Hy ontwikkel ‘n 

sin vir oriëntasie, en keer telkens na dieselfde voorwerpe in die huis terug wat hom 

voorheen geamuseer het.  Die kind neem deel aan baie vry spel met nuutontdekte 

voorwerpe.  Die kleuter slaan op alles om ‘n geraas te veroorsaak.  Hoewel hy nog nie 

oor goeie balvaardighede beskik nie, kan hy voorwerpe met wiele met sukses manipuleer 

en rondstoot.  Voorwerpe word in houers gegooi, uitgehaal, en weer en weer herhaal.  

Daar word met grootte en vorms geëksperimenteer.  Groot motoriese vaardighede is beter 

ontwikkel as klein motoriese vaardighede.  Die kleuter neem spontaan en vrywillig aan 

spel deel, omdat speel in hierdie fase groot genot verskaf.   

 

4.8.1.5.2  Speel gedurende die vroeë kinderjare 

 

Gedurende die kleuterfase, en kort daarna, begin kinders gewoonlik om kleuterskole by te 

woon.  Kleuterskole laat baie vry spel en interaksie tussen kinders toe, ten einde aktiewe 

ondervindinge op te doen.  Daar gaan vervolgens gekyk word na die verskillende tipe 

spel waaraan kinders meemaak. (Vergelyk  Louw, 1994:313-319;  Hart et al., 1992:2-3, 

123-142,161;  Derrick et al., 1982:30-34 en Gerdes, 1988:17-23.) 
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• Vryspel:   deur die konsep van vryspel, kry die kind die geleentheid om die 

aktiwiteite en materiaal te selekteer waarin hy belangstel.  ‘n Aangename observasie 

is dié van kinders wat in vryspeelaktiwiteite betrokke is, wat dinge konstrueer wat in 

die alledaagse lewe voorkom, byvoorbeeld garages, banke en huise.  Deur hierdie 

proses ontdek hulle sensoriese modaliteite en kommunikeer met ander kinders, wat 

dus aanleiding gee tot taalvaardigheid ontwikkeling wat belangrik is vir 

kommunikasie.  Vryspel verskaf geleentheid vir konsentrasie, om te skep en te beplan 

volgens individuele behoeftes wat tot intellektuele ontwikkeling bydra.  Gedurende 

vryspel het die kind geleentheid om self te leer, deur ontdekking en kreatiewe denke 

te kultiveer.  Gedurende vryspel met sand praat kinders van groter, kleiner, breër en 

hoër hopies sand.  Deur vryspel met poppe stel kinders verskillende sosialisering 

binne spesifieke kulture voor, wat dus aanleiding gee tot leerpatrone van sosialisering.   

 

• Waterspel:  die kind het die geleentheid om te leer deur met die water te mors, 

sensoriese gewaarwordinge te beleef, af te meet en in voorwerpe te gooi.  Water 

stimuleer en kalmeer angstige en bang kinders.  Kinders wat aanpassingsprobleme 

ervaar, veral met hospitalisasie, kan deur middel van waterspel ‘n kanaal ervaar vir 

uitdrukking van emosies asook vir die belewing van sukses.  Gedisorganiseerde 

kinders kan vir baie lang periodes konsentreer tydens waterspel.   Sosiale vaardighede 

kan aangeleer word, terwyl uiting aan opgekropte gevoelens op aanvaarbare wyses 

gegee word, deur middel van waterspel.   

 

• Spel en fisieke ontwikkeling:  spel voorsien vir ‘n kind ‘n genotvolle ondervinding, 

maar terselfdertyd stimuleer dit ook fisieke ontwikkeling, soos hy beweeg, hardloop, 

spring, klim en gooi.  Dit versterk nie slegs die ledemate nie, maar ook die 

liggaamstruktuur in totaliteit.  Hurlock (soos aangehaal deur Derrick et al., 1982:32) 

meen in hierdie verband:  “Activity play is essential if children are to develop their 

muscles and exercise all parts of their bodies.  It also acts as an outlet for surplus 

energy which, if pent up, makes children tense, nervous and irritable”.  Kartonbokse 

waar in en uit geklim kan word, bied goedkoop, maar baie effektiewe speelmateriaal 

  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



Voorbereiding van die kleuter op hospitalisasie, deur middel van spelterapeutiese intervensie 
______________________________________________________________________________________ 

139

wat fisieke ontwikkeling stimuleer.  Gedurende die vroeë kinderjare is fisieke spel 

noodsaaklik vir ontwikkeling van spiere en stimulering van motoriese reaksies.  

 

• Speel en selfontdekking:  kinders word deur speel gekonfronteer om hulle 

sterkpunte, leemtes, vaardighede en belangstellings te ontdek en ontwikkel.  Speel 

verskaf dus geleentheid aan ‘n kind om gebeure op ‘n gepaste wyse te hanteer, 

volgens sy ontwikkelingsvlak.  Spontaniëteit word gewek wanneer ‘n kind deelneem 

aan ‘n speletjie wat hy self geskep en op besluit het.  Speel word beskou as ‘n primêre 

bron van sosiale, emosionele, fisieke en intellektuele ontwikkeling.  Deur middel van 

spel kan ‘n kind sy innerlike konflikte verwerk en integreer, wat impliseer dat hy sy 

konsentrasie eerder op intellektuele en kognitiewe take kan fokus.  Soos wat die kind 

geleentheid gebied word om deur vrye keuse aan sekere aktiwiteite deel te neem, 

ontwikkel hy ‘n sin vir outonomiteit, selfgerigtheid, ‘n positiewe selfkonsep, en ‘n 

gevoel van eiewaarde.   

 

• Speel en ontwikkelingspatrone:  verskeie ontwikkelingspatrone word tydens speel 

vasgelê, soos hand-oog-koördinasie.  Aktiwiteite soos die bestuur van trokkies, die 

gooi van balle, die visuele volging van die verfkwas oor die papier, en die skat van 

afstande om oor te spring, is alles betrokke by fokusareas.  Ten einde ‘n bal te kan 

vang, moet die kind ‘n pad volg vanaf die objek na sy hand, asook om die spiere te 

leer om vinnige reaksies uit te voer.   Aktiwiteite soos knip en plak en blokkiesbou 

dra by tot vaardigheid in hand-oog-koördinasie, en word deur spel versterk.   

 

• Speel en persoonlikheid:  daar is ook tye wanneer kinders vyandige houdings 

aanneem terwyl hulle woede of frustrasie ervaar.  Hulle mag egter hulpeloos voel om 

hierdie gevoelens te hanteer.  Spel verskaf ‘n veilige medium waardeur hierdie 

emosies gekanaliseer kan word.  Speletjies waar kinders die rolle van diere kan 

aanneem in gedramatiseerde spel, kan geleentheid bied om hierdie gevoelens van 

aggressie uit te speel, sonder dat dit ander beïnvloed. 
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In sy vroeë kinderjare ontwikkel die kind vriendskappe deur middel van spel, soos wat 

daar afgepaar word om sekere speletjies te speel.  Die gesinslewe word uitgespeel deur 

dramatiese speletjies in onder andere huis-huis, kruideniersware koop, ma en baba 

speletjies, en kosmaak met stokkies en modder. Speletjies wat aktiwiteite van 

gemeenskaphelpers insluit soos polisieman, posman, dokter, verpleegster en 

brandweerman, word gereeld uitgespeel. Hierdie speletjies help die kind om 

gemeenskapsrolle aan te leer en die waarde van gesinslewe te versterk.  Al hierdie rolle 

wat in speel ingeneem word, asook die keuses van wat die kind maak, voorsien aan hom 

‘n eie unieke persoonlikheid.   Daarom dat volgens Reed gesê kan word,  “Play leads to 

an integration of personality” (Reed soos aangehaal deur Derrick et al., 1982:34). 

 

4.8.1.6     Veranderlikes wat gedrag tydens spel beïnvloed  

 

Baie veranderlikes wat speelgedrag van ‘n kind beïnvloed, kan uniek aan een kind wees, 

terwyl ander veranderlikes geneig sal wees om alle kinders te beïnvloed.  Die 

veranderlikes wat die meeste kinders se gedrag tydens speel beïnvloed, is volgens 

Klinzing & Klinzing (1977:114-115) die volgende: 

 

• Ouderdom:  kinders van verskillende ouderdomme speel verskillend.  Die jonger 

kind fokus vir korter periodes op individuele aktiwiteite, en is geneig om ‘n groter 

verskeidenheid aktiwiteite te verlang as die ouer kind. 

 

• Ondervinding:  die ondervinding wat die kind verkry het deur interaksie met ander, 

sal ‘n invloed uitoefen op dit wat hy in sy spel openbaar.  Die kind wat positiewe 

speelondervindinge met ander kinders beleef het, sal meer geneig wees om aan ‘n 

groepaktiwiteit deel te neem. Ook die kind wat suksesvol was in sekere 

speelaktiwiteite sal geneig wees om weer en weer daaraan deel te neem.  Aan die 

ander kant sal die kind wat minder ondervinding met groepspeelaktiwiteite gehad het, 

of wat negatiewe ondervindinge ervaar het in die speel met ander kinders, wegskram 

van groepaktiwiteite.   
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• Speelmateriaal:  die tipe en hoeveelheid materiaal wat vir die kind beskikbaar is om 

mee te speel, is verder bepalend van gedrag.  Wanneer interessante en stimulerende 

materiaal beskikbaar is, sal die kind meer geneig wees om in konstruktiewe speel 

betrokke te raak.   Speelmateriaal wat nie gepas is vir ‘n kind se ontwikkelingsvlak 

nie, sal hom verveel en aanmoedig om destruktiewe speelaktiwiteite te openbaar.   

 

• Versterking:  die wyses van versterking wat ‘n kind vir sy speelgedrag ontvang, sal 

verder beïnvloed hoe hy speel.  Die kind met wie daar geraas word as hy vuil word, 

sal nie aan verfaktiwiteite wil deelneem nie, terwyl ‘n kind wat byvoorbeeld 

aangeprys word as hy in ‘n boek blaai, bes moontlik sal hou van lees.   

 

• Geslag:  voorkeure vir verskillende speelgoed word deur die kind se geslag versterk.  

Seuns is geneig tot rowwe spel en die bou van karre en vliegtuie, terwyl meisies mooi 

sal aantrek en met hulle poppe tee partytjies hou.  Veranderende geslagsrolle in die 

samelewing het egter ‘n definitiewe invloed op geslagtelike voorkeure vir speelgoed, 

en sal aanleiding gee daartoe dat kinders van die teenoorgestelde geslag in mekaar se 

speelgoed belangstel.   

 

• Die kind se siekte of besering:  elkeen van die voorafgaande veranderlikes wat speel 

sal beïnvloed, moet in ag geneem word wanneer speel materiaal vir die 

gehospitaliseerde kind gekies word.  Die aard van die siekte of besering van die kind 

in die hospitaal is een verdere veranderlike en dalk die belangrikste.  So moet daar 

gelet word op aspekte soos kateters, gips, verbande, wonde, en binneaarse 

voedingspype, wat speelaktiwiteite kan inperk en belemmer.  Gepaste aktiwiteite 

moet voorsien en aangemoedig word, sodat hy beter kan voel oor homself en sy 

beperkte vermoëns, sonder om sy mediese behandeling te ondermyn.   
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4.8.2   Waarde van speel tydens hospitalisasie  

 

Behalwe vir die spanning en angs wat met ‘n siektetoestand gepaard gaan, is dit vir ‘n 

jong kind moeilik om hospitalisasie effektief te hanteer en daarby aan te pas.  

Terapeutiese speelaktiwiteite vorm volgens Hart et al., (1992:4) ‘n noodsaaklike  

komponent van psigososiale programmering, ten einde die kind se vermoëns te bevorder 

om by die situasie aan te pas te bevorder, en om gedurende sy siekte te groei.  Die 

volgende waarde van speel vir hospitalisasie, blyk uit die bestudeerde literatuur: 

 

• In die voorbereiding op hospitalisasie verskaf speel ‘n geleentheid vir die kind tot 

konsentrasie, en om te skep en te beplan volgens individuele behoeftes, wat tot 

intellektuele ontwikkeling bydra.  Gedurende vryspel het die kind geleentheid om self 

te leer deur ontdekking en kreatiewe denke aan te kweek.   (Vergelyk Muller et al., 

1992:110 en  Derrick et al., 1982:36.) 

• Kinders wat aanpassingsprobleme ervaar, veral met hospitalisasie, kan deur middel 

van speel ‘n kanaal beleef.vir uitdrukking van sowel emosies as die belewing van 

sukses.  Sosiale vaardighede kan aangeleer word, terwyl uiting aan opgekropte 

gevoelens op aanvaarbare wyses gegee word.  (Vergelyk Petrillo & Sanger, 1980:159;  

Van der Mescht, 1995:68 en Derrick et al., 1982:32.) 

• Selfontdekking kan plaasvind volgens Petrillo & Sanger (1980:159) en Derrick et al., 

(1982:33), deurdat die kind deur speel gekonfronteer word om hulle sterkpunte, 

leemtes, vaardighede en belangstellings te ontdek en ontwikkel.  Speel verskaf dus 

geleentheid aan ‘n kind om gebeure op ‘n gepaste wyse te hanteer, volgens sy 

ontwikkelingsvlak.  Deur middel van speel kan ‘n kind deur sy innerlike konflikte 

werk, waarna hy die verwerkte konflik kan integreer as deel van homself. 

• Vyandige houdings, woede of frustrasie vanweë hospitalisasie, mag ‘n kind hulpeloos 

laat om hierdie gevoelens te hanteer.  Die kind mag ‘n onvermoë besit om uiting aan 

hierdie gevoelens te gee, asook om hierdie gevoelens te verbaliseer.  Speel verskaf ‘n 

veilige medium waardeur hierdie emosies gekanaliseer kan word. (Vergelyk Derrick 

et al., 1982:33;  Van der Mescht, 1995:65 en Petrillo & Sanger, 1980:162.) 
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• Vanuit die voorafgaande hoofstuk het dit duidelik geblyk dat hospitalisasie as ‘n 

negatiewe stressor in die lewe van ‘n kind bestempel word.  In plaas daarvan dat dit 

‘n gegewe hoef te wees, kan die kind gelei word om hospitalisasie as ‘n geleentheid te 

beskou vir ‘n voortgesette en besondere leerervaring, waar groei en bemeestering kan 

plaasvind.  Speelervaringe in die hospitaal skep ‘n verdere leermodaliteit tydens 

mediese behandeling (Derrick et al., 1982:35).   

• Volgens Petrillo & Sanger (1980:160) kan die kind sy aggressie en frustrasie met 

hospitalisasie ventileer deur middel van spel.  Kinders besit soms ‘n onvermoë om 

uiting aan gevoelens te gee, asook om die gevoelens te verbaliseer, veral wat tydens 

hospitalisasie met hulle gebeur.  Spel kan as katalisator dien om opgekropte 

gevoelens van woede, vrees, frustrasie en spanning te kommunikeer. (Vergelyk 

Muller et al., 1992:110;  Petrillo & Sanger, 1980:159;  Van der Mescht, 1995:62 en 

Derrick et al., 1982:54.) 

• Volgens Derrick et al., (1982:78) kan spel die kind help om sy selfbeeld uit te bou, 

asook om herstel en aanpassing tydens hospitalisasie aan te moedig.  

• Die versorging van plantpasiënte kan die kind  help om die rol van die versorger in te 

neem, en kan die gevoel van verantwoordelikheid, beheer en onafhanklikheid vir die 

kind  skep.  (Vergelyk Orr, 1992:114;  Tuma, 1982:132;  Van der Mescht, 1995:63 en 

Derrick et al., 1982:80.) 

• Uitdrukking van vrese en kommer word op sosiaal-aanvaarbare wyses aangemoedig. 

Miskonsepsies word uitgeklaar en angs word verlig. (Vergelyk Van der Mescht, 

1995:65;  Tuma, 1982:56; Derrick et al., 1982:83;  Orr, 1992:114 en Hart et al., 

1992:145.) 

• Derrick et al., (1982:82) en Hart et al., (1992:11) is dit eens dat die hanteringsgedrag 

wat die meeste kinders wat met ‘n nuwe gesondheid ondervinding gekonfronteer 

word, gebruik, oriëntering is.  Oriëntering deur spel kan die kind help om die fisiese 

onbekendheid van die hospitaal, asook mediese prosedures, te verminder.  Hierdie 

aktiwiteite stel die kind in staat om al die nodige inligting vanuit die nuwe omgewing 

te put, ten einde beheer te verkry oor homself en die stresvolle situasie. 

• Soos die kind deur middel van spel meer van sy eie liggaam en sy werking leer, 

ontwikkel hy ook ‘n houding teenoor homself (Hart et al., 1992:37).  Aanvaarding 
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van die eie liggaam is ‘n baie belangrike doelstelling vir die kind wat met 

hospitalisasie gekonfronteer word.  

• Liggaamlike en kognitiewe ontwikkeling van die kind word volgens Louw 

(1994:317) deur spel ontwikkel, deurdat die kind sy omgewing ondersoek en daaruit 

leer om sy probleme op te los.  Sterkpunte en leemtes word ontdek. 

• Volgens Fein (soos aangehaal deur Louw, 1994:317) en Orr (1992:114) bevorder 

speel ‘n kind se emosionele welsyn en ontwikkeling, omdat speel genot verskaf, ‘n 

gevoel van bemeestering bevorder, identifisering en uitdrukking van gevoelens 

bevorder, en ook terapeuties van waarde is.  Die angs van hospitalisasie kan simbolies 

voorgestel en deurgewerk word, terwyl handhawingsmeganismes uitgetoets kan 

word. 

•  Mediese speletjies, mediese toerusting, en mediese klere kan benut word in die 

speletjie, kan die angs en vreemdheid van hospitalisasie verminder.  Die kind kan sy 

eie operasie uitspeel en gerusstelling daaroor ervaar.  Bekommernisse en onrealistiese 

vrese word dus die hoof gebied.  (Vergelyk Muller et al., 1992:110  en Orr, 

1992:114.) 

• Orr (1992:114) en Muller et al., (1992:110) huldig albei die mening dat wanneer die 

siek kind speel, hy sy normale groei en ontwikkeling stimuleer en bevorder.  

 

Orr (1992:114)  maak verder die volgende toevoeging tot die waarde van spel vir ‘n kind: 

• Assessering:  die kind se ontwikkelingsvlak kan deur sy spel geassesseer word. 

• Beplanning: die kind kan deur middel van spel voorberei word vir ‘n sekere 

prosedure. 

• Implementering:  speelaktiwiteite kan gekies word vir hulle terapeutiese waarde en 

resultate (byvoorbeeld die oefening van spesifieke spiere). 

• Evaluasie:  deur waarneming van ‘n kind se speelaktiwiteite, kan sy emosionele en 

fisieke toestand geëvalueer word. 

 

Speel kan volgens Orr (1992:114-115) die volgende voordele vir siek kinders inhou: 

• Wanneer die siek kind speel, stimuleer en bevorder hy normale groei en 

ontwikkeling; 
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• Die speel met bekende speelgoed verminder angs vir die vreemdheid van die 

omgewing; 

• Angs en aggressie kan tot uitdrukking kom deur dramatiese, sensoriese en 

handpopspeletjies; 

• Antisosiale gedrag word verminder aangesien die kind konstruktief besig bly; 

• Die lang tyd wat hospitalisasie van die huis af impliseer, gaan gouer verby as die kind 

speel; 

• Die kind kan beheer en kontrole beleef, waar die meeste dinge andersins vir hulle 

gedoen moet word; 

• Die kind raak bekend met hospitaalmateriaal, -toerusting en -ondervindinge; 

• Speel kan ‘n teenmiddel wees vir pyn; 

• ‘n Mens kan waardevolle insig in ‘n kind se bekommernisse en emosionele welstand 

verkry deur sy spelery dop te hou; 

• Ouers is gemakliker wanneer die kind konstruktief en gelukkig speel;  en 

• Speelaktiwiteite kan fisieke herstel en die oefen van spiere aanhelp. 

 

Voordele van die kind se spelery sluit volgens Orr (1992:115) vir sy ouers onder andere 

die volgende in: 

• Ouers kry perspektief oor hulle kind se toestand, en koester meer realistiese 

verwagtinge; 

• Ouers leer alternatiewe metodes van dissipline, emosionele ondersteuning, en sorg 

aan;  en 

• Ouers verkry ‘n begrip van hulle kind se belewenis en interpretasie van sy siekte en 

hospitalisasie-ondervinding. 

 

Speel met al sy funksies is dus noodsaaklik vir die kind se geestesgesondheid en algehele 

ontwikkeling.  Speel is ‘n natuurlike verskynsel wat aanleiding gee tot leer, en wat die 

verbeelding stimuleer, maar tog verband hou met die kind se realiteit.  Deur middel van 

speel druk die jong kind vrese, gevoelens, fantasieë en konflikte uit, in ‘n poging om 

hierdie aspekte te hanteer.  Deur hierdie aspekte te hanteer, ontwikkel die kind in die 

proses ook meer volwasse gedrag (Petrillo & Sanger, 1980:159).  Speel bied emosionele 
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uitdrukking deur effektiewe en veilige kanale daarvoor te skep. Speel kan funksioneer as 

‘n wyse om vrees en pyn te bemeester en dus hulpeloosheid en passiwiteit by die 

gehospitaliseerde kind teen te werk.  Siekte en hospitalisasie is ‘n geweldige bron van 

spanning in die vroeë ontwikkeling van die kind.  Hospitalisasie bring groot veranderinge 

in die kind se lewenstyl mee, asook skeiding van ouers en die sekuriteit van sy bekende 

huis word vereis.  Die kind vind homself oorgegee aan die genade van vreemdelinge wat 

pynlike prosedures uitvoer, in ‘n onbekende omgewing met vreemde klanke, reuke en 

beelde.  Speel herstel tot ‘n mate vir die kind die normale aspekte van sy lewe, en 

voorkom verdere ontwrigting.  Indien speel nie moontlik sou wees nie, sou die kind ander 

wyses moes kry om sy gevoelens te ventileer, onder andere deur uitreagerende en 

destruktiewe gedrag. 

 

Volgens Petrillo & Sanger (1980:162-165) bied speel die volgende voordele aan die 

gehospitaliseerde kind: 

• Dit help die kind om sy gevoelens te herken en hanteer. 

• Dit help hom om nuwe persepsies te hanteer. 

• Dit help die kind wat bang is om algeheel verlaat te word, die teendeel in te sien. 

• Dit help die kind om bedreigende en vreemde ondervindinge tydens hospitalisasie te 

verstaan. 

• Dit help die kind om verwarring en onrealistiese vrese op te klaar. 

 

Speel kan benut word as ‘n belangrike diagnostiese instrument.  Speel verbreed die 

personeel en terapeut se kennis oor die kind se geestelike lewe, asook oor sy 

dieperliggende reaksies op gebeure.  In die hospitaalopset kan speel ‘n kind se ervaring 

weerspieël om afgeskei te wees van die bekende omgewing.  Die effek van mediese 

roetine, mediese personeel en mediese prosedure op die kind se welstand spreek duidelik 

uit sy speletjies.  Speel kan ook areas beklemtoon waar wanvertolking by die kind 

bestaan, sodat verdere intervensie gedoen kan word om dit vir die kind moontlik te maak 

om sy ervaringe te integreer as deel van sy lewe.  

Daar bestaan sekere algemene reëls om effektiewe spel te inisieer:   

• Weerspieël slegs wat die kind uitdruk. 
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• Verskaf materiaal wat die kind en spel sal stimuleer. 

• Laat genoeg tyd toe vir speel, sonder om die kind te onderbreek. 

• Laat  ‘n kind toe om teen sy eie tempo te speel. 

• Stel vas wanneer dit toepaslik is om verby die dinge te beweeg wat die kind uitdruk. 

• Speel vir die kind wat nie vir homself kan speel nie. 

• Laat direkte speel toe vir die emosioneel sterk kind.  Neem kennis van verskeie 

kunsmateriale as media vir uitdrukking. 

• Benut kennis oor kinderontwikkeling en groei as ‘n riglyn tot professionele, kliniese 

oordele (Petrillo & Sanger, 1980:174). 

 

4.8.3     Vorme van spel wat in spelterapie benut kan word 

 

Hierdie drie vorme van speel word beskryf as voordelig vir die verlig van spanning en 

angs: 

• Rekreasiespel is ‘n spontane en ongestruktureerde vorm van speel.  Rekreasiespel 

kom  natuurlik voor, en die inhoud en vorm word deur die kind se ontwikkelingsvlak    

       bepaal. 

• Terapeutiese spel kom voor wanneer ‘n volwassene ‘n aktiwiteit struktureer met ‘n 

spesifieke doel voor oë.  Hierdie spel kan voorbereidend van aard wees of vir 

katarsisdoeleindes benut word. 

• Spelterapie sluit in interpretering van ‘n kind se spel, waarna gepaste intervensie 

aanbeveel kan word.  In hierdie tipe spel word speel deur ‘n opgeleide terapeut benut 

om die kind te leer om sy eie gedrag te verstaan, en sodoende onaanvaarbare gedrag 

te verander.  Te oordeel aan die literatuur, is pediatriese beraders en sielkundiges die 

meeste geneig om by siek of gehospitaliseerde kinders gebruik te maak van 

spelterapie.   Volgens Tuma (1982:131) is dit duidelik dat spelterapie in die hospitaal 

buigsaam en kreatief benader moet word.  Hierdie outeur is van mening dat 

spelterapie veral uiters waardevol kan wees vir voorbereiding van kinders vir mediese 

prosedures en vir die integrering van hierdie trauma na afloop van hospitalisasie.   Die 

moontlikheid bestaan om deur middel van speel, ondervindinge te verklein, en met 

gevare te eksperimenteer, die ego te versterk, en dan hierdie ondervindinge in die 
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realiteit te hanteer.  Stres word deur spel verminder, as gevolg van sistematiese 

desensitasie waar die kind blootgestel word aan ‘n gevreesde situasie, terwyl hy 

bemagtig en ondersteun word en ontspanne voel.   

Spelterapie kan ook benut word by ‘n kind wat reeds hospitaal ondervindinge het, en 

slegte herinneringe en ervaringe daaroor koester.  Spel word benut om vrese en 

konflikte mee uit te druk en angs te beheer en bemeester.  Vir die kind wat in die 

verlede probleme ondervind het met aanpassing by hospitalisasie, kan spelterapie met 

groot sukses benut word.  Traumatiese belewenisse kan opgeklaar en gehanteer word. 

Beeldende spelterapie is waardevol vir die ernstige of terminaal siek kind, waar 

projeksietegnieke benut kan word ten einde kommer oor pyn, alleenheid en vrese te 

verbaliseer.   

Met behulp van hedendaagse gevorderde kennis kan baie mediese prosedures op ‘n 

buitepasiëntbasis geskied, of hospitalisasie kan so kort as moontlik gehou word, ten einde 

spanning en angs by die kind te minimaliseer. 

 

In Hart et al., (1992:3) word speel omskryf as ‘n terapeutiese modaliteit waar ‘n volwasse 

persoon enige vorm van speel gebruik om kommunikasie met ‘n kind te fasiliteer.  Speel 

laat ‘n kind toe om denke en emosies uit te druk, realiteit te assimileer, interne konflik op 

te los, bemeestering te beleef, en lewensgebeure effektief te hanteer.  Spel voorsien dus ‘n 

wyse vir ‘n kind om selfuitdrukking te beleef, en verskaf ‘n geleentheid vir die kind en 

die volwasse persoon om sinvol te kommunikeer. Twee tipes terapeutiese spelingryping 

word in Hart et al., (1992:3)  genoem, naamlik: 

 

• Direktiewe terapeutiese spel:  die terapeut is meer aktief as die kleuter, en bepaal 

vooraf die tema en inhoud van die speelondervinding. 

• Nie-direktiewe terapeutiese spel:   hier neem die kind beheer en word die spel deur 

die kind geïnisieer.  Die terapeut is dus ‘n waarnemende deelnemer.  
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4.8.4 Dimensies, kategorieë, soorte en klassifikasie van spel 

 

4.8.4.1   Dimensies van spel 

 

Orr (1992:111) hou twee primêre dimensies van spel voor, wat beide 

ontwikkelingsgebied en kumulatief is: 

 

• SOSIALE DIMENSIE:  impliseer die wyses waarop kinders met ander kinders speel 

en interaksie het.  Spel ontwikkel ‘n sekere sosiale volgorde, na aanleiding van die 

kronologiese ouderdom en ontwikkeling van die kind.  Die sosiale dimensie verwys 

na Mildred Parton (1932) (soos aangehaal deur Louw, 1994:313-314) wat reeds in die 

twintiger en dertiger jare ‘n klassieke studie uitgevoer het, waarin sy die spel van 

kleuters in kleuterskole waargeneem het.  Sy het die volgende ses soorte spel 

onderskei: 

 

• Onbetrokke spel:  hierdie kind sal vir ‘n paar oomblikke soek na iets waarin hy 

belangstel of wat vir hom interessant is.  Indien hy niks sien nie, sal hy met sy eie 

liggaam speel, rondloop en staan, of sit en na die omgewing staar.  

• Toeskouerspel:  die kind neem ander kinders se spel waar deur homself so te 

posisioneer dat hy alles kan hoor en sien wat aangaan.  Hy speel egter nie met 

hierdie kinders nie, hoewel hy vrae aan hulle stel en voorstelle gee.   

• Alleenspel:  die kind is betrokke in sy eie aktiwiteite, sonder belangstelling in 

ander kinders se spel.  Die speelgoed en materiaal waarmee hy speel is anders as 

die kinders om hom heen s’n.   

• Parallelle spel: :  speel onafhanklik langs ander kinders, maar nie met hulle nie.  

Geen interaksie vind plaas nie.  Soortgelyke speelgoed word deur al die kinders 

benut, maar daar word nie gepoog om die ander se spel te beïnvloed nie. 

• Assosiasiespel:  in hierdie spel voer die kinders dieselfde aksies uit, sonder dat 

daar ‘n groepdoelstelling in gedagte is, of ‘n eindproduk is om te maak.  Kinders 

deel materiaal en speelgoed, en bespreek selfs aktiwiteite met mekaar.  Elke kind 

doen egter waarvoor hy lus het.   
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• Koöperatiewe spel:  rolle word aan mekaar gegee ten einde ‘n gemeenskaplike 

doel te bereik.  Roluitvoering word  beoordeel, sodat sekere kinders in die groep 

ingesluit word en ander uitgesluit word.  Rolverantwoordelikhede word aanvaar.  

Toedeling van take en die uitspeel van ‘n tema vind in hierdie spel plaas.   

Kinders van ses jaar en ouer begin aan hierdie tipe spel deelneem.  

           (Vergelyk Parten soos aangehaal deur Louw, 1994:315,  Orr, 1992:112, en   

            Klinzing & Klinzing, 1977:116-117.) 

 

Met kennisname van hierdie tipes spel, kan die terapeut die kind se spelgedrag beter 

evalueer.  Die personeel wat identifiseer dat ‘n kind van ses alleen speel of toeskouerspel 

speel, sal dus besef dat die kind nie volgens sy ouderdom en ontwikkelingsvlak optree 

nie.  Vir ‘n terapeut is dit belangrik om te begryp waarom hierdie spesifieke kind op 

hierdie wyse optree.   

 

 

• INHOUDDIMENSIE:  Hierdie dimensie verwys na die komposisie van spel. 

 

• Ondersoekend-manipulerend of sensories-motoriese spel:  kom voor wanneer 

‘n baba voorwerpe ondersoek deur middel van kyk, luister, tas, gevoel, proe, ruik 

en beweging.   

• Instrumentele spel, of spel as middel tot ‘n doel: kom voor wanneer ‘n kind met 

opset ‘n sekere voorwerp benut om ‘n taak uit te voer of ‘n spesifieke effek te 

bereik 

• Konstruktiewe-kreatiewe spel:  waar die media of materiaal die organisering of 

skepping van ‘n nuwe struktuur bepaal. 

• Simboliese of sosio-dramatiese spel:  waar die kind voorgee dat ‘n sekere objek 

of situasie ‘n ander funksie verteenwoordig.  Na aanleiding van Piaget soos 

aangehaal deur Orr, (1992:113) is fantasie- of denkbeeldige spel een van die 

suiwerste vorms van simboliese spel, wat bydra tot die kind se taalontwikkeling.  

In die hospitaal kan ‘n kind se gedramatiseerde spel ‘n aanduiding gee van sy 

begrip van sy siekte en behandeling. 
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• Taalspel:  die kind eksperimenteer met die taalreëls, klanke, en woordrepetisies.  

Aangesien verlengde hospitalisasie taalontwikkeling fundamenteel kan strem, is 

hierdie tipe spel vir die kind uiters noodsaaklik. Dit word deur Orr (1992:113) 

beklemtoon, dat ‘n mens vir die kind stories moet lees en kinderliedjies speel.   

 

 

4.8.4.2    Kategorieë van spel 

 

Drie kategorieë van spel word deur Van der Mescht (1995:61-68) voorgehou, naamlik 

gedramatiseerde spel, skeppende spel, en bibliospel: 
 

• GEDRAMATISEERDE SPEL 

 

Hierdie tipe spel bied aan die kind die geleentheid tot eerlike en spontane openbaring van 

sy gevoelens, by wyse van toneelspel en fantasie. Die voordele van gedramatiseerde spel 

sluit onder meer die volgende in, aldus Schoeman (soos aangehaal deur Van der Mescht, 

1995:61): 

- Die kind raak ontslae van intense gevoelens. 

- Die kind herbeleef sekere omstandighede. 

- Die kind leer rolle aan. 

- Die terapeut kry geleentheid vir kommunikasie met die kind. 

- Die kind verkry weer beheer oor sy lewe. 

- Die terapeut bekom waardevolle inligting oor die kind. 

- Die kind se gedrag kan verander word. 

- Die kind kan direk beïnvloed word. 

- Die kind kan insig ontwikkel. 

 

Fantasie binne gedramatiseerde spel is uiters waardevol.  Fantasie help die kind om 

bewus te raak van sy gevoelens op ‘n bepaalde oomblik.  Fantasie bied veilige 

ontvlugting van die realiteit, waar verbande daarvan pynloos gehanteer kan word, hoewel 

dit steeds met die realiteit verband hou (Jordaan & Jordaan, 1991:440).  Die kind toets 
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dus die vervullingsmoontlikheid van sy ideale en doelstellings wanneer hy dagdroom of 

fantaseer. 

 

Poppespel en handpoppe skep vir die kind afstand van sy probleem en bied dus vir hom 

‘n mate van beskerming.  Boodskappe en emosies kan op hierdie wyse met groter 

vrymoedigheid oorgedra word.   Deur met poppe te kommunikeer, kan die kind dit wat 

hy moeilik vind om direk verbaal uit te druk, aan die pop kommunikeer.   

 

Maskers kan nuttig wees, aangesien dit vir die angstige kind iets konkreets verskaf om 

agter te skuil.  Maskers bied dus ook ‘n veilige wyse om seer en moeilike gevoelens te 

kan verwoord. 

 

Rollespel kan vir die kind die geleentheid bied om nie net een aspek van ‘n saak in te 

sien nie, maar ook om nuwe gedrag uit te toets en aan te leer (Louw, 1994:316). 

 

• SKEPPENDE SPEL 

 

Skeppende spel kan benut word vir die kind wat nie graag oor sy gevoelens wil praat nie.  

Twee noodsaaklike aspekte van skeppende spel sluit eerstens in dat kinders baie inligting 

deur hulle skeppings kommunikeer, terwyl dit tweedens dien as ‘n effektiewe medium vir 

kommunikasie tussen die terapeut en kind dien.  

Tekeninge is uiters waardevol by gespanne kinders.  Nuwe situasies kan veral vir die 

jonger kind spanning teweeg bring.  Teken bied aan die kind ‘n wyse waarop hy steeds in 

beheer kan wees en die nuwe situasie na sy wense konstrueer om daarby aan te pas.  

Teken gee vir die terapeut toegang tot die kind se leefwêreld, asook om vir die kind ‘n 

geleentheid tot ontlading en selfinsig te bied.   Teken bied ‘n  goeie opsie vir die kind wat 

tydens terapie nie graag wil speel nie (Vergelyk Van der Mescht, 1995:64 en Hart et al., 

1992:39.) 

 

Speel met klei kan volgens Van der Mescht  (1995:65) die volgende tot gevolg hê: 
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- Kinders kan die omgewing en persone in hulle wêreld verander soos hulle dit graag 

sou wil hê. 

- Verskillende verhoudinge kan uitgebeeld word. 

- Deur die brei, sny en kap van klei kry die kind geleentheid om gevoelens van vrees, 

aggressie, angstigheid en frustrasie te ventileer.   

- Die kind kan veilig regresseer en opgekropte gevoelens tot uiting bring. 

 

Klei is ‘n buigsame en aanpasbare medium, en kan vir kinders in ‘n wye verskeidenheid 

behoeftes voorsien tydens terapie.  Kleispel bevorder die deurwerk van die kind se mees 

intense innerlike prosesse.  Klei bring die kind dus in kontak met sy werklike gevoelens 

en opinies, maar op ‘n veilige wyse.  Deur klei kan die bang en onseker kind beheer en 

bemeestering in sy lewe ervaar (Hart et al., 1992:155-156).   

Die sandbak is ‘n uiters waardevolle medium vir aggressiespel.  Die kind kan slaan, gooi 

en meng sonder om skade te veroorsaak of homself te beseer.  Deur die benutting van 

sandtonele kan die terapeut insig verkry in die kind se leefwêreld, opinies, vrese en 

fantasieë (Van der Mescht, 1995:66). 

• BIBLIOSPEL 

Bibliospel het ten doel om die kind se positiewe funksionering te verryk asook die herstel 

van disfunksionele gedrag en denke.  Die volgende mediums vorm deel van bibliospel 

naamlik,  kinderverhale, briewe, boeke, dagboek, lewensboek, opstelle en gedigte.   

Biblioterapie kan met groot sukses vir voorbereiding benut word.  Rapport met die kind 

kan op hierdie wyse baie suksesvol verkry word.  Boeke kan suksesvol benut word by die 

kind wie se beweeglikheid tydens hospitalisasie ingeperk word.  ‘n Kind kan geestelik en 

emosioneel groei met behulp van boeke (Tuma, 1982:54). 

Die kinderverhaal is gewoonlik baie effektief vir die eenvoudige rede dat die meeste 

kinders van stories hou, en die verhaal selfs wil oorvertel.  Dit is ook ‘n effektiewe wyse 

om kommunikasie te fasiliteer met die skaam, bang of angstige kind.  Kinderverhale sluit 

ondermeer in, die maak van eie stories, lees uit boeke, skryf van gesamentlike stories, die 

gebruik van poppe in stories, en tekeninge oor stories.  Aangesien ‘n verhaal ook ‘n 
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projeksie is, sal die verhaal wat die kind self maak, volgens Violet Oaklander (soos 

aangehaal deur Van der Mescht, 1995:67) iets weerspieël van die kind se eie situasie.   

Boeke kan suksesvol benut word waar die storie verband hou met die kind se lewe of 

problematiek, of waar die hoofkarakter en die kind iets in gemeen het, en die kind hom 

met die karakter kan vereenselwig.  Storieboeke bied die volgende: 

- ruimte tot emosionele ontlading; 

- ‘n simboliese wêreld waarbinne die kind sy omstandighede, wense, gevoelens en 

gedagtes kan manipuleer;    

- indirekte kanale waarlangs die kind ‘n verbode en bedreigende wêreld kan betree; 

- modelle en karakters waarmee die kind homself kan vereenselwig en waardeur 

positiewe gedrag aangeleer kan word; 

- geleentheid tot alternatiewe gedrag, en wyses waarlangs die situasie benader kan 

word;   

- geleentheid om op ‘n veilige afstand na te kyk na sy eie emosies en gedrag;  en 

- die verhaal wys op universele gevoelens, gebeure en probleme (Vergelyk Hart et al., 

1992:64 en Van der Mescht, 1995:68). 

 

Briewe word deur Van der Mescht (1995:68) beskou as ‘n medium waardeur: 

- vertroue gebou kan word; 

- ‘n gesamentlike poging deur kind en terapeut tot waardevolle interaksie aanleiding 

gee; 

- die kind die netheid bepaal;  en 

- die kind bewaring of vernietiging bepaal. 

 

Briewe kan dus as ‘n bevredigende medium geag word vir selfuitdrukking, versterking 

van beheer en selfontdekking (sluit opstelle en gedigte in).  Opstelle en gedigte kan veral 

by die ouer kind effektief benut word.  Die geleentheid word daardeur verskaf om 

gevoelens te verwoord wat dikwels moeilik is uit te druk, en om vervolgens daaroor na te 

dink (Hart et al., 1992:117). 

 

Die lewensboek hou die volgende voordele in: 
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- herkonstrukturering van die verlede; 

- verwerking van die verlede; 

- afbreek van emosionele blokkasies; 

- bevordering van die verhouding tussen die terapeut en die kind;  en 

- ouers en voogde kan bydraes lewer. 

 

Die lewensboek stel die kind in staat om die verlede te verwerk, eerder as om te poog om 

die verlede te vergeet of onderdruk.  Hierdie boek kan in die vorm van ‘n plakboek of 

foto-album wees, wat aandenkings, tekeninge en foto’s bevat.  ‘n Dagboek kan ook benut 

word om daaglikse gebeure, gedragspatrone en emosies aan te teken, wat die kind kan lei 

om sy eie gedrag te leer ken, te verander, te aanvaar, en te integreer.   

 

4.8.4.3   Soorte spel 

 

Die volgende soorte spel word deur Louw  (1994:315-317) voorgehou: 

 

• Sosiaal-affektiewe spel:  sluit gee en neem tussen twee kinders in, asook spottery en 

tergery. 

• Sensories-stimulerende spel:  word gespeel met sensoriese ondervindinge soos, 

klank, smaak, ritme, reuke, teksture en bewegings.  Hierdie tipe spel sluit aktiwiteite 

in soos boomklim en skoppelmaairy. 

• Ondersoekende spel:  ‘n Meer ontdekkende en ondersoekende vorm van spel.  Waar 

blokkies se vorms en kleure eers belangrik was, word dit nou belangrik wat daarmee 

gedoen kan word.   

• Vaardigheidsontwikkelende spel:  vrye spel het die besondere kenmerk dat ‘n kind 

sy vaardighede in pas kan bring met wat die spel vereis.  Die kind kan ook die pas van 

die spel verander soos wat sy vaardighede dit toelaat.  Sy vlak van ontwikkeling 

bepaal dus sy voorkeur. 

• Dramatiese en rollespel:  op vier en vyf jaar word rolvertolking een van die 

belangrikste speletjies in die vorm van huis-huis, dokter-dokter ensomeer.  
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Nabootsing en fantasie begin ‘n belangrike faset van spel word, en hierdie aksies 

bevorder die kind se vermoë tot interpersoonlike kontak. 

• Kompeterende spel en rituele:  hoe ouer die kind word, hoe meer ingewikkeld raak 

sy spel, waar reëls deel uitmaak van wat toegelaat en wat uitgesluit word.  

Spelpatrone kry nou baie struktuur. 

 

 

4.8.4.4  Stone en Church se klassifikasie van spel 

 

Stone & Church (soos aangehaal deur Klinzing & Klinzing, 1977:118) verdeel spel in 

sosiaal-affektiewe spel en bewuswording-plesierspel, wat soos volg omskryf kan word: 

 

• Sosiaal-affektiewe spel:  sluit manipulering van sosiale verhoudings en gevoelens in.  

Aanraking van kinders deur volwassenes val in hierdie kategorie.  Soms verkeer die 

volwassene in ‘n aangename gesprek met ‘n kind, wat deel uitmaak van sosiaal-

affektiewe spel. 

• Bewuswording-plesier spel:  is ‘n nie-sosiale vorm van spel waar die kind plesier 

vind in kleur, beweging, proe, voel en teksture.  Waterspel, vingerverf, wieg, neurie, 

en die streel van sagte materiaal is voorbeelde hiervan.   

 

‘n Kombinasie van sosiaal-affektiewe en bewuswording-plesierspel word soms in die 

pediatriese opset waargeneem.  ‘n Voorbeeld van hierdie kombinasiespel is waar die ma 

die kind liefdevol streel en hom vashou en wieg, terwyl die kind weer op sy beurt, sy 

gunsteling speelding of kombersie teen hom vashou.   

 

4.8.5 Handhawing van veiligheid en voorsorg tydens sessies 

 

Die volgende aspekte vorm volgens Hart et al., (1994:5) ‘n riglyn vir die versekering van 

die veiligheid van die kind wat aan terapeutiese spel deelneem: 
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• Kinders leer graag deur middel van sintuie (voel, proe, kyk, hoor, ruik).  Dit is egter 

noodsaaklik om toepaslike grense te stel en hierdie tipe aktiwiteite behoorlik te 

monitor. 

• ‘n Kind se ontwikkelingsvlak kan bydra tot die moontlikheid vir beserings.  

Byvoorbeeld:  suigelinge en jong kleuters is geneig om voorwerpe in hulle monde te 

sit;  kleuters hardloop graag met klein objekte in hulle monde rond, en kan maklik 

daaraan verstik.  Kinders in die middel-kinderjare loop die gevaar om media wat 

tydens kreatiewe aktiwiteite benut word, in te neem. 

• ‘n Kind se ontwikkelingsvlak behoort in ag geneem te word, ten einde te verseker dat 

hy ‘n aktiwiteit kan bemeester.  Daar moet egter gesorg word dat die kind se selfbeeld 

nie skade ly nie. 

• Kinders met spesiale behoeftes:   

-       Kinders met gehoor- of gesigsgestremdhede sal addisionele supervisie tydens 

aktiwiteite benodig. 

-       ‘n Hiperaktiewe of aandagafleibare kind mag oormatig gestimuleer word deur 

sekere aktiwiteite.  Die kind met ‘n kort aandagspan mag dit onmoontlik vind om 

verskeie opdragte uit te voer. 

-    Spesiale aandag moet gegee word aan kinders met mediese probleme soos 

diabetes en allergieë, sodat hulle toestande nie deur die aktiwiteite vererger word nie.   

• Wanneer die speelmedia gekies word, moet die terapeut sorg dat skerp voorwerpe, 

breekbare speelgoed, giftige media, en voorwerpe wat verstikking of versmoring kan 

veroorsaak, nie deel hiervan uitmaak nie.  

 

 

4.8.6 Speelaktiwiteite wat tydens voorbereiding op hospitalisasie  benut kan word 

 

Speelaktiwiteite wat  benut kan word om die kleuter op hospitalisasie voor te berei, sluit 

in terapeutiese spel, hospitaaltoere, poppekaste, boeke en pamflette.  Voorbereiding by 

kleuterskole deur verpleegstudente en spelterapeute kan ook van kardinale belang wees.  
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Volgens Muller et al., (1992:110), toon die meeste studies aan dat spel as hoofmedium 

vir hospitaalvoorbereiding benut moet word.  Spel is egter nie beperk tot voorbereiding 

op hospitalisasie nie, maar word ook baie waardevol benut tydens hospitalisasie, waar dit 

vir die kind ‘n mate van normaliteit in sy lewe terug besorg.  Die benutting van poppe en 

handpoppe is uiters waardevol om mediese prosedures mee te demonstreer.  Mediese 

spel, waar hospitaalklere en mediese toerusting in die spel benut word, kan vir die kind 

die angs en vreemdheid uit hospitalisasie haal.  Die kind kan op hierdie wyse sy eie 

operasie uitspeel en gerusstelling daaroor ervaar.  Bekommernisse en onrealistiese vrese 

word dus volgens Muller et al., (1992:110) die hoof gebied.  

 

Hoewel hospitalisasie vanuit hoofstuk 3 as negatiewe invloed op die kind bestempel 

word, hoef dit nie noodwendig altyd die gegewe te wees nie.  In stede daarvan dat daar 

net aanvaar word dat hospitalisasie destruktief op die kind inwerk, kan die kind gelei 

word om hospitalisasie as ‘n geleentheid te beskou as ‘n voortgesette en besondere 

leerervaring, waar groei en bemeestering kan plaasvind.  Deur die aanbieding van 

spelervaringe in die hospitaal, word ‘n verdere leermodaliteit geskep tydens mediese 

behandeling.  Spel is terapeuties vir kinders, aangesien die spel ‘n wyse verskaf waardeur 

die kind van sy omgewing kan leer.  Spel werk angs tee, en rig die kind se denke weg van 

gebeure wat spanning kan veroorsaak, in die rigting van genot, ontspanning en 

tevredenheid.  Waterspel, mediese spel, klei, verf, legkaarte, blokkies en kookaktiwiteite 

is alles spel wat met groot vrymoedigheid benut kan word in die hospitaalopset.  Spel in 

die hospitaal verhoed isolasie, aldus Derrick et al., (1982:35) verskaf ‘n opvoedkundige 

inslag, verskaf begrip vir die kind in die konteks van sy gesin, en  bevorder ‘n sin vir 

beheer en bekwaamheid.  Die aggressie en frustrasie wat die gehospitaliseerde kind 

ondervind vanweë pyn, isolasie, skeiding van die bekende, en beperking van 

beweeglikheid, kan met groot sukses geventileer word deur spel soos tromme slaan, 

balgooi, en met klei speel.   

 

Klem word geplaas op voorbereiding van die kind op hospitalisasie.  Dit is noodsaaklik 

dat die kind se ontwikkelingsfase en ouderdom hierby in gedagte gehou word.  Boeke, 

tekeninge, modelle van die menslike liggaam, asook terapeutiese spel met poppe, 
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handpoppe en hospitaalinstrumente kan waardevol wees vir voorbereiding, veral op feite 

oor die hospitaalopset, personeel, roetine en prosedures.  Derrick et al. (1982:36) is van 

mening dat voorbereiding bestaande uit pamflette, boeke, skyfies, video’s en 

hospitaaltoere baie waardevol vir ‘n kind kan wees. Laasgenoemde outeurs is van mening 

dat hospitaalopnames nie slegs vir kinders vrees inboesem nie, maar ook vir die ouers.  

Die ouers beleef dieselfde mate van spanning en angs wanneer hulle kind siek word; 

daarom is dit noodsaaklik is dat die ouers ook by voorbereiding betrek moet word.   

 

Die volgende aktiwiteite kan met groot sukses vir die kind benut word voor en tydens 

hospitalisasie: 

 

4.8.6.1      Pamflette en boeke: 

 

Vooropname-pamflette wat deur hospitale verskaf word wissel geweldig in kwaliteit.  

Baie word nie spesifiek opgestel vir die kinderpasiënt en sy ouers nie, en verskaf min 

inligting wat ouers help om hulle kinders voor te berei op hospitalisasie.  Boeke is soms 

ook by hospitale beskikbaar oor wat om saam te bring, wat om in ag te neem tydens 

opname, en wat die omvang van die hospitaalroetine is (Muller et al., 1992:106).  

Inligting wat algemeen deur ouers en kind benodig word, is soos volg: 

• Hoe lank die kind waarskynlik in die hospitaal sal bly; 

• Die dag en tyd van operasie; 

• Gedetailleerde lys van klere en toiletware wat benodig sal word; 

• Mediese besonderhede oor die siektetoestand (behandeling en prognose); 

• Onmiddellike vooroperasie-gevolge (siekte en pyn); 

• Nasorg; 

• Hospitaalroetine (moets en moenies); 

• Genotvolle aktiwiteite wat in hospitaal beskikbaar is (boeke, speelgoed, video en 

televisie); 

• ‘n Kaart van die hospitaal en omliggende area (restaurante, speelgoedwinkels, 

oornagfasiliteite); 

• Lys van mediese terme; 
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• Die naam van die kind se konsultant; en 

• Bibliografie van kinderboeke wat oor hospitalisasie handel, waar ouers self wil of 

moet voorberei. 

 

Die waarde van inligting moet nie onderskat word nie.  Inligting is ‘n belangrike faktor in 

die vermindering van spanning en angs by kinders en ouers.  Volgens Muller et al., 

(1992:107) moet kinders ervaar dat hulle reaksies van vrees en spanning normaal is, en 

hulle moet aangemoedig word om te voorsien wat die positiewe aspekte na afloop van 

ontslag sal wees.   

 

4.8.6.2     Besoeke voor opnames: 

 

Effektiewe voorbereiding vir hospitalisasie sluit ondermeer ‘n voorafbesoek aan die 

betrokke hospitaal in.  Daar word aanbeveel dat hierdie besoek kort voor opname gebring 

word, om vrese van die kind vir die onbekende omgewing te beperk, en om aan die kind 

en ouers ‘n akkurate beeld te gee van die opset en om relevante ondervindinge te verskaf 

(Petrillo & Sanger, 1980:61).  Baie hospitale nooi kinders kort voor opname uit om die  

hospitaal te kom besoek. ‘n Tipiese besoektoer behels onder andere dat ‘n ‘n 

professionele mediese personeellid of vrywilliger inligting verskaf oor die pediatriese 

afdeling – kamers, eet area, badkamers (bedpanne), behandelingskamer, x-straal-afdeling, 

laboratorium, en afdelings wat betrokke is by pediatrie.  Gedurende hierdie besoeke word 

die kind en ouer gewoonlik bekend gestel aan die mediese toerusting, soos mediese 

instrumente, rystoele, traksietoerusting en toerusting wat vir verskeie prosedures benut 

word.  Opvolggesprekke mag nodig wees waarin vrae beantwoord word, vrese en 

spanning geuiter word, en gevoelens van sowel ouers as kind jeens die hospitalisasie 

gehanteer word. Skyfies en ‘n video kan ook vertoon word om voorbereiding te bevorder.  

Toere word gedoen en spelaktiwiteite word selfs aangebied om die kinders bekend te 

maak met die omgewing, roetine en toerusting.  Marriner (soos aangehaal deur Muller et 

al., 1992:107) het bevind, dat kinders wat drie dae voor opname besoeke aan hospitale 

gebring het, baie minder spanning en beter aanpassing voor en na hospitalisasie getoon 

het.  Hierdie besoeke moet egter deeglik beplan word, en  moet met die 
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hospitaalpersoneel gekoördineer word.  Die dinge wat kinders tydens die besoek sien 

moet sover moontlik opbouend wees.  Hoe hulle hierdie inligting gaan interpreteer wissel 

egter van kind tot kind.  Kinders moet egter nie te vroeg voor hospitalisasie voorberei 

word nie, anders kan hulle oorangstig word.   

 

Hospitaal/mediese spel kan tydens so ‘n besoek van onskatbare waarde wees, waar die 

kind homself met mediese apparate en prosedures kan bekend maak, terwyl vrese en 

onrealistiese fantasieë uitgespreek en gehanteer kan word (Petrillo & Sanger, 1980:62).  

Ouers word ook hier met prosedures bekend gestel.  ‘n Kind se suksesvolle aanpassing by 

hospitalisasie word primêr beïnvloed deur ouerlike persepsies en houdings.  Deur die 

verskaf van riglyne en kennis vir hospitaalvoorbereiding, gefokus op spesifieke 

probleme, en die aanmoediging van verbalisering van die ouers se eie vrese, kan hulle 

angs verminder word, wat indirek ook die kind se angs verminder. 

4.8.6.3    Partytjies: 

Baie pediatriese hospitale hou “partytjies”, waar die kinders dan deur middel van ‘n toer 

bekend gestel word aan die teater, herstelkamers en x-straalkamer.  Die doel van hierdie 

“partytjie”-wyse van voorbereiding is drieledig, naamlik: 

• Om die ouer en kind se vrese vir die hospitalisasie te verminder; 

• Om die hospitaalpersoneel op te skerp oor kinders se emosionele behoeftes;  en 

• Om die mediese personeel bewus te maak dat kinders en hulle ouers mediese 

prosedures en hospitalisasie as stresvol en traumaties beleef (Tuma, 1982:53). 

 

4.8.6.4     Televisie: 

 

Vanuit Muller et al., (1992:108), is die afleiding gemaak dat televisieprogramme meer op  

gesondheidsopvoeding, as op hospitaalvoorbereiding gefokus is, en is hierdie outeurs van 

mening dat televisieprogramme baie meer effektief aangewend kan word vir 

voorbereidoeleindes.  In teenstelling hiermee word die mening gehuldig dat hospitaal 

programme op televisie meer skade as goed kan doen, omdat dit gewoonlik gemaak is om 
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sensasie aan die kyker te verskaf.  Op hierdie wyse kan so ‘n program vir ‘n kind vrees 

inboesem, waninterpretasies verskaf, en hom verwar.   

 

4.8.6.5       Noodopnames: 

 

Waar kinders in die hospitaal opgeneem word as gevolg van noodbehandeling, is daar 

geen tyd vir voorbereiding nie.  Ongelukkig is die noodgevalle-eenheid (wat geensins vir 

kinders toegerus is nie) dan die kind se eerste belewenis van hospitalisasie.  Indien die 

omgewing nie onmiddellik meer kindervriendelik gemaak kan word nie, moet 

verpleegsters, ouers, of terapeute die kind begelei deur die proses om die ondervinding 

minder traumaties te maak, deur intervensies te loods met opname, om aan die kind se 

vrese en vrae aandag te gee.  Bekende speelgoed kan ook byvoorbeeld van die huis af 

gebring word, asook foto’s om die trauma van skeiding en die vreemde opset te verlig.   

In hierdie gevalle is spelaktiwiteite gedurende hospitalisasie van uiterste belang, sodat die 

kind sy gevoelens kan projekteer, deurwerk en integreer. (Vergelyk Hart et al., 1992:10-

11 en Muller et al., 1992:110).   

 

4.8.6.6    Plante: 

 

Plante kan volgens Tuma (1982:132) baie waardevol wees, siende dat die afhanklike siek 

kind ‘n omruiling van rolle beleef waar die plant van hom afhanklik is vir lewe.  Hierdie 

ondervinding is bemagtigend en kan die kind in beheer laat voel.  Op hierdie wyse 

hanteer die siek kind sy gevoelens oor konstante behoefte aan en verkryging van mediese 

sorg. 

 

4.8.6.7   Handpoppe: 

 

Handpoppe en poppekas is ‘n wonderlike medium waarmee kinders pret kan hê en 

spontaneïteit kan ontwikkel. Aggressie kan op ‘n baie veilige wyse by ‘n kind 

gekanaliseer word met die gebruikmaking van hierdie medium, aangesien hy mag slaan, 

krap en met die handpop raas en baklei sonder dat een van die partye seerkry (Derrick et 
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al., 1982:39). Deur met die poppe te speel en praat, kan die kind stories oor 

hospitaalgebeure verbaliseer en op hierdie wyse vir homself deurwerk.  Musiek blyk van 

waarde te wees, aangesien sommige kinders eerder oor hulle gevoelens sal sing as praat. 

Handpoppe is waardevol by vooroperasiespel, waar oopeindevrae en kommunikasie 

gestimuleer word oor ‘n verskeidenheid situasies en gevoelens oor siekte en 

hospitalisasie.  Vrese, fantasieë, verwarring en vrae kan deur middel van speel met poppe 

verbaliseer en gehanteer word, waar die kind nie geneig is tot direkte kommunikering van 

sy gevoelens en denke nie.  

 

4.8.6.8   Mediese spel: 

 

Mediese spel stel die kind in staat om vrese en kommer oor mediese apparate en 

prosedures te verbaliseer en hanteer.  Apparate wat tydens die kind se operasie of 

behandeling benut gaan word, asook alle onbekende mediese apparate word aan die kind 

getoon, en die werking en nut daarvan word verduidelik (Hart et al., 1992:80).   

 

4.8.6.9    Waterspel: 

 

Waterspel kan die kind lei om veilig te regresseer en konflikte aan te spreek.  Hierdie spel 

kan aanleiding daartoe gee dat die kind later heeltemal ontspanne voel oor sy situasie, en 

dit selfs geniet en na die nuwe ondervinding uitsien. 

 

Die speel met water is ‘n stimulerende ondervinding as gevolg van water se waarde in 

sensoriese gewaarwordinge.  Ook die kind se woordeskat kan verbeter word deur speel 

met water en die kommunikasie rondom die spel.  Water kan koud of warm wees, baie of 

min, dit kan afgemeet en uitgegooi word.  Daar kan verder gepraat word oor  die bootjie 

wat kan dryf en sink, terwyl die bootjie ook in verskeie rigtings beweeg. (Vergelyk Hart 

et al., 1992:161 en Derrick et al., 1982:39).  
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4.8.6.10    Kunsterapie: 

 

Kinders besit soms ‘n onvermoë om uiting aan gevoelens te gee, asook om gevoelens te 

verbaliseer, veral oor wat tydens hospitalisasie met hulle gebeur.  Hospitalisasie kan soms 

vir die kind onmenslik voel, siende dat hy byna alle beheer oor die situasie verloor.  Hy 

mag voel dat mense konstant oor hom praat, dat die personeel vinger wys na hom en dat 

hy beveel word wanneer om te eet en te slaap.  Die benutting van kunsterapie kan baie 

voordelig wees, en kan dien as ‘n wyse om uiting aan hierdie ondervindinge te gee.  Deur 

kunstegnieke kan die kind gelei word om die vreemde omgewing te hanteer, en dit dien 

terselfdertyd ook as ‘n katalisator vir kommunikasie.  Gehospitaliseerde kinders mag 

opgekropte gevoelens beleef van woede, vrees, frustrasie en spanning, wat deur kuns 

uitgedruk kan word (Derrick et al., 1982:54).   

 

Spelmateriaal moet gestruktureerde en ongestruktureerde speelgoed insluit, waar 

veiligheid, duursaamheid en buigbaarheid in ag geneem word.  Spelmateriaal moet ook 

ouderdom, ontwikkelingsvlak, en siektetoestand-georiënteerd wees.  Spelaktiwiteite en 

vorme van spel wat verder deur die kleuter benut kan word sluit onder andere in: 

• Sensoriese spel en stimulasie; 

• Konstruktiewe kunsaktiwiteite; 

• Konstruksie en manipulasie speelgoed; 

• Aktiwiteite soos vingerverf, klei, sand en water spel; 

• Dramatiserende en fantasiespel; 

• Handpoppe; 

• Mediese spel; 

• Handpoppe en pophuis;  en 

• Storieboeke. 

 

Derrick et al., (1982:77-94) en Hart et al., (1992:36-143) voorsien ook ‘n lys van 

bykomende aktiwiteite wat voor en tydens hospitalisasie vir voorskoolse kinders benut 

kan word: 
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• Aggressiekoekies:  help die kind om sy fyn motoriese vaardighede te oefen, lei die 

aandag van die hospitaalomgewing af, en ventileer aggressie en frustrasie. 

• Toekenningsertifikate:  om die kind se selfbeeld uit te bou en herstel en aanpassing 

tydens hospitalisasie aan te moedig. 

• Buitelyne van die liggaam: om begrip vir verskille en ooreenkomste tussen 

verskillende mense se liggame te ontwikkel, en die kind te help om sy eie fisieke 

karaktertrekke, tekortkominge, en siekte te aanvaar. 

• Liggaamsklanke: om genot te veroorsaak deur klanke met verskillende liggaamsdele 

te maak en motoriese vermoëns van die eie liggaam te ontdek en te aanvaar.   

• Versorging van plantpasiënte:  om die kind te help om die rol van die versorger in 

te neem, en die gevoel van verantwoordelikheid, beheer en onafhanklikheid by die 

kind te skep. 

• Die maak van ‘n pop:  om iets te skep waardeur daar gekommunikeer kan word en 

alternatiewe vir probleme geskep kan word.  Mediese spel met die pop kan ook 

onderneem word, om bekend te word met mediese prosedures. 

• Identifiseer voorwerpe in die boks:  om bekend te raak met mediese instrumente. 

• Vinger- en voetpoppe:  om die kind aan te moedig om iets te skep waardeur emosies 

geïdentifiseer kan word, op ‘n sosiaal aanvaarbare wyse uitgespreek kan word, asook 

waarmee ondervindinge gekommunikeer kan word. 

• Vingerverf:  om aandag van siekte en pyn af te lei en insig in die kind se gevoelens 

te verkry. 

• Vrye spel met anatomiese pop:  om die uitdrukking van gevoelens, vrese en 

bekommernisse aan te moedig, miskonsepsies uit te klaar, en angs te verlig. 

• Graffitibord:  om gevoelens te verbaliseer. 

• Gevoelswiel:  om veranderende gevoelens te identifiseer, te hanteer en te integreer. 

• Handafdrukke: om liggaamlike bewustheid te verhoog en sensoriese gewaarwording 

te beleef. 

• Papiersak-handpoppe:  stimuleer kreatiwiteit, selfuitdrukking, verbeelding en die 

aanleer van sosiale vaardighede en kommunikasie. 

• Maak koekies met spuite en monsterhouertjies:  verskaf mediese instrumente op ‘n 

nie-bedreigende wyse vir mediese spel en bewuswording. 
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• Maak skoenlappers (mediese spel):  bevorder motoriese vaardighede en kind raak 

bekend met mediese instrumente. 

• Natuurcollage behou kontak met die buitewêreld en natuur. 

• Naamplaatjie:  mediese spel en definiëer die self. 

• Musiek stimuleer beweging en verskaf uitdrukking word verskaf. 

• Oopeinde-woedestories  identifiseer en ventileer gevoelens. 

• Prentestories identifiseer emosies en stimuleer kreatiewe denke.   

 

4.9    SAMEVATTING 

 

• Die voorskoolse kleuter is uiters kwesbaar vir die skadelike psigologiese effek wat uit 

hospitalisasie kan ontstaan, juis vanweë die feit dat hy nie toepaslik kan 

konseptualiseer nie, nie oor voldoende kommunikasievaardighede beskik nie, en 

minder sosiale ondervinding besit as ouer kinders.   

• Kognitiewe en psigososiale ontwikkelingsimplikasies se invloed op die proses van 

voorbereiding, moet in gedagte gehou word tydens die daarstelling van vertroue, 

begrip en beheer.   

• Indien die terapeut weet wat die kind gaan sien, hoor, voel en moet doen, kan hy 

hierdie inligting oordra op so ‘n wyse dat die inligting vertroue en bemeestering sal 

aanmoedig.   

• Die weergee van inligting verskaf aan die kind ‘n geleentheid om die proses van 

bemeestering van sy lewe te begin, waar hy aktief beheer kan ontwikkel en verkry oor 

homself en sy omgewing.   

• Die rol van vertroue, begrip en bemeestering is uiters belangrik tydens voorbereiding, 

ten einde vir die kind toekomstige beheer te verseker wat nie net medies van aard is 

nie.   

• Hoewel voorbereiding nie emosionele gedrag en spanning by kinders tydens 

hospitalisasie totaal gaan elimineer nie, sit voorbereiding die proses van selfkontrole 

aan die gang, waar die kind selfvertroue kan ontwikkel en spanningsvolle situasies 

van verskillende aard, suksesvol kan hanteer en bemeester.   
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• Voorbereiding is ‘n proses wat voor, tydens en na afloop van hospitalisasie plaasvind.  

Ouers moet ook voorberei word, aangesien hulle vrese en spanning weerspieël word 

in die kind se gedrag.   

• Die kind kan dus nooit in isolasie gesien word nie, maar moet altyd geassesseer word 

in sy gesinstelsel. 

• Tydens voorbereiding mag dit van die uiterste belang wees vir die terapeut om te let 

op die woorde wat benut word om inligting oor sy siekte aan die kind deur te gee.  

Woorde kan potensiële vrees of angs by die kind versterk. Vir die kind van sewe jaar 

en jonger is dit normaal aanvaarbaar om te praat van kieme as die “stoute mannetjies” 

en van teenliggaampie as die “goeie mannetjies” wat veg om die liggaam gesond te 

hou.   

• Voorbereiding hoef nie uitspattig te wees nie.  Korrekte en feitelike inligting oor 

bekommernisse en vrese, wat op die regte vlak en op ‘n sensitiewe wyse hanteer 

word, is voldoende. 

• Kommunikasie met ‘n kind oor hospitalisasie en mediese prosedures kan ‘n 

geweldige rol speel in die vermindering van spanning, negatiewe effekte, en angs.  

Daar bestaan ‘n belangrike verhouding tussen spel en kommunikasie, wat vir die 

terapeut of hospitaalpersoneel van groot waarde kan wees, ten einde die siek kind se 

behoefte te begryp en hom emosioneel te ondersteun. Wanneer dit egter nie moontlik 

was nie, is kommunikasie tydens en na afloop van ‘n prosedure van uiterste belang.   

• Die angstigheid van die ouer reflekteer gewoonlik op die kind, en daarom is dit 

belangrik dat die ouer by sulke kommunikasie en voorbereiding betrek moet word.   

• Moontlike verwarring van die kind weens tweeledige boodskappe kan uitgeskakel 

word, wanneer die ouer die korrekte en dieselfde inligting as die terapeut aan die kind 

kommunikeer.   

• Aangesien hospitalisasie en siekte ontwrigtende ondervindinge is, kan die trauma 

daarvan verlig word deur die kind die geleentheid te bied om die emosies wat daarop 

betrekking het in sy spel te integreer.   

• Die geleentheid moet aan die kind gebied word om hospitalisasie as ‘n 

leerondervinding en selfs as ‘n genotvolle ondervinding te ag, eerder as ‘n 
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vreesaanjaende en spanningsvolle voorval in sy lewe wat sy normale ontwikkeling 

strem.   

• Spel is dus ‘n wyse waarop die kind in die hospitaal kan groei en ontwikkel, met 

ander woorde, hierdie ontwikkeling en groei hoef nie noodwendig deur skeiding van 

ouers of deur immobilisasie gedeprimeer te word nie.   

• Die proses van spel is ‘n hulpbron waardeur die kind bemeestering en 

onafhanklikheid kan ervaar, ten spyte van beperkinge van hospitalisasie.   

• Die tipe spel waaraan die kind deelneem bepaal sy ontwikkelingsvlak, emosionele- en 

fisieke toestand, en is vir die mediese personeel ‘n belangrike aanduiding van 

vordering of regressie van die kind se siektetoestand.   

• Deur middel van spel het ‘n kind die geleentheid om plesier te ondervind, 

intellektueel te ontwikkel, en konflikte uit te speel.  

• Wanneer ‘n kind in die hospitaal opgeneem word, gaan hy gewoonlik ‘n vreemde en 

angswekkende omgewing binne.  Hy word blootgestel aan pynlike inspuitings, 

bloedtrek, ondersoeke, en ander vreemde mediese prosedures.  Dit kan dus duidelike 

spanning vir ‘n kind impliseer.   

• ‘n Speelprogram in die hospitaal kan ‘n sekere normaliteit verteenwoordig en die kind 

kan met ander kinders interaksie hê.  Op hierdie wyse kan isolasie en vereensaming 

drasties verminder word.  Van nog groter belang is die feit dat speel die kind toelaat 

om vrese, fantasieë en gevoelens te ventileer, en angs en spanning te verminder. 

• Spelterapie en die vorme van spel wat dit bied, verskaf ‘n waardevolle raamwerk 

waarvolgens ‘n terapeut die kind wat met angs en vrees van hospitalisasie en siekte 

gekonfronteer word, kan lei en rig tot integrering van hierdie ervaring.   

• Integrasie op sigself verskaf die geleentheid om die negatiewe traumatiese 

ondervinding te herskep in ‘n genotvolle groeibelewenis.   

• Die waarde van spel as ‘n natuurlike en effektiewe wyse van kommunikasie met die 

kind maak dit ‘n ideale en nie-bedreigende medium waarmee voorbereiding vir 

hospitalisasie gedoen kan word. Veral vir die jong kleuter wie se vermoëns nog 

beperk is om die oorsaak van siekte of skeiding van die bekende te begryp, kan spel 

aktiwiteite tydens voorbereiding en kommunikasie met die kleuter, met groot sukses 

benut word om hom voor te berei op hospitalisasie.   
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• Op hierdie wyse kan die onbekende meer bekend en minder vreesaanjaend gemaak 

word, vrae en knelpunte uitgeklaar word, angs en woede gekanaliseer word, en die 

kind dus in staat gestel word om met ‘n positiewe herinnering van die hospitaal af 

terug te keer huis toe.   

 

In die volgende hoofstuk word die voorbereidende spelterapeutiese program wat as 

intervensie vanuit die studie ontwikkel is, voorgehou en bespreek. 
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HOOFSTUK 5      
 

‘N SPELTERAPEUTIESE PROGRAM VIR DIE 
VOORBEREIDING VAN KLEUTERS OP HOSPITALISASIE, 
EN MEDIESE BEHANDELING VAN SIEKTE. 
 
 
5.1  INLEIDING 
 

Noudat daar breedvoerig in die voorafgaande hoofstukke gekyk is na hospitalisasie en 

siekte as stressor, die kind in sy kleurterjare, en  intervensie deur middel van spelterapie, 

gaan hierdie kennis geïntegreer word om ‘n spelterapeutiese program voor te hou vir die 

voorbereiding van kleuters op hospitalisasie. 

 

Daar bestaan geen klinkklare lys wat ‘n kind in totaliteit, kan voorberei vir ‘n gegewe 

mediese prosedure of hospitalisasie nie.  Elke kind is in sekere opsigte dieselfde as, en 

terselfdetyd verskillend van kinders van sy eie ouderdom (Droske & Francis, 1981:5).  

Navorsingsbevindinge en ontwikkelingsteorieë verskaf egter ‘n basis waarvandaan 

terapeute te werk kan gaan.  Omgewingsfaktore met spesifieke verwysing na die kind se 

gesin, en individuele invloede van die persoonlikheid, moet in ag geneem word.  Die 

voorbereiding van byvoorbeeld alle vierjarige kinders op dieselfde wyse, met 

gebruikmaking van dieselfde woorde en tegnieke, is potensieel gevaarlik.  So moet daar 

byvoorbeeld verwag en verdra word dat ‘n jong kind moontlik weerstand kan benut as ‘n 

verdedigingsmeganisme.  Hierdie weerstand moet tydens voorbereiding van die kind op 

so ‘n wyse benader word dat dit sy hantering van die situasie kan verbeter, in stede 

daarvan om die weerstand onmiddellik te probeer afbreek en terselfdertyd angs te 

verhoog.  Deeglike kennisname en oorsig van elke kind se ontwikkelingsvlak is uiters 

belangrik vir suksesvolle voorbereidende terapeutiese intervensies. Die kind se  

ontwikkelingstadia met sy betrokke afgehandelde en onafgehandelde ontwikkelingstake 

en -kenmerke, is bepalend vir die tipe aktiwiteite en taal waarmee die hy voorberei gaan 

word. 
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Hierdie betrokke program se voorbereidingsessies gaan by die hospitaal self aangebied 

word.  Die navorser beveel dit aan, aangesien dit die kind se vrees vir die kliniese opset 

desentiseer. Met ander woorde, vir agt agtereenvolgende besoeke, waartydens hy heerlik 

speel, raak die kind gewoond aan die opset se reuke, klanke, personeel en roetines.  Die 

dag van sy operasie is dit vir hom dus nie ‘n vreesaanjaende vreemde plek nie, maar 

eerder ‘n bekende plek waar hy weet hy “gesond gemaak gaan word”.  Die potensiële 

“seermaakplek” word dus ‘n “plek waar ek lekker tye beleef het”.   Die inligting van 

voornemende respondente (bylae 2), ter voorbereiding van die aktiwiteite, is vanuit die 

voltooide vraelyste verkry, sowel as van die dokters/spesialiste, met goedkeuring van die 

respondente se voogde/ouers.  Daarna is ‘n ingeligte toestemming (bylae 3) geteken deur 

die terapeut en die respondent se ouers. 

 

5.2 RIGLYNE VIR TERAPEUTIESE WERK  MET DIE DRIEJARIGE TOT    
       SESJARIGE KLEUTER  
 
Die volgende riglyne moet in ag geneem word tydens terapeutiese werk met kleuters: 
 
• Wysig die wyse waarop kliniese inligting verbaal tydens voorbereiding aan die 

kleuter oorgedra word.  Let veral op woordkeuse by die jonger kleuter.  Dra inligting 

meer speels en elementêr oor, terwyl dit steeds feitelik van aard moet wees. 

• Aangesien baie kleuters nog nie lees- en skryfvaardig is nie, is dit raadsaam om 

inligting met behulp van kleurvolle prente oor te dra, sodat hulle dit kan onthou, Waar 

die kleuter wel kan lees, moet daar gesorg word dat geskrewe materiaal maklik 

verstaanbaar is, sodat dit onthou kan word. Breinkaarte kan hier met groot sukses 

benut word. 

• Gebruik illustrasies om geskrewe inligting te versterk, veral waar ouers in die sessies 

betrokke is.  Dit is belangrik dat ouers ook die inligting sal onthou en korrek aan die 

kind sal weergee wanneer hulle by die huis is. 

• Waar geskrewe inligting gebruik word, kan dit makliker leesbaar gemaak word deur 

die benutting van humor in die vorm van strokiesprente. 

• Voorsien aan ouers verdere riglyne om, veral by die jong kleuter, saans die dag se 

voorbereiding te hersien of herhaal, sodat die kleuter dit sodoende makliker sal 

onthou. 
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• Verskaf bandopnames van inligting oor ernstige siektes en die behandeling daarvan, 

waar nodig.  Ouers ervaar in hierdie gevalle intense angs en beskik oor baie vrae.  Dit 

is baie belangrik dat die ouers se angs en onsekerheid hier eers aangespreek moet 

word, alvorens voorbereiding met die kind onderneem word, vir die eenvoudige rede 

dat die ouers se angs die kind onrustig stem, en die voorbereiding kan kniehalter.   

• Sensoriese bewuswording waar daar gefokus word op emosies en gewaarwordinge op 

daardie oomblik, is ‘n belangrike aspek van hierdie program wat aan die begin van 

elke sessie onderneem moet word.  

• Nadat hy gegroet en verwelkom is moet die kind toegelaat word om rustig te sit of te 

lê, afhangende wat sy voorkeur is. Die kind kan sy oë toemaak as dit nie vir hom 

bedreigend is nie.   

• Praat in ‘n rustige sagte stem, en maak die kind bewus van wat hy nou en hier in die 

hede beleef  as sensoriese gewaarwordinge, asook emosies wat hy besit. Musiek, 

omringende geluide, reuke, asemhaal- en ontspanningsoefeninge, huidige 

gewaarwordinge en gevoelens, asook voorwerpe wat die kind op pad na die sessie 

gesien en beleef het, is voorbeelde van aspekte wat tydens sensoriese bewuswording 

benut kan word. 

• Noudat die kind ingestel is op homself in die hede, kan daar daadwerklik met hom 

voorbereiding gedoen word, aangesien hy nou meer geredelik sy huidige en ware 

gevoelens sal kan projekteer. 

• Vir die jonger kleuter wat nog nie regtig wil stilsit of sy ogies toemaak nie, kan die 

terapeut met rustige agtergrond musiek net met hom sit en praat.  Verskillende 

teksture, botteltjies met reuke, en klanke kan dan aan hom voorgehou word, terwyl 

die terapeut daaroor praat.  Deur hom te vra waaraan ‘n reuk of klank hom nou laat 

dink, kan sy bewuswording in die hier en nou ook geskep word. 

 
Voorafgaande maatreëls: 

• Volg verwysings op van kleuters wat voorbereiding nodig het, deur die betrokke 

toestemming en kontraktuele inligting aan die pasiënt te besorg via die dokter of 

mediese instansie. 
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• Konsulteer met die pediater of chirurg oor die betrokke kind se behandelingsplan.  

Maak seker watter mediese apparate gebruik sal word, en waarvan die kind bewus sal 

wees, sodat hy daaraan bekend gestel kan word.    

• Dit is onnodig om die kind op te saal met mediese prosedures en apparate wat tydens 

sedasie benut sal word, indien dit slegs verdere vrees en angs kan inboesem. 

• Hersien die ouers en kind se begrip van die hospitalisasie en van die siekte.  Neem 

kennis van hoe die kind reeds voorberei is en van boodskappe, inligting en woorde 

wat benut is.  Dit is nodig om te verhoed dat die kind vanuit die staanspoor verwar 

word. 

• Bepaal of ouers en kind saam voorberei gaan word.  Vir die jonger kind sal die 

navorser die betrokkenheid van ouers aanbeveel, indien dit angs by die kind sal 

voorkom. 

• Besluit op gepaste verduidelikings, taal en materiaal. 

• Beplan die hoeveelheid sessies, asook hulle inhoud.  Skets die plan van voorbereiding 

en benut dit as ‘n riglyn tydens voorbereidingsessies.  

• Versamel die nodige hulpmiddels vir voorbereiding: liggaamsbuitelyne, poppe, 

mediese toerusting, visuele hulpmiddels en kunsmedia.  

• Werk deur die pediater of dokter, om die gesin se betrokkenheid en belangstelling te 

bevestig.   

 
Hart et al., (1992:2) het voorbereidingsinstruksies geïdentifiseer wat aangepas kan word 

vir elke voorbereidende aktiwiteit wanneer die proses van voorbereiding onderneem 

word: 

 

• Vir die doeleindes van hierdie studie gaan die eerste twee aspekte nie hier van belang 

wees nie, aangesien die studie handel oor die voorbereiding van kleuters in die 

ouderdomsgroep drie tot ses jaar, wat individueel voorberei gaan word.  Aktiwiteite 

is dus daarvolgens gekies en uitgewerk. 

• Ouderdom:  vir watter ouderdom kind die aktiwiteit die meeste geskik is 

• Pasiënt/terapeut-verhoudingsyfer:  maksimum getal kinders betrokke by aktiwiteit per 

terapeut. 
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• Tydsduur:  beplande duur van aktiwiteit. 

• Terapeutiese rasionaal:  om die uitkoms van die aktiwiteit te evalueer;  die gedrag wat 

waargeneem behoort te word tydens die aktiwiteit word gedefinieer. 

• Voorsorg en beperkinge: inligting oor veilige benutting van mediums, en kategorieë 

van kinders wat nie aan die aktiwiteit behoort deel te neem nie word uitgespel. 

• Nodige vaardighede:  ontwikkelingsmoontlikhede van kinders wat vir die betrokke 

aktiwiteit nodig en geskik is. 

• Toerusting:  nodige media wat tydens die aktiwiteit benut gaan word en aan die kind 

verskaf moet word. 

• Implementering:  spesifieke aanwysings om aktiwiteit aan te pak 

Hierdie inligting help die terapeut om die mees geskikte aktiwiteit te kies, ten einde die 

doelstellings vir die spesifieke behandeling te bereik, en sodoende by die kind se 

behoeftes uit te kom. 

Die mening word gehuldig dat spesifieke vrees en angs oor hospitalisasie, tydens 

verskillende ouderdomme baie belangrike aspekte is, wat by die keuse van 

voorbereidende terapeutiese aktiwiteite bepalend kan wees, soos volg: 

• Vier en vyf jaar oud:  vrees die ondervinding. 

• Vyf en ses jaar oud:  vrees die onbekende en snaakse omgewing. 

• Sewe jaar oud:  vrees verlies van kontrole en vrees liggaamlike veranderinge soos 

skending.  As gevolg van hierdie vrese ontwikkel hulle spanning. 

 

Hierdie aanduiding van vrees en spanning vorm dus ‘n riglyn waarvolgens die terapeut 

korrekte terapeutiese insette kan beplan en struktureer.  Die kleuter se ouers moet ook 

hiervan vergewis word, sodat die terapeutiese insette tuis versterk kan word.  

Skeidingsangs is ‘n ander aspek wat ook kan verskil afhangend van ouderdom.  Die 

jonger kleuter is nog meer geneig tot skeidingsangs en skaamheid, waar die ouer kleuter 

wat kognitief die omstandighede beter verstaan, minder skeidingsangs kan toon.  Dít is 

egter nie ‘n gegewe nie, omdat die persoonlikhede van kinders verskil, asook die 

hegtheid van bande met ouers.  Die terapeut moet haar dus vooraf vergewis van wat die 

kind se normale skeidingsangs van sy ouer is.  Neem egter kennis dat dit op die dag van 

die operasie ook kan verskil weens die omstandighede! 
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Die terapeutiese voorbereidingsprogram gaan vervolgens bespreek word aan die hand van 

die opeenvolgende sessies se doel, spesiale oorwegings, verloop en terminering.  Die 

bepaalde aktiwiteite se inhoud sal in die vorm van bylae ingevoeg word, wat die logiese 

opeenvolging en maklike toepassing daarvan sal fasiliteer. 
 

5.3  SPELTERAPEUTIESE VOORBEREIDINGSPROGRAM 

 
5.3.1 Sessie 1:  Tuisbesoek 
 

DOEL VAN SESSIE 

DOELSTELLING: 

 

• Om op ‘n gemaklike en ontspanne wyse kennis te maak met die pasiënt en sy gesin, 

waartydens rapport aangaande hulle algemene funksionering, leefwêreld en 

gesinsdinamika ook verkry kan word, wat ‘n fondament kan lê vir toekomstige 

terapeutiese intervensie. 

 

DOELWITTE: 

 

Die doelwitte van die sessie is om: 

• Toestemming te verkry vir deelname aan die navorsing. 

• Om vertroue en ‘n verhouding vir verdere terapeutiese intervensie vas te lê, deur 

middel van verbale en nie-verbale kommunikasie. 

• Belangstelling te toon in die pasiënt en sy leefwêreld, en dit te ondersoek. 

• Kontraktuele sluiting te bewerkstellig vir terapeutiese betrokkenheid en deelname.  

• Deur verduidelikings, inligting en opklaring te verskaf oor  die terapeutiese program, 

werking, praktiese reëlings, en inhoud. 
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SPESIALE OORWEGINGS 

 

• Kontak die gesin vooraf en bevestig toestemming vir voorlopige deelname.  

• Bespreek met die ouers wat aan die kind gesê kan word oor die terapeut se besoek.  

Die kind moet voorbereid wees op die besoek, en moet ingelig word oor wie die 

terapeut is, en wat die doel van die besoek is.   

• Spreek ‘n gepaste tyd vir die ontmoeting af.  Sorg dat dit nie ‘n besige tyd van die 

aand is waar almal gespanne en gejaagd is nie.  Dit sal die eerste vaslegging van 

vertroue en verhouding bou met die kind, en sal sowel as die ouers negatief 

beïnvloed. 

• Maak oogkontak met die kind terwyl jy afbuk na sy vlak.  Dit sal ook raadsaam wees 

om jou hand uit te steek na die kind ouer as vier jaar, soos wanneer sy ouers gegroet 

word, om uit die staanspoor te wys dat hy vir jou belangrik is en dat jy hom 

respekteer.  Die jonger kleuter sal egter moontlik skugter wees om die terapeut se 

hand te neem.  Stel hom gerus indien hy nie jou hand wil neem nie.   

• Waak teen dubbele boodskappe tussen terapeut en ouers aan die kind.  Dit is dus hier 

nodig dat die kind vanaf die eerste oomblik teenwoordig is, sodat hy ook alle 

verduidelikings hoor, maar dat daar op die gegewe oomblik nie terapeuties met die 

kind gewerk gaan word nie. 

• Die terapeut se liggaam met betrekking tot die kind s’n is uiters belangrik.  Betreding 

van die kind se persoonlike ruimte, en fisieke kontakmaking, moet aan die kind se 

inisiatief oorgelaat word.  Dit sal hom van die staanspoor af veilig en gemaklik laat 

voel in die terapeut se teenwoordigheid.  Moet dus nie oor die kind se kop streel of 

hom druk of optel, indien die kind nie spesifiek daarvoor vra nie. Wees vriendelik en 

ontvanklik, terwyl u oogkontak behou. 

• Kinders van dieselfde ouderdom reageer almal verskillend op vreemde individue en 

nuwe situasies.  Moet daarom nie met vooropgestelde gedagtes na ‘n kind van ‘n 

sekere ouderdom gaan, en dan jou teleurstelling openbaar in sy ontvangs van jou 

besoek nie.   

• Respekteer elke kind se individualiteit en unieke optredes.   
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VERLOOP VAN SESSIE: 

 

• Wanneer die terapeut die gesin vir die eerste keer ontmoet word,  moet die terapeut 

haarself aan die ouers en kind voorstel deur te verduidelik wie sy is, wat haar 

kwalifikasies is, en wat die oogmerk van die terapeutiese voorbereiding is.  Dit kan 

raadsaam wees om deur die huisdokter of  ‘n bekende persoon vergesel te word, sodat 

beter kontak met die gesin gemaak kan word.   

• Verduidelik dat daar net gesels gaan word om mekaar beter te leer ken.   

• Na bekendstelling kan daar meer direk met die ouers gepraat word, sonder om die 

teenwoordigheid van die kind as kliënt te misken.  Hierdie kommunikasie begin die 

verhouding met die gesin, en stel die kind in staat om die terapeut dop te hou, sonder 

verwagtinge van interaksie aan die kind se kant.  

• Bevestig die gesin se betrokkenheid by die program, en kontrakteer hulle deelname 

aan die program.  Bespreek weer albei partye se verantwoordelikhede jeens die 

sessies, behandel reëls tydens sessies, grense van die opset, en verpligtinge van die 

terapeut en kind onderskeidelik.   

• Finansiële aspekte, indien enige, moet nou reeds uitgeklaar word. 

• By die tuisbesoek moet daar geensins terapeutiese insette met die kind onderneem 

word nie, sodat die kind eers bekendheid en vertroue met die terapeut kan 

bewerkstellig. 

• Kommunikeer op ‘n duidelike, direkte wyse met ouers en kind, sonder om vrees te 

wek.  Pas taalgebruik aan, sodat dit vir die kind verstaanbaar sal wees.  

• Wanneer daar klaar met die ouers gepraat is, kan daar met die kind gesels word, maar 

nie oor die hospitalisasie en prosedures nie!  Toon belangstelling in die kind as ‘n 

persoon met ‘n individuele identiteit, en nie slegs as pasiënt nie.  Identifiseer sy 

belangstellings en passies in die lewe, sodat u daarop kan fokus. 
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TERMINERING: 

 

• Die terapeut moet aan die kind noem dat sy nie kan wag om met hom te kom speel 

nie, en dat hulle sommer baie lekker speletjies gaan speel en nuwe dinge oor sy lyfie 

gaan leer. 

• Maak net weer kortliks melding van die werking en inhoud van die program, deur 

byvoorbeeld aandag op die volgende sleutel aspekte te vestig: 

“Elke keer wanneer ons met mekaar gaan gesels en speel, gaan ek vir jou en 

mamma/pappa meer vertel oor”: 

1. Watter siekte jou lyfie/jou kind se lyfie het. 

2. Watter toetse op jou lyfie gedoen gaan word en hoe dit gedoen gaan word. 

3. Wat ek dink alles met jou gaan gebeur. 

4. Watter behandeling jy moontlik sal ontvang. 

5. Wat jy kan doen om jouself te help gesond word. 

•  By die voorafgaande vyf punte moet die terapeut let op die taal wat sy gebruik in die 

verduideliking daarvan.  Die kind se ouderdom en ontwikkelingsvlak sal die 

eenvoudigheid van die taal bepaal. 

• Bevestig lokasie vir die voorbereiding, asook die tyd en duur daarvan, wat op die 

kind se ouderdom en ontwikkelingsvlak gebaseer moet word.  Laat tyd toe vir vrae 

en bespreking van die plek en tye van terapie. 

• Die gesin, met spesifieke vermelding van die kind, moet bedank word vir hulle tyd en 

deelname aan die program. 

•  Na afloop van hierdie aanvanklike interaksie, moet die kind en gesin vir ‘n tydperk 

gelaat word voor die tweede kontak gemaak word ter voorbereiding.  Hierdie 

tydsverloop laat hulle toe om die inligting oor die terapeut te verwerk.  Hierdie aksie 

verleën aan die kind en ouers die gevoel van kontrole en vertroue.  Aangesien die idee 

van siekte en hospitalisasie die kind reeds beangs laat voel, moet die terapeut hom nie 

verder bombardeer met terapie en inligting nie. 
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5.3.2 Sessie 2:   Verhoudingbou en  selfbeeldaktiwiteite 

 

‘n Kind met ‘n sterk eiewaarde is meer geneig om met selfvertroue positief aan te pas by 

veranderinge, nuwe hanteringsmeganismes te ontwikkel, en spanning met bekwaamheid 

te hanteer.  Om selfvertroue by ‘n kind te help kweek, is derhalwe ‘n belangrike 

psigososiale doelstelling vir die terapeut.   

 

DOEL VAN SESSIE 

DOELSTELLING: 

 

• Om ‘n vertrouensverhouding met die kind te bou en te poog om die kind se eiewaarde 

en selfbeeld te bevorder vir positiewe hantering van sy siekte en hospitalisasie-

ervaring, sowel as om nuwe hanteringsmeganismes te stimuleer, ten einde spanning 

en vrees minder destruktief tot uiting te bring. 

 

DOELWITTE:  

 

• Deur van verskillende lekkers en Mariebeskuitjies gebruik te maak, kan die terapeut 

en kind elkeen ‘n gesiggie van sy keuse maak, waartydens die terapeut insig kan 

verkry in die kind se persoonlikheid, kind en terapeut mekaar beter kan leer ken, en ‘n 

vertrouensverhouding daar gestel kan word.  ‘n Verdere aktiwiteit wat hier met groot 

sukses benut kan word om die kind te leer ken op ‘n speelse wyse is “Alles oor my” 

(“All about me”). 

• Deur te fokus op die kind se behoefte aan identiteit en uniekheid, sowel as op sy sterk 

punte, met behulp van die volgende aktiwiteit: 

• Behoefte aan uniekheid en identiteit:  ‘n aktiwiteite wat die kind se naam 

inkorporeer is “Wurm naamplaatjie”, en bevorder die kind se sin van identiteit en 

individualiteit.  Hierdie aktiwiteit laat die kind toe om sy eie uniekheid te besef en 

waardeer.  Die kind kan aangemoedig word om sy skeppings uit te stal en so sy eie 

spasie te verpersoonlik. 
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• Persoonlike sterkpunte en bereikinge:  die siek kind word uitgedaag om effektiewe 

wyses van streshantering te vind. Tydens bogenoemde aktiwiteit kan die kind verder 

begelei word om te fokus op sy persoonlike sterkpunte en op wat hy tydens die sessie 

bereik het.  

 

AKTIWITEITBYLAAG:   “ALLES OOR MY”/“ALL ABOUT ME” 
 
Beplande duur:  20 minute 
 
Terapeutiese rasionaal: Om met die kind’n vertrouensverhouding daar te stel deur: 

• ‘n verhouding met die kind te bou om familiale  en 
ander ondersteuningsnetwerke te identifiseer en oor te 
praat. 

• belangrike karaktertrekke van die kind asook  
      belangstellings te identifiseer. 

 
Voorsorgmaatreëls en Kinders mag hulp benodig om die vorm in te vul, indien 
Beperkings: hul nog nie skryfvaardig is nie.  Tref voorsorg vir veilige 

gebruik van  skryfmiddels by jonger kinders. 
  
Vaardighede van kind: Die kind moet bereid wees om vrae te kan verstaan en te     
                                                beantwoord. 
 
Toerusting:   “Alles oor my”/”All about me” vraelys. 
    Kryt of inkleurpotlode 
 
Implementering:  1.   Help die kind om die vorm in te vul en met kryt te  
          versier. 

2. Nadat hospitaalregulasies oor die opsit van items teen 
mure of deure eers nagegaan is, en met die kind se 
toestemming, kan die vorm teen sy muur opgesit word. 
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 “ALLES OOR MY”/ “ALL ABOUT ME” 
 

1. My naam is ___________________________________________________ 

My name is____________________________________________________ 

 

2. Ek is ______ jaar oud. 

            I am ______ years old. 

 

3. My kleuterskool se naam is ____________________________, en my juffrou 

is : 

My preschool is called________________________________, and my teacher  

is: 

 

4. My maatjie se naam is: 

My friend’s name is: 

 

5. The mense en diere saam met wie ek woon is:     

Die people and animals I live with are: 

 

6. My gunsteling kos is:  

My favourite foods are:  

 

7. Ek is goed in: 

What I do best is: 

 

8. Die persoon saam wie ek die graagste tyd spandeer is: 

            The person I like most to spend time with is: 

 

9. My gunsteling speletjies is  

            My favourite games are:  
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10. My gunstling TV program is:  

            My favourite TV program is: 

 

11. Dinge wat my gelukkig maak is: 

            Things that make me happy are: 

 

12. Die dinge waarvan ek nie hou nie is: 

            Things that I do not like are: 

 

13. Ek is vandag hier omdat: 

            I am here today because:  

 

14. Dit gaan my_________keer in die hospitaal wees, en ek moet hospitaal toe 

kom omdat:  

 

15. This is going to be my________time in the hospital, and I have to come to 

hospital because: 

 

 

AKTIWITEITBYLAAG:  “WURM-NAAMPLAATJIE” 
 
Beplande duur:  50 minute 
 
Terapeutiese rasionaal: Om die kind se selfbeeld te bou deur: 

• Die kind se sin van identiteit en individualiteit te 

bevorder met die bou van sy naam.   

• Die kind toe te laat om sy eie uniekheid te besef en 

waardeer, met die versiering van sy naam.  Die kind 

kan aangemoedig word om sy skeppings uit te stal en so 

sy eie spasie te verpersoonlik in die hospitaal, nadat 

hospitaal regulasies nagegaan is. 

• Die kind se individuele karaktertrekke te onderskei. 
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Voorsorgmaatreëls en  Kinders moet die gebruik van hulle hande besit 
Beperkings: Let op na voorsorg in veilige gebruik van gom, skêr, kryt 

en ander toerusting. 
 
Vaardighede van kind: Kinders moet tot ‘n mindere of meerdere mate keuses kan 

uitoefen by versiering van hulle name. 
 Die kind moet gehelp word om te plak en versier, indien hy 

nog te jonk is om dit alleen te doen. 
 Indien die kind nie sy naam kan skryf nie, moet die terapeut 

hom help om dit te doen, asook om die korrekte spelling 
van sy naam te ken. 

 
Toerusting: Gekleurde kartonne, tong onderdrukker stokkies, 

pypskoonmakers,  blinkertjies, en enige ander materiaal om 
mee te versier. 

 Gom, inkleurpotlode, kryt, verf en skêr. 
  
Implementering: Sny vir die kind soveel sirkels as wat daar letters nodig is 

vir sy naam, plus ‘n ekstra sirkel vir die wurm se kop. 
 Indien die kind se naam langer is as die tong onderdrukker 

stokkie, plak solank twee of meer aan mekaar. 
 Help die kind om die wurm se kop te maak, met mond, oë 

en voelers, asook om die wurm te versier. 
 Sit die wurm se voelers en bene aan die sirkels vas, waarna 

die letters van die kind se naam op elke sirkel geskryf 
word.   

 Versier die sirkels met blinkertjies en kryt, waarna die 
naam op die stokkies vasgeplak word, met die kop as eerste 
sirkel. 

 Laat genoeg tyd toe om droog te word. 
 Daar kan na afloop van die maak van die wurm of tydens 

die wurm se maak, oor die kind se persoonlikheid, 
voorkeure, afkeure, leemtes, sterk punte en voorliefdes 
gepraat word, om sy sin van individualiteit en selfbeeld te 
versterk. 

 Die terapeut kan noem wat sy van die kind geleer het, 
waarvan sy baie van hom hou en wat sy meen die kind se 
sterkpunte is, wat hom waardevol vir ander maak.   
Die terapeut kan ook hier indien van toepassing na haar eie 
persoonlikheid verwys. 
Die kind se persoonlike eienskappe wat hom in staat stel 
om slegte ondervindinge te hanteer moet beklemtoon word, 
sodat die kind in beheer voel om sy eie vermoëns en 
hanteringsvaardighede te benut tydens sy hospitalisasie en 
tydens ondervindinge in die toekoms. 
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Alternatiewe:   Doppies of dekseltjies, asook enige ander vorme van 
kunsmateriaal, kan ook gebruik word om die wurm te 
versier of te maak. 

 
 
 
AGTERGRONDINLIGTING: 
 

• ‘n Goeie selfbeeld is een van die belangrikste persoonlike hulpbronne waaroor ‘n 

kind kan beskik om die wêreld effektief te kan hanteer.  Dit vorm die basis vir 

persoonlike groei en gesonde ontwikkeling, en sommige voer aan dat dit die 

belangrikste faktor is wat gedrag beïnvloed.  

• Die selfbeeld vorm deel van ‘n komplekse proses wat betrokke is by die kind se 

geestelike beelde wat hy van die self vorm.   Hierdie beelde sluit in idees, gelowe en 

houdings jeens die self (selfkonsep), denke en gevoelens oor fisieke voorkoms 

(liggaamsbeeld) en eiewaarde (selfbeeld).   

• Hieruit kan die afleiding gemaak word dat dit moeilik is om die selfkonsep, selfbeeld 

en liggaamsbeeld van mekaar te skei. 

• Vier elemente van lewensondervinding affekteer die ontwikkeling van selfbeeld: 

• betekenisvolle ander 

• sosiale rolverwagtinge 

• psigososiale ontwikkelingskrisisse 

• kommunikasie en hanteringsmeganismes in die gesin (Hart et al., 1992:105). 

• Daar bestaan ook ‘n verband tussen ‘n positiewe selfkonsep en pediatriese 

gesondheid (Hart et al., 1992:105).   

• Verdere navorsing van Riffee (in Hart et al., 1992:106) toon aan dat hospitalisasie die 

selfbeeld van die kind kan verlaag.   

• Daar bestaan vyf basiese houdings of behoeftes by ‘n kind: 

 

• ‘n Behoefte aan sekuriteit:  

Die gehospitaliseerde kind ervaar dat hy ‘n sin van sekuriteit bekom wanneer hy 

geloof het in die volwassenes wat vir hom verantwoordelik is, en wanneer hy hulle 

kan vertrou.  ‘n Verdere sin van sekuriteit word geskep wanneer daar aan die kind (op 
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sy vlak) verduidelik word wat met hom gaan gebeur in die hospitaal, asook wat van 

hom verwag word.  Die kind voel dat hy beheer oor sy lewe het, en dat hy keuses kan 

uitoefen. 

 

• ‘n Behoefte aan identiteit of selfkonsep 

Om in die behoefte aan identiteit van ‘n kind te voorsien, moet hy positiewe 

terugvoer en herkenning vir sy kwaliteite kry.  ‘n Kind het aanmoediging nodig om sy 

eie sterk en swak punte te evalueer, ten einde homself beter te kan help  

 

• ‘n Behoefte om te behoort 

Om te behoort vorm ‘n kardinale stap in die bou van ‘n goeie selfbeeld.  Ten einde 

hierdie doelstelling te kan vervul het ‘n kind ondervindinge nodig om hom te help 

verstaan wanneer dit nodig is om ‘n unieke individu te wees, en wanneer dit toepaslik 

en belangrik is om as deel van ‘n groep te funksioneer, en daarmee te identifiseer.  

Hoewel die kind deel van sy gesin vorm en daar behoort, kan hy tydens hospitalisasie 

betrokkenheid beleef  by die hospitaalopset, ander siek maatjies en versorgers. Dit 

kan tydens sy hospitalisasie aan hom die gevoel gee van “ek behoort”. 

 

• ‘n Behoefte om van waarde te wees 

Dit kan bereik word indien daar binne sy vermoëns redelike verwagtinge gestel word 

aan ‘n kind, en as so ‘n kind leiding ontvang sodat hy vir homself realisties doelwitte 

kan stel.  Slegs dan kan daar met geloof en vertroue aan die kind gekommunikeer 

word, dat hy wel sy doelwitte sal bereik.  Die kind moet ook aangemoedig word om 

nuwe belangstellings, vaardighede en talente te ontgin, al is hulle nie perfek nie.  

Probleemoplossende vaardighede help die kind om planne te maak om hierdie 

vreemde situasie te kan hanteer. 

 

• ‘n Behoefte om persoonlike bevoegdheid te besit 

       Hierdie behoefte kan bevredig word, indien die kind glo dat dit binne sy vermoë is  

       om probleme te hanteer en doelwitte te bereik.   Persoonlike bevoegdheid hang saam  

       met die ervaring van suksesvolle ondervindinge.  ‘n Kind kan met aanmoediging en  
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       ondersteuning begelei word om keuse te maak uit beskikbare opsies.  Navorsing van    

       Clark (in Hart et al.,  1992:107) toon aan dat ‘n mens toenemende gevoelens  van  

       selfdoeltreffendheid kan assosieer met groter selfbeheersende gedrag in chronies  

       siek kinders.   

 
SPESIALE OORWEGINGS TYDENS VERLOOP: 
 

• Die beskikbaarheid van betekenisvolle ander, sowel as hulle interaksies met die kind, 

is uiters belangrike veranderlikes wat die kind se selfbeeld beïnvloed.   

• Die inagneem van die kind se psigososiale fase kan die terapeut help om te bepaal 

wie die betekenisvolle ander in die kind se lewe is.  

• Gesigsuitdrukking, liggaamstaal en stemtoon kan sorg, kommer, respek of afkeur vir 

die kind impliseer, daarom moet daar gesorg word hoe nie-verbale gedrag en 

boodskappe die kind se selfbeeld kan beïnvloed.   

• In ‘n omgewing van positiewe ondersteuning en openlikheid word selfbeeld bevorder, 

het die kind die geleentheid om keuses en besluite te neem, en word kompetisie 

vermy en samewerking aangemoedig. 

 
 
TERMINERING VAN SESSIE (GELD VIR ELKE SESSIE): 
 

• Terwyl daar opgeruim word, maak die terapeut en kleuter gesamentlik ‘n kort sintese 

van die aktiwiteite. 

• Bedank die kind en ouer/s vir lekker speeltyd en deelname.   

• Die volgende sessie word beplan, waarna die huidige sessie afgesluit word. 

 

5.3.3 Sessie 3: Verhoudingbou en aktiwiteite om spanning te ontlaai 
 
 
Speel is een van die effektiefste wyses vir kinders om van spanning ontslae te raak.  Dit is 

‘n natuurlike aktiwiteit, ‘n wyse van uitdrukking van emosies, en ‘n geleentheid vir 

prosessering en hantering van stresvolle gebeure.  Al hierdie aspekte van spel maak dit ‘n 

waardevolle werktuig vir spanningontlading (Hart et al., 1992:144).   

 

  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



‘n Spelterapeutiese program vir die voorbereiding van kleuters op hospitalisasie, en mediese 
behandeling van siekte. 
______________________________________________________________________________________ 

187

DOEL VAN SESSIE 

DOELSTELLING: 
 
• Om die vertrouensverhouding verder te bou deur die kleuter wat siek is of 

gehospitaliseer gaan word, as persoon te aanvaar, hom met respek te hanteer, en om 

begrip te toon vir sy vrese en angs vir die onbekende situasie. 

 
DOELWITTE: 
 
• Om die kind te begelei, om deur middel van spel aktiwiteite op ‘n veilige en 

aanvaarbare wyse uitdrukking te gee aan aggressiewe gedrag en gevoelens, angs en 

frustrasie. 

•  Om “vingerverf” of “kleispeel”, as speltegnieke te gebruik om die kind se spanning 

en angs op ‘n veilige en aanvaarbare wyse te kanaliseer (die kind kies een van die 

tegnieke).  Daar kan met behulp van die verf of klei ‘n “monster”  geskep word wat 

die kind se spanning of angs verteenwoordig, en waaroor daar gefilosofeer kan word.  

Op hierdie wyse kan daar oor iets konkreets gepraat word, wat verbalisering van die 

kind se angs kan vergemaklik vir die kind.  Na afloop van die sessie het die kind 

toestemming om hierdie monster wat nou nie meer vir hom vrees inhou nie, te 

vertroetel, of hy kan dit vernietig of omvorm wat simboliseer dat sy vrees ook 

vernietig of omvorm is. Deur keuses aan die kind te verskaf, word hy bemagtig om in 

beheer te wees, asook om beheer van sy vrese en spanning te neem. 

• “Teiken skiet” is ‘n aktiwiteit wat benut kan word om die kind te begelei om die 

moontlike oorsake van sy woede of angs te bespreek, en te begin om woede en vrees 

gevoelens self te identifiseer.  (Hierdie aktiwiteite kan ook ‘n aanvaarbare geleentheid 

vir die kind skep waarin hy tydelik kan regresseer.  Hierdie proses fasiliteer en 

bevorder fisieke ontlading van spanning).  

 

AKTIWITEITBYLAAG:  “VINGERVERF” OF “KLEISPEEL”  
                                                      MAAK ‘N MONSTER 
 
VINGERVERF: 
 
Beplande duur:  20 minute 
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Terapeutiese rasionaal: Om fisieke ontlading van spanning en angs te bevorder 
deur: 
• die kind se spanning en angs op ‘n aanvaarbare wyse te 

kanaliseer. 
• aan die kind keuses te verskaf wat hom bemagtig om 

beheer te neem van sy spanning en angs. 
• met behulp van die verf ‘n konkrete “monster” te skep 

wat die kind se spanning of angs verteenwoordig, en 
verbalisering van gevoelens vergemaklik. 

 
Voorsorgmaatreëls en Die kind moet oor die gebruik van een hand beskik.  
Beperkings: Voorsorg moet ook getref word om wonde wat aan die kind 

se hande is te beskerm. 
Die kind se ouer moet kennis dra dat sy klere vuil mag 
word, maar dat dit so ver as moontlik verhoed sal word. 
Indien die vertrek in die hospitaal, is, moet dit teen die 
mors van verf beskerm word deur op koerante te verf. 

 
Vaardighede van kind: Kind moet intellektueel in staat kan wees om sy emosies, 

angs en spanning te kan identifiseer en moet daaroor kan 
praat, al is dit nog nie optimaal nie. Die kind moet ook oor 
die gebruik van sy hande beskik. 

 
Toerusting:   Verf, water, kwaste en papier. 
    Klei  
    Plasiekjassie om oor die kind se klere aan te trek. 
    Koerante en ‘n nat lap. 
 
Implementering: Nadat daar met die kind gepraat is oor sy spanning en angs 

oor sy hospitalisasie en siekte, word hy versoek om te kies 
of hy met verf of klei wil werk.  

 Die kind word dan versoek om sy “monster” met ander 
woorde sy angs of spanning te skep.  Die jonger kind moet 
hier baie leiding gegee word, deur hom deurentyd bewus te 
hou van wat hy besig is om te skep.  Daar kan aan hom 
gevra word hoe hy dink lyk sy hartseer om van mamma 
geskei te word, in vorm, tekstuur en kleur.   

 Wanneer hy klaar is word vorm, kleur en tekstuur van sy 
skepping bespreek en deurgetrek na sy emosionele 
belewenisse. 

 Die kind moet geloof word vir sy durf asook sy interessante 
skepping. 

 Nadat alle emosies deurgewerk en deur die kind geïntegreer 
is, kan hy die keuse maak of hy die “monster” wil troetel 
omdat hy nou nie meer vir hom bang is nie.  Daar kan byna 
jammerte vir die monster bewerkstellig word, wat die kind 
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verder gaan bemagtig omdat hy nou in beheer is van sy 
angsmonster.  Die kind kan ook die monster vernietig, deur 
te simboliseer dat hy nou sy spanning en angs vernietig het.  

 
 
KLEISPEEL: 
 
Beplande duur:  20 minute 
 
Terapeutiese rasionaal: Om ‘n aanvaarbare en veilige uitlaatklep vir angs, frustrasie 

en agressie te skep deur: 
• die klei te knie, sny, slaan en druk. 
• die kind se spanning en angs op ‘n aanvaarbare wyse te 

kanaliseer, waar hy nie ander of homself beseer nie. 
• aan die kind keuses te verskaf wat hom bemagtig om 

beheer te neem van sy spanning en angs. 
• deur met behulp van die klei ‘n konkrete “monster” te 

skep wat die kind se spanning of angs verteenwoordig, 
en verbalisering van gevoelens vergemaklik. 

 
Voorsorgmaatreëls en Ouers moet weet dat die kind se klere vuil mag word.  
Beperkings: Die kind moet ‘n plastiek jassie dra om sover moontlik sy 

klere te beskerm.   
Kleigereedskap soos messies en vorms kan die kind beseer. 
Die vertrek moet teen mors van klei op die vloer of mat 
beskerm word, deur op koerante te werk. 
 

Vaardighede van kind: Die kind moet intellektueel in staat wees om sy emosies, 
angs en spanning te kan identifiseer en daaroor kan praat, al 
is dit nog nie optimaal nie. Die kind moet ook oor die 
gebruik van sy hande beskik. 

 
Toerusting:   Verskillende kleure klei. 
      Kleigereedskap soos messies, rollers en vorms.   

   Plastiekjassie of swart plastiek vullissak, gesny met  
                                    openinge vir kop en arms. 
   Koerante en nat lap. 

 
Implementering: Nadat daar met die kind gepraat is oor sy spanning en angs 

oor sy hospitalisasie en siekte, word hy versoek om te kies 
of hy met verf of klei wil werk. 

 Die kind word dan versoek om sy “monster” te skep, met 
ander woorde sy angs of spanning.  Die jonger kind moet 
hier baie leiding gegee word, deur hom deurentyd bewus te 
hou van wat hy besig is om te skep.  Daar kan aan hom 
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gevra word hoe hy dink sy hartseer lyk om van mamma 
geskei te word, in vorm, tekstuur en kleur.   

 Wanneer hy klaar is, word vorm, kleur en tekstuur van sy 
skepping bespreek en deurgetrek na sy emosionele 
belewenisse. 

 Die kind moet geloof word vir sy durf asook sy interessante 
skepping. 
Nadat alle emosies deurgewerk is en deur die kind 
geïntegreer is, kan hy die keuse maak of hy die “monster” 
wil troetel omdat hy nou nie meer vir hom bang is nie. Daar 
kan byna jammerte vir die monster bewerkstellig word, wat 
die kind verder gaan bemagtig omdat hy nou in beheer van 
sy angsmonster is.  Die kind kan ook die monster vernietig, 
deur te simboliseer dat hy nou sy spanning en angs 
vernietig het. 

 
 

AKTIWITEIT BYLAAG:  “TEIKENSKIET” 
 
Beplande duur:  20 minute 
 
Terapeutiese rasionaal: Om angs, spanning, vrees en aggressie op ‘n aanvaarbare 

en veilige wyse te kanaliseer deur: 
• Voorwerpe en aspekte wat vir die kind angs en 

spanning skep, om te skiet. 
• Die kind te begelei om die moontlike oorsake van sy 

woede of angs te bespreek, en te begin om woede en 
vreesgevoelens self te identifiseer.   

• Die kind te help om sy emosies en gevoelens 
konstruktief te hanteer, sodat hy oor die nodige 
hanteringsvaardighede sal beskik wanneer hy dit weer 
mag beleef. 

• Hierdie aktiwiteit kan ook ‘n aanvaarbare geleentheid 
vir die kind skep, waarin hy tydelik kan regresseer.   

• Fisieke ontlading van spanning en angs te fasiliteer, 
deurdat die kind bemagtig word om beheer te verkry 
oor hierdie emosies. 

 
Voorsorgmaatreëls en Indien watergeweertjies benut gaan word, moet ouers  
Beperkings: kennis daarvan dra dat die kind mag nat word. 

Daar moet dan toegesien word dat daar met die water 
geskiet word op ‘n plek wat mag nat word. 
Wanneer daar binneshuis geskiet word, moet’n ander tipe 
geweertjie eerder gebruik word. 
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Die terapeut moet toesien dat wanneer die teikens gemaak 
word, die kind homself nie beseer met die skêr, penne of 
gom nie. 

 
Vaardighede van kind: Kind moet intellektueel in staat kan wees om sy emosies, 

angs en spanning te kan identifiseer en om daaroor te kan 
praat, al is dit nog nie optimaal nie.  
Die kind moet ook oor die gebruik van sy hande beskik, ‘n 
geweertjie kan hanteer en moet kan mik na die teikens. 

 
Toerusting:   Geweertjies, ammunisie en water indien van toepassing. 
    Koerante en handdoeke indien u met water gaan werk. 

Toerusting soos karton, sker en penne, om teikens mee te 
maak. 
Spuite vir inspuitings, of derglike mediese apparate 
waarvoor die kind moontlik bang sal wees, om na te skiet. 

 
Implementering: Noudat die kind reeds vanuit die vorige aktiwiteit 

geassesseer is, kan hierdie emosies verder ondersoek en 
gehanteer word. 

 Skryf nou die emosies en aspekte van hospitalisasie 
waarvan die kind nie hou nie op verskillende kartonne, of 
gebruik die mediese apparaat self, waarvoor hy bang is. 
Maak die teikens staan en laat die kind daarna skiet, terwyl 
u daaroor praat.  Hanteer elke teiken eers volledig, totdat 
die kind gemaklik daaroor voel en totdat hy die nodige 
hanteringsvaardighede daarvoor demonstreer, voordat u na 
die volgende een gaan.   
Begelei die kind om die moontlike oorsake van sy woede of 
angs te bespreek, en begin om self woede en 
vreesgevoelens te identifiseer. 

 Die kind kry dus herhaaldelik geleentheid om ‘n emosie te 
bespreek en hanteer. 

 
Alternatiewe: In plaas daarvan om watergeweertjies te gebruik, kan spuite 

gebruik word om die water mee te skiet. Deurdat die kind 
die spuit op hierdie wyse hanteer, verminder sy vrees 
daarvoor, hy leer dit ken,en raak gemaklik daarmee. 

 
  
 
AKTIWITEITBYLAAG:  “KUSSINGGEVEG” 
 
Bepande duur:  So lank as wat dit van toepassing is opdie geleentheid. 
 
Terapeutiese rasionaal: Om ‘n aanvaarbare en veilige uitlaatklep te skep vir angs, 

woede, aggressie en vrees, deur: 
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• Kussingslaan, kussinggooi, en stoei. 
• ‘n Kussinggeveg met die terapeut te hou, solank dit op 

‘n gemoedelike wyse geskied en nie buite beheer raak 
nie. 

• Die sessie op ‘n aangename wyse te termineer, terwyl 
verdere ontlading geskep word. 

 
Voorsorgmaatreëls en Kinders moet minstens die gebruik van een hand hê. 
Beperkings: Hierdie aktiwiteit is nie noodwendig toepaslik op alle 

kinders nie, en moet eers met hulle uitgeklaar word. 
 Daar moet gesorg word dat die kind nie met die 

kussinggeveg die aggressie op die terapeut rig nie, maar op 
die kussing.  Die kind moet verstaan dat dit ‘n speletjie is, 
en dat hulle nie probeer om mekaar seer te maak nie. 

 
Vaardighede van kind: Grootmotoriese vaardighede om na iemand te slaan met ‘n 

kussing. 
 
Toerusting: Twee kussings. 
 
Implementering: Sluit die sessie af, deur te assesseer.  Indien dit blyk dat 

daar nog ‘n moontlike emosie of aspek is wat die kind nog 
oor wil praat, laat die kussing dit verteenwoordig, en laat 
die kind toe om die kussing te slaan, te gooi,  en daarmee te 
stoei. 

 Om die sessie dan op ‘n gemoedelike en prettige wyse af te 
sluit, hou ‘n kussinggeveg tussen die kind en terapeut.  Dit 
is belangrik om nie die kind se beheer weg te neem, deurdat 
dit kompeterend raak nie. Laat die kind die tempo van die 
geveg bepaal. 

 
 
AGTERGRONDINLIGTING: 
 
• Kinders se algemene reaksie op hospitalisasie mag aggressie insluit, met fisieke 

aggressie wat meer by seuns kan voorkom.  Die duur van hospitalisasie hou verder 

verband met die toename van aggressie by die kind.   

• Emosiegefokuste hantering word benut om emosionele reaksies op ‘n probleem te 

reguleer, terwyl probleemgefokuste hantering gerig is op die neem van stappe om ‘n 

moeilike probleem te beheer en te verander.  Een of beide strategieë kan benut word 

in ‘n gegewe spanningsvolle situasie by die kind.  
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• Die aktiwiteite in hierdie sessie vereis aksiegefokuste hantering.  Direkte aksie en 

hantering van die emosies wat tydens ‘n probleemsituasie beleef word, blyk een van 

die hanteringsreaksies te wees wat die meeste by gehospitaliseerde kleuters benut 

word, in sowel lae- as hoëstres gebeure  (Hart et al., 1992:144). 

 
 
SPESIALE OORWEGINGS TYDENS VERLOOP VAN SESSIE 
 

• Individuele verskille in strategieë vir hantering sal weerspieël word in die tipe 

aktiwiteit wat ‘n kind kies.   

• Aggressiewe aktiwiteite om spanning te ontlaai is nie geskik vir alle kinders nie. Die 

lokaal en omgewing waarin gewerk word, moet ontvanklik wees vir geraas, 

aggressiewe reaksies, en “morsige” spel.   

• Hierdie aktiwiteite laat aktiewe fisieke wyses van ontlading van spanning  toe,  eerder 

as vir ‘n probleemoplossende benadering.  Dit verskaf dus eerder ‘n uitlaatklep vir die 

kind as ‘n oplossing vir ‘n probleem. 

• Hoewel dit soms gepaard gaan met aggressiewe gedrag, voorsien al die aktiwiteite in 

hierdie hoofstuk ‘n wyse van veilige en aanvaarbare uitdrukking van gevoelens, angs 

en frustrasie. 

 
 
TERMINERING: 
 

• Terwyl daar opgeruim word, maak die terapeut en kleuter gesamentlik ‘n kort sintese 

van die aktiwiteite. 

• ‘n Kussinggeveg  kan as ‘n heerlike spanningsontladingspeletjie vir hierdie betrokke 

sessie dien, en is ‘n lekker manier om ‘n sessie mee af te sluit. 

• Bedank die kind en ouer/s vir lekker speeltyd en deelname.   

• Die volgende sessie word beplan, waarna die huidige sessie getermineer word. 
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5.3.4 Sessie 4:     Aaktiwiteite om ‘n positiewe liggaamsbeeld by die    

                               kind te kweek 

 

Siekte en hospitalisasie kan ‘n diep invloed hê op hoe ‘n kind sy eie liggaam beskou en 

beoordeel.  Dit op sigself kan die taak van die terapeut geweldig bemoeilik, naamlik om 

die kind te begelei om ‘n korrekte en positiewe beeld van sy liggaam te besit.  Mediese 

behandeling impliseer sekere interne en eksterne gebreke wat evaluasie, behandeling 

en/of herstel verlang.  Die uitkoms mag in sekere gevalle (tydelike of permanente) 

veranderinge aan die kind se liggaam impliseer, wat aanpassing op verskeie vlakke kan 

vereis – perseptueel, emosioneel en gedrag.  Daar moet aan die kind verduidelik word 

wat die moontlike veranderinge kan wees, en hoe dit deur mediese personeel, asook tuis, 

aangespreek gaan word.  Die aktiwiteite in hierdie hoofstuk is so ontwikkel dat dit 

versteurings van die kind se liggaamsbeeld help identifiseer en teëwerk.   

 

DOEL VAN SESSIE 

DOELSTELLING: 

 

• Om die kind in kontak met sy liggaam te bring met persepsies, houdings, liggaamlike 

aanpassings, en veranderinge tydens siekte en hospitalisasie, asook om die kind te 

begelei om ‘n korrekte en positiewe liggaamsbeeld te besit. 

 

DOELWITTE: 

 

Die doelwitte van hierdie sessie is om: 

• Die kind te leer van eksterne liggaamsdele:  om van eksterne liggaamsdele 

te leer, vorm ‘n belangrike ontwikkelingsmylpaal.  

• Die kind te leer van interne liggaamsdele:  interne liggaamsdele vorm ook 

deel van ‘n persoon se liggaamsbeeld, al is dit nie sigbaar nie.  

• Die kind te leer van liggaamlike funksies:  kennis van liggaamsdele alleenlik 

is nie voldoende nie.  Kennis oor hoe die liggaam funksioneer, help die kind 

verstaan hoe om daarvoor te sorg.   

  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



‘n Spelterapeutiese program vir die voorbereiding van kleuters op hospitalisasie, en mediese 
behandeling van siekte. 
______________________________________________________________________________________ 

195

• Aanvaarding van die liggaam:  soos die kind meer van sy eie liggaam en sy 

werking leer, ontwikkel hy ook ‘n houding oor homself.  Aanvaarding van die 

eie liggaam is ‘n baie belangrike doelstelling van hierdie sessie, en sal ook 

bogenoemde doelwitte kan aanspreek indien dit aangepas word deur ‘n 

aktiwiteit soos “Liggaamsbuitelyne”. 

• Die kind te oriënteer oor hoe mediese personeel met  behulp van mediese 

instrumente moontlik sy liggaamlike/persoonlike ruimte mag betree tydens 

hospitalisasie.  

 

AKTIWITEITBYLAAG:  “LIGGAAMBUITELYNE” 
 
Beplande duur: 45 minute 
 
Terapeutiese rasionaal: Om aanvaarding van die kind se eie liggaam asook 

bewustheid daarvan te verbeter deur: 
• Die kind te help om sy eie liggaam op papier af te trek. 
• Die “liggaamsbeeld” se karaktertrekke so na as 

moontlik aan die kind se eie vas te vang, asook om die 
betrokke liggaamsdeel wat tydens hospitalisasie in 
gedrag gaan kom in te teken. So byvoorbeeld sal die 
kind wat vir ‘n mangeloperasie gaan, gehelp word om 
die mangels korrek op sy “liggaamsbeeld” in te teken.   

• Die kind in kontak met sy liggaam te bring in 
persepsies, houdings, liggaamlike aanpassings, en 
veranderinge tydens siekte en hospitalisasie, asook om 
die kind te begelei om ‘n korrekte en positiewe 
liggaamsbeeld te besit. 

• Die kind se vrese vir liggaamlik skading of aanpassings 
as gevolg van sy siekte en hospitalisasie, te ondersoek, 
aan te spreek en hom te leer om dit te hanteer. 

 
Voorsorgmaatreëls en Kinders moet die gebruik van hulle hande besit. 
Beperkings: Voorsorg moet getref word vir veilige benutting van gom, 

skêr en penne. 
  
Vaardighede van kind: Kind moet verkieslik ‘n skêr kan benut, anders moet die 

terapeut hom daarin ondersteun. 
 Die kind moet vaardig en bereidwillig wees om oor sy eie 

liggaamsbeeld te praat. 
 
Toerusting: Lang rol papier, groot genoeg om die kind se liggaam op af 

te trek.   
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 Skêr, gom, kryten enige ander kunsmiddels van u keuse om 
mee te versier. 

  
Implementering: Sny ‘n lang genoeg stuk papier af om die kind se liggaam 

op af te trek. 
 Laat hom daarop lê terwyl die terapeut sy liggaam afteken. 
 Daarna word die liggaamsbeeld uitgeknip en versier 

volgens die kind sy karaktertrekke, hare en klere. 
 Help die kind om die bepaalde deel waaraan daar tydens 

die operasie gewerk gaan word in te teken, byvoorbeeld 
mangels, oorkanaal vir pypies, blindederm,  ensovoorts. 

 Daar word dan oor die “liggaamsbeeld” se siekte en 
operasie gepraat eerder as die kind s’n self.  So word die 
ongemak van sy siekte en hospitalisasie tydelik weg van 
die kind verplaas en kan hy met groter gemak aspekte 
verbaliseer aangaande persepsies, houdings en vrese oor 
liggaamlike aanpassings.  Waninterpretasies en 
onrealistiese fantasieë by die kind kan op hierdie wyse ook 
reggestel word.    

  
 
Alternatiewe: Meer as een karton kan aan mekaar geheg word indien die 

terapeut nie oor ‘n lang rol papier beskik nie. 
 Die kind kan gevra word om’n addisionele stel klere vir sy 

liggaamsbeeld saam te bring, en vir hom aan te trek. 
 

 

AGTERGRONDINLIGTING: 

 

• Definisie van liggaamsbeeld:   

 

      Liggaamsbeeld is ‘n term wat verskeie betekenisse kan impliseer.  Dit word deur   

      Witt, Cermak & Coster (in Hart et al., 1992:36) gedefinieer as ‘n individu se    

      gevoelens en houdings jeens sy eie liggaam.  Dit kan ook verwys na die   

      geestelike beeld wat iemand van sy liggaam het – sy bestaan, ruimtelike posisie en   

      die verhouding van die verskillende liggaamsdele tot mekaar.  
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• Die kind se houding jeens sy eie liggaam: 

 

‘n Kind se kennis van die wêreld begin met kennis van sy eie liggaam.  Nadat hy geleer 

het om die ruimtelike verhouding van sy eie liggaam te begryp, kan hy hierdie inligting 

na ander voorwerpe veralgemeen.  Hierdie proses vind plaas tydens die sensories 

motoriese fase van kognitiewe ontwikkeling, en stel die kind in staat om nuwe motoriese 

take te begryp, te organiseer en uit te voer.  Perseptuele en sosiale ontwikkeling is ook 

kritiek belangrik binne hierdie proses (Hart et al., 1992:36).  Die kind se gevoelens en 

houding jeens sy liggaam ontwikkel voortdurend gedurende die kinderjare, as gevolg van 

persoonlike fisieke ondervindinge en sosiale interaksies.  Ander individue se reaksies oor  

die kind se voorkoms beïnvloed verder die kind se siening van sy eie liggaam.  Die 

bemeestering wat die kind op sekere vlakke beleef, onder andere kognitief, sosiaal en 

atletiese bedrewenheid, ondersteun die ontwikkeling van ‘n goeie liggaamsbeeld.  Die 

kind se persepsie van sy liggaamsbeeld kan sy selfkonsep en selfvertroue optimaal 

beïnvloed – positief of negatief.   

 

‘n Individu se persepsie van homself en sy liggaam, beïnvloed sy geestelike gesondheid.  

Die behandeling van verskeie siektetoestande kan die liggaamsbeeld beïnvloed, deurdat 

dit die fisieke voorkoms van die individu verander.  Hierdie veranderinge van die fisieke 

voorkoms kan individue van alle ouderdomme onseker laat voel.  Beskrywende 

navorsingsbevindinge van Neff (in Hart et al., 1992:36) noem dat ouderdom, sowel as die 

ondervinding van lewe met ‘n siektetoestand wat voortdurende mediese aandag vereis, ‘n 

belangrike invloed het op die wyse waarop die kind sy liggaam beleef.  So is daar  bevind 

dat ‘n swak liggaamsbeeld geassosieer kan word met ‘n lae selfbeeld.  Hierdie bevindinge  

sluit onder meer in individue met obesiteit, gesplete lip/verhemelte, brandwonde, en klein 

liggaamspostuur (Hart et al., 1992:36). 

 

SPESIALE OORWEGINGS TYDENS VERLOOP: 

 

• Die progressie in ontwikkeling van liggaamsbeeld behoort ‘n belangrike oorweging te 

wees wanneer ingrypings vir liggaamsbeeldversteurings gekies word.   
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• Op dieselfde wyse as wat ‘n jong kind eers sy liggaamsdele identifiseer en daarna 

hulle besondere funksies begryp, kan die terapeut opeenvolgende terapeutiese 

aktiwiteite aanbied om hierdie kennis te fasiliteer.   

• Indien die kind kennis dra van liggaamsdele, kan aktiwiteite benut word om die kind 

in staat te stel om meer van sy liggaamlike funksies te leer.  Misverstande hieroor kan 

op hierdie wyse uitgeskakel word.   

• Aanvaarding van die kind se eie liggaam is ‘n verdere vlak van ondervinding, wat 

bevorder kan word deur terapeutiese spel.  Die holistiese eenheid van die kind se 

liggaam en emosies moet in ag geneem word, sodat die kind se liggaamlike invloed 

op sy emosies gehanteer kan word. 

• Dit is belangrik om die kind ruimte te gee om self die keuse te maak of hy aan ‘n 

sekere liggaamsbeeld-aktiwiteit wil deelneem, aangesien hierdie aktiwiteite soms 

bedreigend van aard kan wees (Hart et al., 1992:37).   

 

5.3.5 Sessie 5:   Voorbereiding deur benutting van die kind se   

                              eie liggaamsbeeld 

 

DOEL VAN SESSIE 
 
DOELSTELLING: 
 
 
• Om die kind se begrip vir sy siekte en hospitalisasie te versterk, asook om vrese, angs 

en fantasieë te identifiseer, op te klaar, en te beperk. 

 

DOELWITTE:  

 

Die doelwitte van hierdie sessie is om: 

• simptome en belewenisse te identifiseer en te bespreek. 

• die kind se eie liggaamsbeeld van die vorige sessie voor te berei, deur die operasie op 

die liggaamsbeeld uit te voer. 

• die kind in te lig oor die aard en oorsaak van sy siekte, om sodoende selfverwyt en 

skuldgevoelens te minimaliseer. 
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• eenvoudige visuele voorstellings en verbale verduidelikings te benut om die kind se 

liggaam se huidige werking en verlangde werking ten toon te stel,  en  

• te verduidelik wat met hom sal gebeur tydens hospitalisasie en hoe hy moontlik sal 

voel. 

 

AKTIWITEITBYLAAG:    “VOORBEREIDING VAN DIE KIND SE    
                                                     LIGGAAMSBEELD OP VOORGENOME    
                                                     OPERASIE EN HOSPITALISASIE” 
 
Beplande duur:  50 minute 
 
Terapeutiese rasionaal: Om die kind te begelei om  begrip vir sy siekte en 

hospitalisasie te versterk, asook om vrese, angs en 
fantasieë te identifiseer, op te klaar, en te beperk, 
deur: 
• Simptome en belewenisse te identifiseer en te 

bespreek. 
• Die verloop van die operasie te bespreek en die 

kind aan te moedig om die operasie op sy 
“liggaamsbeeld” van die vorige sessie uit te 
voer 

• Die kind in te lig oor die aard en oorsaak van sy 
siekte, om sodoende selfverwyt en 
skuldgevoelens te minimaliseer. 

• Eenvoudige visuele voorstellings en verbale 
verduidelikings te benut om sy liggaam se 
huidige werking en verlangde werking ten toon 
te stel, asook wat met hom sal gebeur tydens 
hospitalisasie, en hoe hy moontlik sal voel. 

 
Voorsorgmaatreëls en beperkings: Sien toe dat, indien u mediese instrumente gebruik, 

die kind homself nie daarmee kan beseer, sodat dit 
verdere vrees vir hom impliseer nie. 
Die terapeut moet eerstehandse kennis en insae in 
die betrokke mediese prosedure, siektetoestand en 
operasie besit, om aan die kind korrekte inligting te 
kan verskaf.  Die dokter wat die operasie gaan 
onderneem, moet dus voor hierdie sessie besoek 
word, en alle moontlike inligting moet bekom word. 

Vaardighede van die kind: Die kind moet in staat wees tot fantasiespel, ten 
einde ‘n speel-speel operasie op “homself” uit te 
voer met behulp van sy liggaamsbeeld.   

 Die kind moet daartoe in staat wees om hoe gering 
en eenvoudig ookal, vrese en angs aangaande sy 
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hospitalisasie en siekte te kan verbaliseer en te leer 
hanteer. 

 
Toerusting: Liggaamsbeeld van die vorige sessie. 
 Mediese instrumente (regte instrumente of 

speelgoedinstrumente werk ewe goed). 
 Kry vir die kind ‘n wit jassie om aan te trek, ‘n 

bedlampie wat se kop kan draai, wat die teaterligte 
simboliseer, en handskoene om die operasie mee te 
doen. Hoe meer lewensgetrou die spel is, hoe beter 
sal dit die kind voorberei. 

 
Implementering: Vanuit die vorige sessie is daar reeds bepaal wat die 

kind se begrip, houding, vrese en fantasieë oor sy 
hospitalisasie en siekte is. 

 Tydens hierdie sessie word daar voortgebou deurdat 
die kind nou sy eie liggaamsbeeld gaan voorberei en 
opereer. 
Laat die kind sy eie lewensgrootte liggaamsbuitelyn 
gebruik om wat die terapeut oor die operasie proses 
aan die kind verduidelik het, op die “papierpasiënt” 
te herhaal.   
Enige onduidelikhede of waninterpretasies kan op 
hierdie wyse uitgeskakel word.   
Bemagtig die kind deur na hom te verwys as 
byvoorbeeld “Dr. Jovann” en laat hom beheer 
terugkry, deur hom in beheer van sy eie operasie 
hier te plaas.   
Vra hom om te verduidelik wat hy doen, terwyl hy 
besig is met die operasie. 
Dit is ook raadsaam om hom te versoek om hierdie 
bang pasiënt, gerus te stel aangaande sy operasie en 
siekte.  Dit werk gerusstellend op die kind in, en 
bemagtig hom verder. 
Laat die kind die beeld sy eie naam gee, om dit vir 
hom realiteitsgebonde te maak.  
Daar moet vooraf stapsgewys aan die kind 
verduidelik word wat met hom gaan gebeur, vandat 
hy by die hospitaal gaan arriveer totdat hy uit die 
ontslaan gaan word.   
Verduidelik aan die kind alle aspekte soos wat hy 
vooraf mag of nie mag doen en eet nie.  Wat hy 
gaan aantrek, wat die dokters gaan aantrek, hoe die 
teater gaan lyk, wat hy alles gaan sien, hoor en voel.  
Die kind moet dan stapsgewys vir “homself” teater 
toe vat, narkose gee, die operasie uitvoer en nasorg 
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doen.  Nasorg behels om aan homself met ander 
woorde die “liggaamsbeeld” te verduidelik hoe hy 
gaan voel en reageer.  Wat lekker of minder lekker 
gaan wees.  Wat hy mag eet of drink. En wat met 
hom gaan gebeur totdat hy weer huistoe gaan. 
Die aard en oorsaak van sy siekte asook sy liggaam 
se huidige en verlangde werking moet breedvoerig 
aan hom verduidelik word. 
Laat die kind ook sy eie vrese, vrae en fantasieë 
hanteer en beantwoord deur rollespel te speel, waar 
die terapeut namens die “liggaamsbeeld” vrae vra 
wat vir die betrokke kind problematies was en is.  
Die kind moet dan sy eie vrae en bekommernisse 
hanteer, as die “dokter”. 
 

Alternatiewe: Indien die regte plastiek hospitaaljurke, musse, 
skoenbedekkings, ens,  bekom kan word om aan te 
trek met voorbereiding, sal die kind se belewenis 
baie meer lewensgetrou wees. 
 
 

SPESIALE OORWEGINGS: 

 

• Alhoewel die kind se ontwikkelingsvlak vir die terapeut ‘n aanduiding gee vir die 

beplanning van voorbereiding, moet omgewings- en individuele invloede nie buite 

rekening gelaat word nie.   

• Hierdie aspekte verskaf  slegs ‘n riglyn waarvolgens die kind se begrip vir inligting 

bepaal kan word, sowel as sy begrip vir die korrekte tyd, en bied slegs ‘n riglyn oor 

die kompleksiteit en inhoud van die inligting oor hospitalisasie wat oorgedra gaan 

word. 

 

VERLOOP VAN SESSIE: 

 

• Bepaal die kind se begrip vir die probleem of siekte, asook vrese en fantasieë.  Vra na 

simptome en hoe hy dit beleef. 

• Vra die kind na wat die oorsaak van die probleem/siekte. 

• Stel die kind gerus oor selfverwyt, skuldgevoelens, en straf. 
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• Klarifiseer en versterk begrip.  Gee eenvoudige verduidelikings van die menslike 

anatomie en fisiologie.  Maak notas van kernpunte. 

• Die terapeut behoort kennis te dra van wat die kind tydens hospitalisasie sal sien, 

hoor,en voel, en wat van hom verwag sal word om tydens prosedures te doen.  

Eenvoudige taal moet tydens hierdie verduidelikings gebruik word. 

• Die kind se ontwikkelingsvlak moet geassesseer word, en inligting moet vanaf die 

ouers verkry word oor omgewingsfaktore wat ‘n invloed kan uitoefen op die kind se 

vermoë om spanning te hanteer, byvoorbeeld vorige hospitalisasie van ‘n gesinslid, 

onlangse verlies, dood, en verhuising. 

• Dit is ook nodig om die ouers voor te berei.  Dit word die effektiefste beleef waar die 

kind nie teenwoordig is nie.  Dit laat die ouers toe om vrae te vra oor vrese en 

bekommernisse, sonder dat die kind verder daardeur beangs word.  Hierdie 

ontmoeting moet so gereël word dat dit nie agterdog by die kind skep oor sy 

afwesigheid, en sodoende die vertrouensverhouding beïnvloed nie. 

• Konkrete visuele voorstellings en materiaal kan benut word in interaktiewe 

ondervindinge, as deel van die voorbereiding.  Die keuse van materiaal kan gebaseer 

word op sowel die assessering van die kind, as op kennis van wat die kind gaan sien, 

hoor en beleef tydens prosedures. 

• Toekomstige bemeestering moet beplan word.  Die terapeut moet aan die kind 

verduidelik wat die voorspelde reaksies op die prosedures gaan wees, asook hoe die 

mediese personeel van hom sal verwag om op te tree.  Op hierdie wyse kan die 

terapeut en die kind saam beplan hoe om die verwagte gedrag te bereik, en hoe om dit 

in te oefen deur rollespel. 

• Verduidelik behandeling, prosedures en verwagtinge wat die kind kan koester.  

Buitelyne van die liggaam kan by die kind van drie jaar en ouer benut word.  Benut 

speelse repetisie vir kinders wat jonger is as sewe jaar. 

• Om effektief te wees, moet die inligting wat in die proses van voorbereiding aan die 

kind oorgedra word, insluit wat die kind gaan sien, hoor, voel, en wat hy verwag sal 

word om te doen.   

• ‘n Verduideliking van waarom ‘n sekere prosedure uitgevoer moet word, is ook 

belangrik   
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• Verdere inligting en verduidelikings kan gebaseer word op die kind se behoeftes en 

vrae, asook sy gereedheid en vermoë om voordeel te put uit bykomende inligting.  Vir 

die kind jonger as twaalf jaar, word ‘n nuwe ondervinding die beste begryp deur 

ondervinding met die inligting.  Sonder ondervinding aan die kant van die kind, kan 

die aksies, gevoelens en inligting wat deur die terapeut se woorde gesimboliseer 

word, iets anders verteenwoordig as wat die terapeut bedoel.   

• Kennis oor die kind se ontwikkeling verskaf ‘n aanduiding van wat die kind in staat is 

om te verstaan en van hoe inligting oorgedra kan word.   

• Materiaal wat die kind kan sien en voel, kan verwarring opklaar en onrealistiese 

fantasieë voorkom.   

• Prente, foto’s, liggaamsbuitelyne, inkleurboeke, storieboeke, en ander visuele  

tegnieke, kan benut word om die kind se begrip van mediese gebeure en prosedures te 

verhoog.  Die benutting van driedimensionele hulpmiddels, soos poppespel, 

poppekas, handpoppe, of kuns media, blyk ‘n waardevolle komponent van 

voorbereiding te verteenwoordig.   

• Die benutting van mediese spel en die benutting van mediese instrumente kan in 

samewerking met poppespel benut word om die ervaring meer 

werklikheidsgeoriënteer te maak.  Tydens spel kan aanvaarbare gedrag vir 

selfkontrole, asook reaksies vir optrede, geïdentifiseer word, en ook  ingeoefen word.   

• Spel bied dus aan die kind die geleentheid om selfuitdrukking te beleef, terwyl vrese 

en angs, sowel as obsessies met sekere temas, uitgespeel en gehanteer kan word.   

• Hierdie spel kan ook vir die terapeut ‘n aanduiding gee van aspekte wat nog vrees 

wek en aandag vereis.   

 

TERMINERING: 

 

• Beklemtoon positiewe aspekte van hospitalisasie soos nuwe ondervindinge en nuwe 

mense wat hy gaan ontmoet.  Moedig gesprekke oor hospitalisasie aan. 

• Vra eenvoudige vrae om kennis te herroep.  Gebruik visuele hulpmiddels by die 

jonger kind om vrae te beantwoord. 
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• Beslis of sy begrip en kennis vermeerder het, en maak saam ‘n kort opsomming van 

die hospitalisasie-ervaring. 

• Indien enige verdere fantasieë of skuldgevoelens steeds manifesteer, maak ‘n nota om 

dit in die opvolgende sessie weer aan te raak. 

 

5.3.6 Sessie 6 :   Kuns met mediese toerusting en in aktiwiteite in mediese spel 

 

Hierdie sessie bevat kunsaktiwiteite, waar die kind mediese toerusting kan benut as 

medium vir uitdrukking.  Die aktiwiteite kan met groot sukses benut word wanneer die 

kind se angsvlakke en vrese te hoog is om aan ander formele vorme van spel en 

voorbereiding deel te neem.  Aktiwiteite in mediese spel word op indirekte en soms 

humoristiese wyses benut om die kind met betrekking jeens mediese toerusting te 

oriënteer.   

 

DOEL VAN SESSIE 

DOELSTELLING: 

 

• Om met behulp van mediese toerusting en aktiwiteite in mediese spel die kind te 

begelei om uitdrukking aan vrese te gee en om hom bekend te maak met die mediese 

instrumente waarmee hy tydens hospitalisasie behandel gaan word. 

 

DOELWITTE: 

 

Die doelwitte van hierdie sessie is om: 

• sover as moontlik die kind in staat te stel om informeel te speel met alle mediese 

toerusting en instrumente wat hy tydens sy hospitalisasie en in die teater gaan sien, en 

waarmee hy behandel gaan word, om sodoende die vrees uit te skakel wat daardie 

instrumente mag impliseer. 

• die kind toe te laat om deur die benutting van mediese toerusting, informeel te 

ondersoek en uitdrukking te gee aan die self, deur middel van kunsaktiwiteite deur 
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gebruik te maak van ‘n verskeidenheid materiale soos verbande, pleisters, watte, 

mondspatels, spuite, ensovoort, en  om ‘n “collage” prent te maak. 

 

AKTIWITEITBYLAAG 5:  “COLLAGEPRENT MET MEDIESE APPARATE” 
 
Beplande duur:  35 minute 
 
Terapeutiese rasionaal: Om aan kunsaktiwiteite deel te neem met mediese apparate 

deur: 
• Mediese apparate te benut om ‘n “collage” te maak, wat 

nie bedreigend van aard is nie. 
Verkry bemeestering oor mediese toerusting deur: 
• mediese toerusting soos bv spuite te ondersoek, te 

verken, en op ’n nie-bedreigende wyse te hanteer 
• die kunsaktiwiteit te benut as ‘n bron van bespreking, 

ten einde gevoelens wat geassosieer word met die 
mediese toerusting, te identifiseer, te verken, en 
ondervindinge daarvan te bespreek. 

 
Voorsorgmaatreëls en  Vereis die gebruik van die kind se hande. 
beperkings: Wees bedag op die gebruik van skerp mediese voorwerpe, 

asook die benutting van die sker, gom en voorwerpe wat 
versmoring of verstopping van lugweg kan veroorsaak by 
jonger kinders.   

 Let op dat die jonger kind nie voorwerpe in sy neus of ore 
druk nie. 

 
Toerusting: Alle bekombare mediese toerusting en apparate wat die 

kind moontlik tydens hospitalisasie sal sien, veral spuite. 
 Mediums wat die kind in sy “collage” kan benut, soos 

pleisters, watte, tongonderdrukkerstokkies, gaas, pypies, 
plastiekhouers wat naalde bedek, en plastiek 
medisyneglasies. Skêr, gom, karton, verf, blinkers en kryt. 

 
Implementering: Laat genoeg tyd toe vir die kind om met mediese toerusting 

te speel, terwyl benutting en werkswyse bespreek word.  
Help die kind om die positiewe aspekte daarvan te 
beklemtoon ten einde die negatiewe vreesimpak daarvan te 
verlaag.  Daar kan gesê word dat;  “Indien hierdie 
spuitnaald nie daar was nie, sou die dokter nie die 
medisyne in jou lyfie kon spuit om jou gesond te maak 
nie”, of “As daar nie ‘n masker was om oor jou neusie te sit 
nie, sou jy nie lekker kon slaap sodat jy niks voel as die 
dokter jou opereer en beter maak nie”. 

  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



‘n Spelterapeutiese program vir die voorbereiding van kleuters op hospitalisasie, en mediese 
behandeling van siekte. 
______________________________________________________________________________________ 

206

 Daarna kan die terapeut aan die kind die keuse gee van al 
die kunsmediums en mediese apparate, om ‘n “collage” te 
maak.  Hy mag enigiets van sy keuse maak, met enige 
mediums van sy keuse, terwyl die mediese waarde van elke 
medium bespreek word. 

 
Alternatiewe: Die twee aktiwiteite kan gekombineer word deur die kind 

te help om sy prent of “collage” met ‘n spuit te verf, deur 
bietjie verf daarin op te trek en dit op sy prent te spuit. 

 
 
AGTERGRONDINLIGTING: 

 

• Aktiwiteite in mediese spel word deur McCue (in Hart et el., 1992:80) omskryf as ‘n 

duidelik onderskeibare konsep binne die verskynsel van speel.  Dit is ‘n vorm van 

spel wat altyd mediese temas en toerusting insluit.  Hoewel hierdie vorm van spel 

deur die terapeut of die kind geïnisieer word, is die kind wat die finale besluit moet 

neem om dit vrywillig in stand te hou.   

• Mediese spel word geassosieer met pret en ontspanning, maar kan deur sommige 

kinders as intens en aggressief beleef word.   

• Mediese spel is nie sinoniem met voorbereiding nie, aangesien dit nie ‘n volwasse 

persoon insluit wat ‘n prosedure demonstreer of ‘n kind op ‘n formele opvoedkundige 

wyse bekend stel met ‘n sekere aspek nie. 

• Tipes mediese spel: Vier tipes mediese spel word deur McCue (in Hart et al., 

1992:80) geïdentifiseer, naamlik: 

• Rolrepetisie/rolomkering mediese spel (soos in sessie 5 gedoen) 

• Mediese fantasiespel (soos in sessie 5) 

• Indirekte mediese spel (huidige sessie) 

• Mediese kuns (huidige sessie) 

• Terwyl baie outeurs meen dat die proses en die produk van die aktiwiteit vir die kind 

belangrik is, beklemtoon kunsterapeute dat dit die proses en die ondervinding is wat 

belangrik vir die kind is, en nie die produk nie (Hart et al., 1992:80).   

• Kunsterapeute benut verskeie mediums soos verf, teken en beeldhou om individue in 

staat te stel om hulleself , hulle gevoelens en verhoudinge beter te begryp.  Op hierdie 
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wyse word konflikte deurgewerk, gekanaliseer en opgelos, alles sonder om ‘n woorde 

te gebruik.   

• Die doel van terapie met behulp van kuns, sluit onder meer in om kommunikasie te 

verbreed en kinders aan te moedig om deur ontdekking te leer, take uit te voer wat 

selfbelonend is, en om emosionele balans te herstel.   

• Ongeag die kunsmedia wat benut word, kry die kind die geleentheid om homself 

fisies, affektief, kognitief, simbolies en kreatief uit te druk.  

• Die kind kry nuttige blootstelling aan mediese toerusting op ‘n nie-bedreigende wyse, 

wanneer dit in aktiwiteite in mediese spel benut word.  Die kind se kennis en begrip 

van mediese toerusting verbreed soos wat hy ouer word.   

• Daar word verder deur navorsing bevestig dat, hoe meer beperk kinders se kennis van 

mediese prosedures en toerusting is, hoe hoër blyk hulle angsvlakke te wees.   

• Aanduidings bestaan dat, indien ‘n kind wat voor hospitalisasie met hospitaal-

verwante instrumente speel, hy minder angs en ongemak toon as ‘n kind wat nie 

daarmee bekend is nie.   

• Kinders druk ook deur middel van mediese spel behoeftes en vrese vir sekere 

prosedures uit.   

• “Inspuitingspeletjies” is dan een van die mees algemene prosedures waaroor angs in 

navorsing uitgebeeld word.  ‘n Belangrike deel van hierdie spel is ondersoekend van 

aard. Hierdie bevindinge toon aan dat ondersoekgeleentheid wat deur middel van 

mediese kuns geskep word, kinders bekend maak met mediese toerusting voordat 

rolrepetisie of rolomkering en mediese fantasiespel voorkom. 

 

SPESIALE OORWEGINGS TYDENS VERLOOP: 

 

• Een van die eerste oorwegings wanneer mediese kuns benut word met ‘n kind, is die 

rol van die terapeut.  Moet die terapeut aktief wees of moet sy ‘n passiewe waarnemer 

wees?  Bolig, Fernie & Klein (in Hart et al., 1992:81) konstateer dat 

ongestruktureerde spel, sonder die leiding van ‘n terapeut, die beste geleentheid vir 

die kind bied om vaardighede te ontwikkel en beheer te verkry.   
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• Wanneer spel geïnhibeer word as gevolg van immobiliteit, ‘n oninteressante 

omgewing, oorstimulerende omgewing, of angs en vrese, dan moet ‘n volwasse 

individu ‘n meer aktiewe rol inneem in die mediese spel van die kind. 

• Die hoeveelheid betrokkenheid en kontrole van die volwassene moet met oorleg 

beplan word wanneer mediese spel oorweeg word.   

• Mediese spel mag onder geen normale omstandighede direk onderbreek word nie.  So 

byvoorbeeld kan daar aan die kind gevra word “vertel bietjie vir my, waaraan het jy 

nou gedink?” eerder as, “Wat is dit?”   

• Op hierdie wyse van interaksie sal die kind meer geneig wees om betekenisvolle 

inligting aan die terapeut te verskaf. 

 

5.3.7 Sessie 7:   Selfuitdrukkingsaktiwiteite 

 

Kinders druk hulleself op ‘n verskeidenheid wyses uit, afhangende van hulle ouderdom, 

kommunikasievaardighede, gesondheidstatus en persoonlikheid.  Selfuitdrukking is ‘n 

belangrike aanpassingstegniek waarmee die kind stres hanteer.  Die tegnieke in hierdie 

hoofstuk stel die terapeut in staat om te bepaal watter vrae of bekommernisse die kind het 

oor sy hospitalisasie.  Hierdie aktiwiteite laat die kind toe om hanteringsvaardighede te 

ontwikkel, en dit fasiliteer ook kommunikasie met die kind (Hart et al., 1992:124). 

 

DOEL VAN SESSIE 

DOELSTELLING: 

 

• Om die kleuter wat nog nie optimaal oor verbale vaardighede beskik om sy gevoelens 

en denke uit te druk nie, te begelei om selfuitdrukking van angs, woede, frustrasie en 

aggressie op ‘n aanvaarbare en veilige wyse te kanaliseer, ten einde hom beter toe te 

rus om stres wat met hospitalisasie en siekte gepaard gaan, te hanteer. 
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DOELWITTE: 

 

Die aktiwiteite in hierdie sessie kan gegroepeer word volgens drie hoofdoelwitte, 

gebaseer op hoe direk die kind uitdrukking aan sy gevoelens gee.  Die terapeut behoort 

teen hierdie tyd al die kind goed genoeg te ken om te weet wat vir hom die meeste 

waarde sal inhou.  Twee aktiwiteite kan ook gekombineer word. 

 

• Indirekte of simboliese kommunikasie:  Sommige kinders mag onwillig of 

onbekwaam wees om verbaal te kommunikeer, waar aktiwiteite soos “Gevoel-

gesiggies” en ‘n brief aan die dokter nuttig kan wees. 

 

• Identifikasie en bespreking van gevoelens: Die volgende vlak van uitdrukking sluit 

identifisering en bespreking van gevoelens op ‘n meer direkte wyse  in, waar “Dinge 

wat my ophef” die doelstelling kan help bereik. 

 

• Konstruktiewe uitdruk van gevoelens:  Kinders mag gereed voel om verby die 

uitdrukking van gevoelens te beweeg, na die hantering daarvan.  Aktiwiteite soos 

“Vingerpoppies” kan die kind aanmoedig om te beweeg na ‘n nuwe en meer 

gevorderde vlak van hantering. 

 

AKTIWITEIT BYLAAG: “GEVOELGESIGGIES” EN ‘N BRIEF AAN DIE  
                                                      DOKTER 
 
Beplande duur:  25 minute 
 
Terapeutiese rasionaal: Om die kind te help om deur indirekte of simboliese 

kommunikasie te kommunikeer deur: 
• Gevoelgesiggies te maak. 
• Hierdie gesiggies te gebruik om die kind se gevoelens 

uit te druk. 
 
Voorsorgmaatreëls en  Die kind moet ten minste een hand kan gebruik. 
Beperkings: Let op by die jonger kind na die gebruik van skêr en gom.  
 
Vaardighede van kind: Die kind moet onderskeid kan maak tussen kwaad, 

vriendelik/bly, hartseer, bang, ensovoorts. 
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 Die kind moet ook hierdie emosies op prentjies kan 
onderskei. 

 
Toerusting: Papierborde, kryt, potlode, tongonderdrukkerstokkies, gom, 

en ‘n sker. 
 
Implementering: Neem die emosies wat die kind sover tydens terapie 

gekommunikeer het, en teken die emosies in die vorm van 
gesiggies op verskillende papierborde. 

 Plak twee gesiggies rug aan rug aan mekaar vas, met ‘n 
stokkie in die middel, sodat die kind aan die stokkie kan 
vashou. 
Bespreek die verskillende gevoelgesiggies, sodat die kind 
dit verstaan. 
Bespreek nou met die kind die verskillende situasies en 
gepaardgaande emosies, byvoorbeeld ouers wat nie by die 
kind is nie, die kry van inspuitings, iemand wat kom kuier 
in die hospitaal, weer gesondwees, die kry van narkose 
ensovoorts. Laat die kind telkens die emosie wat daaraan 
gekoppel word aan die terapeut wys met behulp van die 
bordjies. 
Laat die kind toe om hierdie bordjies ook te gebruik tydens 
sy hospitalisasie en na afloop van sy operasie. 

  
Alternatiewe: Ná die speletjie kan die terapeut en kind saam ‘n brief aan 

die dokter skryf, wat hierdie gevoelens en situasies bevat, 
sodat hy daarvan bewus sal wees. 

 
 
AKTIWITEIT BYLAAG:  “DINGE WAT MY OPHEF” 
 
Beplande duur: 20 minute 
 
Terapeutiese rasionaal: Om te dien as ‘n bron van identifikasie en bespreking van 

gevoelens deur: 
• Voorwerpe, mense en plekke te bespreek wat die kind 

goed laat voel. 
• Daardie dinge wat hom goed laat voel en hom “ophef” 

op ‘n helium ballon neer te skryf. 
 
Voorsorgmaatreëls en  Pasop vir die bars van ballonne, en vir penne en die sker. 
Beperkings: Sien toe dat die toutjies van die ballonne nie om die kind se 

nek draai nie. 
 
Vaardighede van kind: Die kind moet in staat wees om dinge te identifiseer wat 

hom goed laat voel en hom “ophef”. 
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Toerusting: Ballonne met helium in. 
 Tou en ‘n skêr. 
 
Implementering: Fassilliteer ‘n bespreking oor aangename dinge, gebeure, 

mense en plekke wat die kind “ophef”. Lys al die betrokke 
aspekte. 

 Laat die kind dit self op die ballon skryf, of help hom deur 
dit vir hom te skryf.  Verwys daarna as “dinge wat my 
ophef”. 

 
Alternatiewe:   Indien daar nie helium ballone verkry word nie, kan ‘n 

ballon op ‘n karton geteken word, en die aspekte daarop 
geskryf word. 

 
 
 
 
 AKTIWITEITBYLAAG:  “VINGERPOPPIES” 
 
Beplande duur: 45 minute 
 
Terapeutiese rasionaal: Dit dien as ‘n wyse waarop die kind direk kan 

kommunikeer deur: 
• Vingerpoppe te benut om sy gevoelens mee te 

kommunikeer oor hospitalisasie en siekte. 
• ‘n Storie oor die hospitaal te maak, deur verskillende 

poppies te gebruik wat die kind, pasiënt, terapeut, ouers 
en ander mediese personeel voorstel.  Die storie kan ‘n 
naam gegee word deur die kind se naam te gebruik 
naamlik:  “Jovann se eerste hospitaalbesoek!” 

 
Voorsorgmaatreëls en Wees versigtig vir die gebruik van koki-penne en skêr. 
Beperkings:   Rubber handskoene kan tot versmoring lei. 
 
Vaardighede van kind: Kind moet in staat wees om aan fantasiespel deel te neem 

en moet in staat wees tot kreatiewe gedagtes. 
 
Toerusting: Skêr en koki-penne. 

Dokter se rubber handskoene. 
 

Implementering: Sny die vingers van die rubber handskoen af om as die 
vinger poppies te dien. 

 Teken gesiggies en klere met koki-penne om verskillende 
persone te verteenwoordig, soos hierbo genoem. 
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 Rollespel kan daarmee gehou word om gevoelens tussen 
dokter en pasiënt, ouer en kind, kind en terapeut te 
ondersoek. 

 Vra oop vrae om kommunikasie te stimuleer, en moedig die 
kind aan die poppies se gevoelens, vrese en bekommernisse 
te verbaliseer. 

 Daarna kan ‘n storie geskryf word oor die betrokke kind se 
hospitalisasie met titels soos:  “Jovann se eerste 
hospitaalbesoek”. 
Sommige vingers van die rubberhandskoen kan ook 
weggebind word om die hare te vorm, terwyl die duim die 
neus verteenwoordig.  Die res van die gesiggie kan dan 
ingeteken word.  Verskillende gesiggies kan op hierdie 
wyse gemaak word om mee te speel. 

 

AGTERGRONDINLIGTING: 

 

• Hoewel individue op dieselfde wyse teenoor ‘n situasie kan reageer, sal hulle nie 

noodwendig op dieselfde wyse reageer teenoor ‘n onbekende nuwe situasie nie.   

• Kenmerke van stres en die hantering daarvan kan wissel, sowel as die motivering van 

hantering, die hantering van die situasie self, en die uitkoms daarvan.   

• Hantering van ‘n situasie kan enersyds fokus op die aksie, en andersyds op die 

probleem.   

• Emosiegefokuste hantering word benut om emosionele reaksies op ‘n probleem  te 

reguleer.   

• Probleemgefokuste hantering is weer gerig op die neem van spesifieke stappe om ‘n 

moeilike situasie te beheer of te verander.   

• In elke vorm van hantering is daar vier hanteringsmetodes gesetel: 

• soeke na inligting 

• direkte aksie 

• indirekte aksie 

• intra-psigiese  prosesse  (Hart et al., 1992:124). 

• Aktiwiteite wat selfuitdrukking bevorder kan in verskeie kategorieë verdeel word.  

Sulke aktiwiteite benut beide emosiegefokuste en probleemgefokuste hantering.   
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• Selfuitdrukking is ook ‘n komponent van aktiewe en inligtingsoekende hantering, wat 

meer positiewe aanpassing by hospitalisasie bevorder. 

 

SPESIALE OORWEGINGS TYDENS VERLOOP: 

 

• Genoeg rapport moet verkry word voordat selfuitdrukking met pediatriese pasiënte 

gedoen word.   

• Die kind sal slegs denke en gevoelens weergee aan die persoon wat hy vertrou.   

• Daarom moet die terapeut ondersteunend en nie-veroordelend teenoor die kind 

optree. 

• Kinders beskik oor verskillende temperamente en kommunikasievaardighede, wat 

individuele style en verskille impliseer.   

• Hierdie voorkeure en style moet in ag geneem word by die keuse van 

selfuitdrukkingsaktiwiteite.   

• So is ‘n meer indirekte vorm van kommunikasie byvoorbeeld meer effektief by die 

skaam kind.   

• Die ouderdom van die kind sal ook bepaal watter aktiwiteit die mees gepaste een is, 

veral as dit kom by identifikasie van gevoelens, skryf en teken. 

 

 

5.3.8 Sessie 8:   Opname-aktiwiteite en hospitaaltoer 

 

Die opneem van ‘n kind in die hospitaal word geïdentifiseer as ‘n uiters kritieke periode, 

wat met spanning en angs gepaard gaan.  Daarom is dit so nodig vir intervensie, ten einde 

die kind te begelei om hierdie spanningsvolle ondervinding effektief te hanteer.  

Opname-aktiwiteite fokus primêr daarop, om die kind se angs vir opname in die 

“vreemde groot gebou” te fasiliteer en aan te spreek (Hart et al., 1992:10). 
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DOEL VAN SESSIE 

DOELSTELLING: 

 

• Om die kind se hanteringsmeganismes vir die nuwe gesondheidsondervinding te 

identifiseer en te oriënteer, deur te poog om by die nuwe omstandighede aan te pas en 

daarvan te leer, sodat sy opname in die hospitaal, ontwrigte roetine, en skeiding van 

ouers minder stresvol beleef mag word.  

  

DOELWITTE: 

 

Die doelwitte van hierdie sessie is om: 

• oriëntering en inligting te bied, wat die kind kan help om die fisiese onbekendheid 

van die hospitaal te verminder, sowel as prosedures van dit wat gaan gebeur.  

Aktiwiteite wat oriëntering ondersteun sluit in: “Hospitaaltoer” en “Hospitaalstorie”.  

Hierdie aktiwiteite stel die kind in staat om al die nodige inligting uit die nuwe 

omgewing te put, ten einde beheer te verkry oor homself en oor die stresvolle situasie.   

• normalisering aan te moedig met pogings om die hospitaalomgewing so ver moontlik 

dieselfde te maak as by die huis. Hospitaalbeleid en die samewerking van 

verpleegpersoneel moet in ag geneem word.  Met behulp van hierdie aktiwiteite kan 

die kind sy eie spasie identifiseer, en beheer daaroor hê.  Die kind word dus gereken  

as ‘n unieke persoon met voor- en afkeure. Skeppings wat die kind tydens terapie 

gemaak het, kan in sy kamer of ruimte opgesit word. 

• hanteringsmeganismes te identifiseer. Hier kan die terapeut die kind begelei om 

hanteringsvaardighede te herken en om die betekenis daarvan te begryp. Dit toon ook 

vir die kind aan dat hy wel uit die hospitaal ontslaan gaan word, wat gewoonlik ‘n 

onderliggende bekommernis van die meeste kinders is. 

 

 
AKTIWITEIT BYLAE: “HOSPITAALTOER” 
 
Beplande duur: Totdat alle dele van die hospitaalbesoek gedek is. 
 
Terapeutiese rasionaal: Om informasie oor die hospitaal te verskaf deur: 
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• Die kind en sy gesin met ‘n toer te oriënteer ten opsigte 
van die pediatriese eenheid en teater. 

• Spesifieke areas van belang te identifiseer, soos 
speelkamer, verpleegsters se vergaderkamer, toonbank, 
kinderkamers, en nasorgkamers. 

• Die kind voor te stel aan ander kinders en aan 
verpleegpersoneel in die eenheid. 

• Inligting te verskaf wat die kind kan help om die fisiese 
onbekendheid van die hospitaal en prosedures te 
verminder, deur bv  roetines, hospitaalkos, reuke, en 
geluide te bespreek. 

• Die kind te oriënteer om hom in staat te stel om al die 
inligting uit die nuwe omgewing te put, wat hy nodig 
mag hê om beheer oor homself en die stresvolle situasie 
te verkry. 

 
 
Voorsorgmaatreëls en  Die kind moenie tydens die toer blootgestel word aan  
beperkings: onnodige trauma soos kinders wat ingespuit word, of wat 

tydens behandeling uitreageer nie.   
 Reël vooraf met personeel dat die toer hulle pas, en nie 

spanningsvol deur die kind beleef word nie. 
 Sien toe dat, wanneer die teater besoek word, dit rustig en 

skoon daar is, en nie na afloop van ‘n groot operasie, wat 
vir die kind tot ontsteltenis kan lei nie. 

 
Vaardighede van kind: Geen. 
 
Toerusting: Indien moontlik sal ‘n kaart gewens wees, omdat konkrete 

en visuele middele vir ‘n kind se voorbereiding altyd 
voordelig is. 

 
Implementering: Onderneem die toer met begeleiding van mediese personeel 

indien nodig, wat alles aan die kind verduidelik.  Sorg dat 
dit ‘n rustige en vriendelike persoon is.   

 Indien daar slegs van ‘n kaart af gewerk werk word, moet 
die terapeut haarself vooraf georiënteer het, sodat dit nie tot 
verwarring en angs vir die kind lei nie. 

 Verduidelik elke area en die nut en werking van alle 
toerusting wat van belang is vir die spesifieke kind. 

 
 
AKTIWITEITBYLAAG:  “HOSPITAALSTORIE” 
 
Beplande duur: 15 minute 
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Terapeutiese rasionaal: Om informasie rakende die hospitaal aan die kind te bied 
deur ‘n storie te maak of te vertel wat: 
• Die kind sal oriënteer ten opsigte van hospitaalroetine 

en skedules. 
• Spesifieke persone in die hospitaal identifiseer wat van 

belang is vir die kind se hospitalisasie. 
• Finale vrae wat die kind mag ervaar vir hom te 

beantwoord. 
 
Voorsorgmaatreëls en  Kinders met ‘n kort aandagspan, wat in fisieke ongemak is  
Beperkings: of pyn verduur, of wat as gevolg van medikasie ‘n verkorte 

aandagspan het, sal twee sessies vereis vir die hospitaaltoer. 
 
 
Vaardighede van kind: Die kind moet sy volle aandag kan gee tydens die hele toer, 

om alle inligting daarvan in te neem. 
 
Toerusting: Storieboek aangaande hospitalisasie. 
 Eie storie oor die kind se hospitalisasie. 
 Gebruik handpoppe om die storie saam te vertel, en hersien 

so inligting. 
 Laat die kind ‘n prent inkleur en vertel ‘n storie daaroor. 
 
Implementering: Implementeer die gekose wyse waarop die storie geskep en 

vertel gaan word, deur alle aspekte te dek wat tydens die 
hospitaaltoer beleef en gesien is. 
Identifiseer hanteringsmeganismes by die kind, en begelei 
hom om hanteringsvaardighede te herken en die betekenis 
daarvan te begryp.  Toon ook vir die kind aan dat hy wel uit 
die hospitaal ontslaan gaan word, want dit is gewoonlik ‘n 
onderliggende bekommernis van die meeste kinders. 

 
 
SPESIALE OORWEGINGS TYDENS VERLOOP: 

 

• Opname-aktiwiteite ondersteun die terapeut om kontak te maak, en om, op ‘n 

ondersteunende en nie-bedreigende wyse, rapport te verkry met ‘n kind en sy gesin.  

Hierdie aktiwiteite kan ‘n gladde verloop van opname van ‘n kind in die gesondheid 

stelsel bevorder.   

• Gedurende die opname-aktiwiteite toon kinders ‘n behoefte aan inligting, en spreek 

hulle bekommernisse oor die hospitalisasie op verskeie wyses uit.   

• Verbale en nie-verbale gedrag by die kind moet waargeneem word tydens aktiwiteite.   
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• Ten tye van die aktiwiteit is die terapeut in staat om verskeie faktore by die kind te 

identifiseer, naamlik gepastheid van gedrag versus ouderdom, emosionele 

volwassenheid, beperkende faktore, vermoë om opdragte en inligting te begryp, en 

aangeleerde vaardighede.   

• Psigologiese aanwysers wat tydens hierdie observasie in ag geneem moet word, is, 

onder andere, aantal vorige opnames, ondersteuning van gesin, stres faktore tuis ten 

tye van opname, en die rede vir opname.  

• ‘n Uiters belangrike komponent van opname-aktiwiteite, is die geleentheid wat dit 

aan die terapeut verleen om die behoeftes van die betrokke kind en sy gesin te 

ondervang en aan te spreek.   

• Die belangrikste van opname aktiwiteite is egter dat dit die nodige inligting aan die 

terapeut kan verskaf om ‘n individuele intervensieprogram, vir ‘n betrokke kind en sy 

behoeftes saam te stel.  Dit verskaf op sigself ook die geleentheid vir opvolgterapie.  

 

VERLOOP VAN SESSIE: 

 

Die volgende voorbereiding op behandeling en roetine is van belang: 

• Geen voedsel of vloeistof mag voor ‘n operasie ingeneem word nie. 

• Bad met spesiale seep (indien van toepassing). 

• Hanteer vervoer na teater. Verduidelik wie in teater teenwoordig mag, en gaan wees. 

• Verduidelik aan die kind of jy hom na die teater gaan vergesel al dan nie. 

• Bespreek en verduidelik monitor, skerms, en instrumentasie in operasiekamer.  

Narkose moet aan die kind feitelik, maar op sy ontwikkelingsvlak verduidelik word.  

Minder bedreigende taal kan gebruik word soos om na narkose te verwys as 

byvoorbeeld iets soos slaap/Klaas Vakie se stink asempie.  Enige fantasieë en vrese in 

terme daarvan dat die kind mag glo dat hy nooit weer sal wakker word nie, moet 

ondersoek en gehanteer word. 

• Herstelkamer word besoek en roetine word bespreek. 

• Pyn en pynverligting word aan die kind verduidelik. 

• Help kinders om ‘n pop voor te berei terwyl eenvoudige vrae gevra word om hom die 

voorbereiding te laat onthou.  Laat inspuitspel toe indien toepaslik. 
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• Bespreek met ouers weg van die kind af, die noodsaaklikheid dat hulle teenwoordig is 

die dag van operasie of prosedure. 

 

5.3.9 Sessie 9:   Terminering/dag van behandeling of operasie 

 

DOEL VAN SESSIE 

DOELSTELLING: 

 

• Om die terapeutiese voorbereidingsprogram te termineer, deur met die kind ‘n 

assessering en samevatting te doen van die belangrikste aspekte van sy siekte en 

hospitalisasie. 

 

DOELWITTE: 

 

Die doelwitte van hierdie sessie is om: 

• aan die kind te verduidelik dat hulle saamspeel nou getermineer gaan word op ‘n 

wyse wat die kind dit sal geniet, soos byvoorbeeld ‘n hospitaalpartytjie. 

• ‘n samevatting te doen van die belangrikste gebeure van sy hospitalisasieopname. 

• die kind met sy opname te vergesel, en na afloop van die operasie hom te besoek. 

 

VERLOOP VAN SESSIE: 

 

• Hierdie sessie kan plaasvind die dag voor opname of op die dag van opname, na 

gelang van die kind se siekte, aard en tyd van operasie, ouderdom, ontwikkelingsvlak 

en emosionele welstand.  Die terapeut moet hier ‘n ingeligte besluit neem.  

• ‘n  Aangename wyse om op ‘n hoogtepunt af te sluit, kan wees om ‘n 

hospitaalpartytjie te hou.  Tydens die partytjie word terminasie van terapie bevestig, 

maar verseker hom dat jy hom met opname sal vergesel en na afloop van die operasie 

sal kom kuier.  Hou in gedagte dat die kind wat op dieselfde dag van opname 

geopereer gaan word, nie mag eet nie.  Die partytjie moet dan op die vorige dag 

plaasvind.  
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• Dit is belangrik om hier te let op allergieë en geen inname van voedsel voor sekere 

operasies, indien ‘n partytjie beplan word. 

• Hersien vinnig die opeenvolgende gebeure van die dag van opname, tot en met 

afhandeling van die teater gebeure. 

• Vinnige spel met inspuitings indien toepaslik. 

• Vergesel die kind op die dag van operasie na die teater. 

• Opvolg is baie nodig na afloop van die operasie.   

• Gaan kuier vir die kind en praat met kind oor sy ondervinding en behandeling, asook 

oor die hantering daarvan.  

• Prys die kind aan vir sy pogings, hoe gering hierdie pogings ookal mag wees. 

 

Riglyne vir die kind en sy ouers, nadat hy in die hospitaal opgeneem is: 

 

• Beklemtoon by die ouers gereelde en lang besoektye.  Indien die ouers albei werk, 

moedig hulle aan om mekaar af te los, of ‘n belangrike ander persoon in die kind se 

lewe te vra om hom in hulle afwesigheid te besoek.  

• Kinders van vyf jaar en ouer moet aangemoedig word om deel te neem  aan mediese 

sorg en selfhigiëne waar moontlik.  Dit sal voorkom dat die kind voel dat hy alle 

vryheid en beheer oor homself verloor het.   

• Laat die kind toe om (waar moontlik) take vir homself uit te voer en deel te neem aan 

die neem van verantwoordelikheid vir toedien van sy eie medikasie.  Waar die kind 

nog te klein is hiervoor, kan dit raadsaam wees om sy gunsteling speelding soos ‘n 

teddiebeer of ‘n superman-mannetjie te gebruik, waar die kind die mediese insette en 

toediening van medikasie op sy speelding kan uitvoer.  Byvoorbeeld:  laat hom vir 

teddie ‘n pleister opplak of ‘n verband omdraai.  Dit kan ‘n baie lekker speletjie wees, 

waar die kind begelei word om sy teddie te versorg en te kalmeer oor mediese 

aktiwiteite, en so op sy beurt sy eie vrae en vrese ook projekteer en aanspreek. 

• Help die kind met betrokkenheid by mediese personeel, en moedig interaksie aan.   

Vra mediese personeel om vir die kind te verduidelik wat hulle besig is om te doen, 

asook om uit te wys wat die werking van die medikasie op sy betrokke siektetoestand 
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sal wees.  Die kind moet ook aangemoedig word om vrae oor sy behandeling te 

verbaliseer.   

• Ouers moet begelei word om tydens hospitalisasie onder andere die buitelyne van die 

kind se liggaam te benut, asook poppe en ander visuele hulpmiddels wat tot hulle 

beskikking is om die kind tot sy siekte te oriënteer.    

• By jonger kinders moet die ouers aangemoedig word om die kind met bekende 

speelgoed uit sy kamer besig te hou, om die onbekendheid van die ondervinding uit te 

skakel, en dus ook die angs wat daarmee saamgaan.   

• Hanteer kastrasiefantasieë en angs wat algemeen in hierdie ouderdomsgroep 

teenwoordig is, deur van skade en herstel te praat. 

• Verseker die kind deurlopend, wanneer toepaslik, dat niemand, en allermins hy, vir sy 

siektetoestand verantwoordelik is en verwyt hoef te word nie.  Waar skuldgevoelens 

tydens terapie na vore kom in verband hiermee, moet ouers toegelig word om dit dan 

tydens die kind se hospitaalervaring deurlopend aan te spreek. 

• Verseker genoeg tyd vir speel.  Soos uit hoofstuk 4 duidelik blyk, is speel die 

natuurlikste vorm van terapie wat die kind deur sy hospitaalervaring kan dra.  Waar 

dit finansieel vir ouers moontlik is, kan hulle vir die kind ‘n nuwe speelding aanskaf, 

waarvoor hy al baie lank vra.  Dit kan hom konstruktief besig hou, spanning 

verminder, asook as ‘n tipe aanprysing benut word vir sy manhaftige pogings tydens 

sy mediese prosedures. 

• Die terapeut moet die kind na afloop van die hospitalisasie weer besoek, as dit 

moontlik is.  Dit versterk die belewing van vertroue, ook in toekomstige 

ondervindinge en in individue (Droske & Francis, 1981:16).   

• Daar kan tydens terapie aan die kind vyf knopies verskaf word, waarmee hy 

intensheid van emosies of pyn kan uitdruk, byvoorbeeld vyf knopies beteken baie 

seer, hartseer, vrees of kwaad terwyl een knopie min seer, hartseer, vrees of kwaad 

beteken.  Die kind kan dan hierdie knopies ook tydens hospitalisasie benut, om met 

personeel of ouers te kommunikeer. 

 

5.4 Riglyne vir die ontwikkeling van beheer tydens  die  terapeutiese     

            voorbereidingsprogram 
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• ‘n Geleentheid vir toekomstige bemeestering moet vir die kind geskep word tydens 

die weergee van inligting met voorbereiding.  Meganismes moet ontwikkel word om 

prosedures te hanteer.  Hierdie meganismes moet tydens spel getoets en ingeoefen 

word. 

• Tydens die prosedure moet die kind gehelp word om die geïdentifiseerde meganisme 

vir die gepaste gedrag uit te voer.   

• Waar moontlik moet die kind tydens prosedures toegelaat word om eenvoudige en 

realistiese keuses en besluite te maak.   As ‘n kind tydens ‘n prosedure ‘n keuse maak 

en dit word uitgevoer, verleen dit aan hom ‘n gevoel van beheer.   

• So spoedig moontlik na afloop van ‘n prosedure, moet die kind aangemoedig en 

ondersteun word om uitdrukking te gee aan sy gevoelens oor sy ondervinding.  

Hierdie uitspeel van sy ondervinding laat die kind toe om fantasieë op te klaar, om die 

nuwe ondervinding te integreer in sy bestaande verwysingsraamwerk, en om beheer 

aan die kind terug te gee.   

 

5.5 BYKOMENDE SPELAKTIWITEITE UIT LITERATUUR, WAT    

TYDENS  VOORBEREIDING BENUT KAN WORD 

 

• Handpoppe  (Vergelyk Droske & Francis, 1981:4 en Derrick et al., 1982:39.) 

• Waterspel  (Derrick et al., 1982:39) 

• Kunsterapie (Derrick et al., 1982:54)   

• Mediese spel  (Vergelyk Petrillo & Sanger, 1980:62 en Derrick et al., 1982:82.) 

• Vingerverf (Derrick et al., 1982:83) 

• Musiek (Derrick et al., 1982:91). 

• Opname-aktiwiteite (Hart et al., 1992:10) 

• Tuisbesoeke  (Klinzing & Klinzing, 1977:64-65) 

• Vooropname-skoolbesoeke  (Klinzing & Klinzing, 1977:65) 

• Hospitaaltoere en besoeke voor opname  (Vergelyk Derrick et al., 1982:36;  

Klinzing & Klinzing, 1977:66;  Muller et al., 1992:107;  Petrillo & Sanger, 1980:61 

en Tuma, 1982:53.) 
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• Besoek aan die dokter se spreekkamer  (Klinzing & Klinzing, 1977:68 en Derrick 

et al., 1982:68.) 

• Boeke  (Vergelyk Derrick et al., 1982:36;  Klinzing & Klinzing, 1977:69 en Tuma, 

1982:54.) 

• Video’s en films  (Vergelyk Derrick et al., 1982:36;  Klinzing & Klinzing, 1977:73;  

Petrillo & Sanger, 1980:63 en Tuma, 1982:53.)  

• Spelterapie  (Muller et al., 1992:110 en Tuma, 1982:53.) 

• Brosjures (Tuma, 1982:53) 

• Vry spel (Derrick et al., 1982:31)  

 

5.6 SAMEVATTING 

 

• Hierdie hoofstuk het ‘n gedetailleerde beskrywing van die voorbereidende 

terapeutiese intervensieprogram voorgehou. 

• Sowel doelstellings as doelwitte, agtergrondinligting, en spesiale oorwegings tydens 

verloop as die aktiwiteitbylae wat tydens die verloop gevolg behoort te word, word op 

‘n prakties toepaslike wyse uiteengesit. 

• In hierdie hoofstuk word daar verwys na die proses wat gevolg word om ‘n  pre-

primêre kleuter wat gehospitaliseer gaan word, voor te berei om die onbekende 

ondervinding toepaslik te hanteer.   

• Die kind word dus begelei ten einde sy belewenisse, gedagtes en gevoelens jeens die 

naderende hospitalisasie en met moontlike gevolglike trauma verband kan hou, te 

verbaliseer, te projekteer, en toepaslik te hanteer. 

• Die eerste sessie is ‘n tuisbesoek waar die kind en sy familie ontmoet word.  Sessie 

twee tot nege vind fisies plaas by die hospitaal, in sowel die sale as die teater, om die 

kind die geleentheid te bied om bekend te raak met die kliniese opset, roetine, klanke, 

reuke, visuele voorkoms, en personeel. 

• Tydens hierdie sessies word die kind gelei om op ‘n veilige en aanvaarbare wyse 

uiting te gee aan spanning, angs, vrees en woede wat hy koester jeens sy siekte en 

operasie.  
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• Enige wanopvattings, vrae, onsekerheid en onrealistiese fantasieë wat met die 

betrokke kind se siekte of hospitalisasie verband hou, word gehanteer en uit die weg 

geruim.   

• Die kind kry genoeg geleentheid om die verloop van sy opkomende hospitalisasie en 

operasie herhaaldelik uit te speel, deurdat hy self die rol van die dokter inneem en sy 

eie liggaamsbeeld voorberei op wat hy moontlik kan verwag om te beleef, voel, sien 

en hoor. 

• Die kind speel sy eie operasie uit in die teater, en verduidelik die werking van 

mediese apparate, terwyl hy dit fisies hanteer, en hy verstaan ook die werking en gee 

van narkose. 

• Die kind hanteer dus sy eie vrese as dokter, en verkry op hierdie wyse gerusstelling 

en beheer oor die situasie. 

• Elke sessie word begin deur die kind bewus te maak van sy gevoelens en belewenisse 

op die oomblik, deur op sensoriese belewenisse te fokus terwyl hy ontspan.  

• Die sessies word telkens afgesluit deur ‘n samevatting te gee van wat geleer is tydens 

die sessie.  Die terapeut en kind neem gesamentlike verantwoordelikheid vir insette. 

• Ander temas wat ook in die program gehanteer word, sluit onder andere onderwerpe 

in soos verhoudingsbou, selfbeeldaktiwiteite, liggaamlike bewustheid, mediese kuns, 

en spel, spanning ontlading, en selfuitdrukking. 

• Die reeks word afgesluit met ‘n hospitaalpartytjie wat vir die kind ‘n hoogtepunt is.  

Tydens hierdie sessie word ‘n oorhoofse samevatting van die sessies gemaak. 

• Terminering vind plaas met die oog op ‘n opvolg-tuisbesoek en terapeutiese 

ingryping na ontslag, indien dit nodig sou wees. 

 

In hoofstuk 6 sal die empiriese bevindinge vanuit die kwalitatiewe perspektief (deel I) 

weergegee en bespreek word.  
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HOOFSTUK 6  
 
EMPIRIESE ONDERSOEK 
Deel I:  Kwalitatiewe bevindinge 
 
6.1 INLEIDING 
 

Hoofstuk 2 van hierdie studie het gefokus op die kind in sy pre-primêre kleuterfase van 

ontwikkeling.  Vanuit hierdie hoofstuk het dit duidelik geblyk dat die sielkundige, sosiale 

en intellektuele ontwikkeling van ‘n kind in die kleuterfase hom nie altyd toelaat om 

onbekende gebeure en prosedures te hanteer nie, soos byvoorbeeld hospitalisasie en 

gepaardgaande siekte en fisieke ongemak.  In hoofstuk 3 is die teoretiese fundering van 

hospitalisasie as stressor vir die pre-primêre kleuter gehanteer. Die aspekte wat deur 

hierdie literatuur uitgewys is as primêre bronne van spanning en angs is breedvoerig in 

die intervensieprogram geïnkorporeer en terapeuties gehanteer. Voorbereiding van die 

kleuter op hospitalisasie, deur middel van spelterapeutiese intervensie, is in hoofstuk 4 

bespreek.  Met bewuswording van die effek wat hospitalisasie op ‘n kind het, is dit nodig 

vir die terapeut en mediese personeel om in diepte kennis te dra van die algemene vrese, 

vrae en behoeftes wat kinders ervaar aangaande hospitalisasie, en van hoe om die effek 

van spanning deur spel te hanteer en alledaagse hanteringsmeganismes van die kind uit te 

bou.  Die literatuurstudie kan gesien word as stap 2 van die intervensieproses, en is ook 

noodsaaklik vir die ontwikkeling van die spelterapeutiese intervensieprogram sowel as 

die meetinstrument.  Hoofstuk 5 is die  spelterapeutiese program wat ontwikkel is vir die 

voorbereiding van kleuters op hospitalisasie, en vir mediese behandeling van siekte (stap 

4 van intervensieproses). 

 

In hoofstuk 6 en 7 word die resultate aangebied wat uit die empiriese ondersoek verkry is, 

asook die interpretasie daarvan.  Die empiriese ondersoek het die implementering en 

evaluering behels van die intervensieprogram wat in hoofstuk 5 bespreek is (stap 5).  Die 

empiriese data sal vir praktiese doeleindes ingedeel word in drie dele, naamlik die 

bespreking van die terapeutiese sessies en kwalitatiewe bevindinge, die bespreking van 
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kwantitatiewe bevindinge, en laastens die integrasie van kwalitatiewe en kwantitatiewe 

bevindinge.  In hoofstuk 6 word die nege individuele terapeutiese sessies bespreek, soos 

wat met elkeen van die 10 respondente in die eksperimentele groep deurloop is.  Hierdie 

data is verkry met behulp van ongestruktureerde waarneming deur veldnotas en 

onderhoude met ouers, en dit ondersteun en verryk die kwantitatiewe meting en 

bevindinge wat tydens hierdie studie die dominante benadering was.  Die kwantitatiewe 

data is ingesamel met behulp van ‘n selfontwerpte, gestruktureerde 

waarnemingsinstrument wat vanuit die literatuur ontwikkel is vir die betrokke studie.  

Hierdie instrument is as natoets vir beide die eksperimentele groep en die vergelykende 

groep benut, nadat slegs die eksperimentele groep die voorbereidende intervensie ontvang 

het.  Die sukses en waarde van die intervensie is dus met behulp van die gestruktureerde 

waarnemingsinstrument bepaal, wat herhaalde meting ingesluit het met beide groepe vir 

die periode van opname in die hospitaal, asook vir die verloop van een week na ontslag 

uit die hospitaal.  Die kwantitatiewe bevindinge sal in hoofstuk 7 geanaliseer word, en sal 

in tabelle en grafieke weergee word. 

 

 

6.2 DIE NAVORSINGSPROSES 

 

Hoewel die volledige navorsingsproses reeds in hoofstuk 1 breedvoerig bespreek is, gaan 

dit weer kortliks aandag geniet om die leser te oriënteer tot die empiriese gegewens en 

bevindinge wat volg. 

 

6.2.1 Doel van studie 

 

• Die doel van die studie was om ‘n voorbereidende intervensieprogram te ontwikkel, 

waar die pre-primêre kleuter deur middel van spelterapeutiese tegnieke voorberei 

word op hospitalisasie, ten einde vrees en angs vir die ervaring te verminder. 
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6.2.2   Doelwitte 

• Deur ‘n teoretiese raamwerk op te stel oor die volgende aspekte, met behulp van ‘n 

literatuurstudie en gesprekke met kundiges: 

- die fisieke, emosionele en sielkundige impak van hospitalisasie op die pre-primêre 

kleuter;   

- die kind in die pre-primêre kleuterfase van ontwikkeling;   

- spelterapeutiese tegnieke en intervensiemoontlikhede in terme van voorbereiding.  

• Deur ‘n empiriese studie uit te voer met behulp van ‘n voorbereidende 

intervensieprogram, oor die belewenisse wat die pre-primêre kleuter tydens 

hospitalisasie ervaar. 

• Deur voorbereidende spelterapeutiese tegnieke en aktiwiteite te gebruik met 

betrekking tot: 

-    opname;  

- liggaamlike bewustheid; 

- selfbeeld; 

- selfuitdrukking; 

- spanningontlading, en  

- mediesespeltegnieke,  

ten einde die pre-primêre kind se kennis oor sy hospitalisasie te verhoog, en hom voor 

te berei op suksesvolle hantering van die belewenisse wat hy moontlik mag ervaar. 

• Deur te assesseer en te evalueer wat die impak van die intervensie is op die kleuter se 

hospitaalbelewenis, deur ‘n gestruktureerde waarnemingsinstrument te gebruik as 

natoets by ‘n eksperimentele groep sowel as by ‘n vergelykende groep. 

• Deur aanbevelings te maak oor die invloed van spelterapeutiese intervensie op die 

pre-primêre kleuter se belewenis van hospitalisasie, met die doel om ‘n 

voorbereidingsprogram vir hospitalisasie beskikbaar te stel.  

 

6.2.3  Hipoteseformulering  

 

Die volgende hipotese is vir die doeleindes van hierdie studie geformuleer: 
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• Indien voorkomende terapeutiese spelaktiwiteite onderneem word met ‘n pre-primêre 

kleuter wat gehospitaliseer gaan word, sal hy       

- verminderde angstigheid ervaar; en       

- minder vrees ervaar; wat aanleiding sal gee dat hy     

- minder uitreagerende reaksies, op hospitalisasie sal ervaar.     

 

6.2.4 Navorsingsbenadering, soort navorsing, navorsingsontwerp en prosedure 

 

Die benadering wat die navorser vir hierdie navorsing gebruik het, was ‘n dominante 

kwantitatiewe benadering in terme van gestruktureerde waarneming aan die hand van 'n 

selfontwerpte meetinstrument.  'n Minder dominante kwalitatiewe benadering is benut 

waartydens data ingesamel is deur onderhoude, waarneming tydens terapeutiese sessies, 

en veldnotas. 

 

Vir die doeleindes van hierdie studie het die navorser dus gebruik gemaak van 

intervensienavorsing, wat volgens De Vos (2002:396) ‘n spesifieke intervensiemissie 

openbaar en wat gerig is op die ontwikkeling (hoofstuk 5), toepassing (hoofstuk 6) en 

evaluering (hoofstuk 7) van 'n intervensieprogram. 

 

Die ses fases soos genoem in punt 1.7 bepaal en rig volgens De Vos (2002:397-399) die 

prosedure en werkswyse van die navorsingstudie, wat vervolgens kortliks weer genoem 

gaan word: 

 

6.2.4.1   Probleemanalise en projekbeplanning 

 

Vanuit die literatuurstudie het die volgende aspekte as primêre probleemsituasies 

gemanifesteer, aldus die navorser: 

• Aangesien die kleuter se sielkundige, sosiale en intellektuele ontwikkeling hom nie 

altyd geredelik toelaat om onbekende gebeure vanuit sy realiteitswêreld te begryp en 

te hanteer nie, is voorbereiding op hospitalisasie kardinaal belangrik. 
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• Die jong kind se hanteringsvaardighede word beperk deur sowel sy vlak van 

taalontwikkeling en kognitiewe ontwikkeling, as ‘n leemte aan lewensondervinding.   

Daaruit spruit dan sy onvermoë om hospitalisasie en die onbekende belewenisse 

wat dit impliseer, na behore te verstaan en dienooreenkomstig te hanteer.   

• Samewerking met, en toegang tot die kindersorgeenheid van Pretoria-Oos 

Privaathospitaal is verkry met behulp van Suster R. Kühne (Verpleegdiensbestuurder) 

en Moira Blignaut (Hoof van kindersorgeenheid). 

• Respondente is vervolgens geïdentifiseer in samewerking met  oor-neus-en-keel 

spesialiste by Pretoria-Oos Privaathospitaal. 

• Twintig respondente is betrek by die studie.  Individuele terapeutiese sessies  (reeks 

van nege sessies elk) is met 10 respondente  benut, om elke respondent se agtergrond, 

huidige gevoelens, gedagtes, gedragspatrone en sy interaksies te kon bestudeer.  Tien  

respondente is opgeneem in die vergelykende groep wat nie die intervensie ontvang 

het nie, maar wat wel dieselfde natoets as die eksperimentele groep. 

 

6.2.4.2   Versameling van inligting en sintese 

 

• ‘n Soektog is deur die navorser geloods na bestaande inligting in Suid-Afrika oor 

voorbereiding van kinders op hospitalisasie. Geringe terugvoer is verkry oor 

voorbereiding, hoewel baie inligting reeds in nasionale en internasionale bronne 

bestaan het oor die hospitalisasie van kleuters. 

• Daar is dus nasionaal baie beperkte programme en literatuur, en geen 

meetinstrumente nie, beskikbaar oor die aard van hierdie studie. 

 

6.2.4.3   Ontwerp en strategie 

 

• Vir die doeleindes van hierdie studie vir die kwantitatiewe benadering, is daar gebruik 

gemaak van ‘n kwasi-eksperimentele ontwerp, by name die Vergelykende groep-

natoetsontwerp (Comparison group post test design).  

• Vir die kwantitatiewe studie is daar gebruik gemaak van 'n fenomenologiese strategie 

(De Vos, 2002:273). 
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6.2.4.4   Vroeë ontwikkeling en voortoets 

 

• ‘n Prototipe program is saamgestel in terme van doelstellings, doelwitte, inhoud, en 

die benutting van tegnieke en mediums tydens sessies. 

• ‘n Voortoets is geloods met twee kleuters en hulle ouers wat nie in die hoofondersoek 

betrek is nie, ten einde die effektiwiteit en bruikbaarheid van die gestruktureerde 

waarnemingsinstrument asook terapeutiese sessies te kon bepaal. 

• Die nodige aanpassings is gemaak en die program is gereed gemaak vir die 

hoofondersoek. 

 

6.2.4.5   Evaluasie en gevorderde ontwikkeling 

 

•  ‘n Doelgerigte steekproef bepaal dat die navorser vir hierdie studie ‘n steekproef 

moes saamstel uit persone wat volgens haar oordeel die kenmerkende eienskappe van 

die betrokke populasie besit het, na aanleiding van die volgende kriteria: 

• Alle pre-primêre kleuters (tussen die ouderdom van drie en ses jaar)  

• wat mediese prosedures of behandeling in Pretoria-Oos Privaathospitaal ontvang 

het  

• deur die betrokke mediese spesialiste 

• tydens die periode Augustus 2003 tot November 2003  

• Na afloop van selektering is die program geïmplementeer. 

• ‘n Reeks van nege terapeutiese sessies is gedoen met tien respondente van die 

eksperimentele groep.  Ongestruktureerde waarneming en veldnotas tydens 

terapeutiese sessies, asook aanvanklike ongestruktureerde onderhoudvoering met die 

kinders en hulle ouers is ook benut om data in te samel en te verifieer.  

• In die konteks van hierdie studie (terapeutiese sessies) het die navorser deurentyd 

bewus gebly van die rol wat tussenveranderlikes speel om ‘n moontlike invloed op 

navorsingsresultate te kon hê (soos in hoofstuk 6 bespreek).  Moontlike 

tussenveranderlikes vir hierdie studie het onder andere die volgende ingesluit: 

- ouderdom 

- geslag 
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- aantal kere gehospitaliseer 

- duur van hospitalisasie 

- aard en erns van siekte of hospitalisasie 

- faktore wat hospitalisasie voorafgaan 

- vorige ondervinding en skeiding van ouers 

- begrip van hospitalisasie en mediese prosedures 

- kind se intelligensie en ontwikkelingsvlak 

- liggaamlike versteuring en verminking vanweë siekte 

 

6.2.5 Kwalitatiewe data-insameling, ontleding en vertolking 

 

Kwalitatiewe data wat vanuit die individuele terapeutiese sessies verkry is, deur 

ongestruktureerde waarneming in die vorm van veldnotas ingesamel is asook deur middel 

van ongestruktureerde onderhoude met ouers verkry is, word vervolgens in hierdie 

hoofstuk bespreek. 

 

6.3 DIE EMPIRIESE ONDERSOEK VANUIT DIE KWALITATIEWE    

BENADERING 

 

Data-ontleding en interpretasie vanuit die Kwalitatiewe benadering word deur De Vos 

(2002:341-345) bespreek aan die hand van Krewel se model.  Hierdie model word 

aangebied in die vorm van 'n spiraal, en bestaan uit die volgende sirkels:  data-insameling 

en die opteken daarvan, databestuur, lees en die maak van aantekeninge, beskrywing, 

klassifisering en interpretering, verteenwoordiging en visuele voorstelling.  Tydens 

hierdie studie het die kwalitatiewe benadering 'n kleiner, maar steeds belangrike deel van 

die datainsameling uitgemaak.   Kwantitatiewe data word verryk en geverifieer deur die 

kwalitatiewe data wat tydens terapiesessies verkry is in die vorm van veldnotas.   Data is 

dus tydens die kwalitatiewe deel van hierdie studie verkry met behulp van 

ongestruktureerde waarneming, deur die skryf van veldnotas tydens en na afloop van elke 

individuele terapeutiese sessie, en in die aanvanklike onderhoude met ouers.    Die notas 
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is na afloop van elke sessie in die bepaalde respondent se lêer gestoor, waarop die data na 

behore op hierdie wyse bestuur is.  (Vergelyk De Vos, 2002:343.)  

 

Die kwalitatiewe data wat vanuit die spelterapiesessies met die eksperimentele groep 

verkry is, sal vervolgens voorgehou word.  Die doelstellings en doelwitte van die 

program sal eerstens weergegee word.  Elk van die 10 respondente se biografiese 

inligting is verkry vanuit die onderhoude met die ouers gevoer is tydens die eerste 

tuisbesoek, asook die voltooide vorm oor inligting van voornemende respondent (bylae 

2).   Die assessering, ontleding en vertolking word gedoen en aan die literatuur getoets na 

aanleiding van die volgende temas: sensoriese en emosionele bewustheid, uitreagerende 

reaksies wat getoon is, begrip in terme van die siekte en hospitalisasie, presentering van 

vrees en angs in terme van hospitalisasie en siekte, weerstand wat getoon is, en projeksie. 

Hierdie temas sal ooreenkomstig die nege sessies van die program uiteengesit word.  

Tydens hierdie bespreking van die verloop van die program, sal daar deurentyd gebruik 

gemaak word van skuilname wat die kinders vir hulleself gekies het. 

  

6.3.1 Doelstellings en doelwitte van die spelterapeutiese voorbereidingsprogram 

 
• SESSIE 1:  TUISBESOEK 
 

DOELSTELLING: 

 

• Om op ‘n gemaklike en ontspanne wyse kennis te maak met die pasiënt en sy gesin, 

waartydens rapport aangaande hulle algemene funksionering, leefwêreld en 

gesinsdinamika ook verkry kan word, wat ‘n fondament kan lê vir toekomstige 

terapeutiese intervensie. 

 

DOELWITTE: 

 

Die doelwitte van die sessie is om: 

• Toestemming te verkry vir deelname aan die navorsing. 
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• Om vertroue en ‘n verhouding vir verdere terapeutiese intervensie vas te lê, deur 

middel van verbale en nie-verbale kommunikasie. 

• Belangstelling te toon in die pasiënt en sy leefwêreld, en dit te ondersoek. 

• Kontraktuele sluiting te bewerkstellig vir terapeutiese betrokkenheid en deelname.  

• Deur verduidelikings, inligting en opklaring te verskaf oor die terapeutiese program, 

werking, praktiese reëlings, en inhoud. 

 

 

• SESSIE 2:   VERHOUDINGBOU EN  SELFBEELDAKTIWITEITE 

 

DOELSTELLING: 

 

• Om ‘n vertrouensverhouding met die kind te bou en te poog om die kind se eiewaarde 

en selfbeeld te bevorder vir positiewe hantering van sy siekte en hospitalisasie-

ervaring, sowel as om nuwe hanteringsmeganismes te stimuleer, ten einde spanning 

en vrees minder destruktief tot uiting te bring. 

 

DOELWITTE:  

 

• Deur van verskillende lekkers en Mariebeskuitjies gebruik te maak, kan die terapeut 

en kind elkeen ‘n gesiggie van sy keuse maak, waartydens die terapeut insig kan 

verkry in die kind se persoonlikheid, kind en terapeut mekaar beter kan leer ken, en ‘n 

vertrouensverhouding geskep kan word.  ‘n Verdere aktiwiteit wat hier met groot 

sukses benut kan word om die kind te leer ken op ‘n speelse wyse is “Alles oor my” 

(“All about me”). 

• Deur te fokus op die kind se behoefte aan identiteit en uniekheid, sowel as op sy 

sterkpunte, met behulp van die volgende aktiwiteite: 

• Behoefte aan uniekheid en identiteit:  ‘n aktiwiteit wat die kind se naam 

inkorporeer is “Wurm naamplaatjie”, en bevorder die kind se sin van identiteit en 

individualiteit.  Hierdie aktiwiteit laat die kind toe om sy eie uniekheid te besef en 
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waardeer.  Die kind kan aangemoedig word om sy skeppings uit te stal en so sy 

eie spasie te verpersoonlik. 

• Persoonlike sterkpunte en bereikinge:  die siek kind word uitgedaag om 

effektiewe wyses van streshantering te vind. Tydens bogenoemde aktiwiteit kan 

die kind verder begelei word om te fokus op sy persoonlike sterkpunte en op wat 

hy tydens die sessie bereik het.  

 

 

• SESSIE 3:  VERHOUDINGBOU EN AKTIWITEITE OM SPANNING TE     
                          ONTLAAI 
 
 
Speel is een van die effektiefste wyses vir kinders om van spanning ontslae te raak.  Dit is 

‘n natuurlike aktiwiteit, ‘n wyse van uitdrukking van emosies, en ‘n geleentheid vir 

prosessering en hantering van stresvolle gebeure.  Al hierdie aspekte van spel maak dit ‘n 

waardevolle werktuig vir spanningontlading (Hart et al., 1992:144).   

 

DOELSTELLING: 
 
 
• Om die vertrouensverhouding verder te bou deur die kleuter wat siek is of 

gehospitaliseer gaan word, as persoon te aanvaar, hom met respek te hanteer, en om 

begrip te toon vir sy vrese en angs vir die onbekende situasie. 

 
DOELWITTE: 
 
 
• Om die kind te begelei, om deur middel van spel aktiwiteite op ‘n veilige en 

aanvaarbare wyse uitdrukking te gee aan aggressiewe gedrag en gevoelens, angs en 

frustrasie 

•  Om “vingerverf” of “kleispeel”, as speltegnieke te gebruik om die kind se spanning 

en angs op ‘n veilige en aanvaarbare wyse te kanaliseer (die kind kies een van die 

tegnieke).  Daar kan met behulp van die verf of klei ‘n “monster” geskep word wat 

die kind se spanning of angs verteenwoordig, en waaroor daar gefilosofeer kan word.  

Op hierdie wyse kan daar oor iets konkreets gepraat word, wat verbalisering van die 
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kind se angs kan vergemaklik vir die kind. Na afloop van die sessie het die kind 

toestemming om hierdie monster wat nou nie meer vir hom vrees inhou nie, te 

vertroetel, of hy kan dit vernietig of omvorm, wat simboliseer dat sy vrees ook 

vernietig of omvorm is. Deur keuses aan die kind te verskaf, word hy bemagtig om in 

beheer te wees, asook om beheer van sy vrese en spanning te neem. 

• “Teikenskiet” is ‘n aktiwiteit wat benut kan word om die kind te begelei om die 

moontlike oorsake van sy woede of angs te bespreek, en te begin om woede en 

vreesgevoelens self te identifiseer. (Hierdie aktiwiteite kan ook ‘n aanvaarbare 

geleentheid vir die kind skep waarin hy tydelik kan regresseer. Hierdie proses 

fasiliteer en bevorder fisieke ontlading van spanning).  

 

 

• SESSIE 4:   AKTIWITEITE OM ‘N POSITIEWE LIGGAAMSBEELD BY DIE     

                          KIND TE KWEEK 

 

DOELSTELLING: 

 

• Om die kind in kontak met sy liggaam te bring met persepsies, houdings, liggaamlike 

aanpassings, en veranderinge tydens siekte en hospitalisasie, asook om die kind te 

begelei om ‘n korrekte en positiewe liggaamsbeeld te besit. 

 

DOELWITTE: 

 

Die doelwitte van hierdie sessie is om 

• die kind te leer van eksterne liggaamsdele:  dít vorm ‘n belangrike mylpaal in die 

kind se ontwikkeling.  

• die kind te leer van interne liggaamsdele:  interne liggaamsdele vorm ook deel van 

‘n persoon se liggaamsbeeld, al is dit nie sigbaar nie.  

• die kind te leer van liggaamlike funksies:  kennis van liggaamsdele slegs is nie 

voldoende nie.  Kennis oor hoe die liggaam funksioneer help die kind om te  verstaan 

hoe om daarvoor te sorg.   
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• die kind te leer om sy liggaam te aanvaar:  soos die kind meer van sy eie liggaam en 

sy werking leer, ontwikkel hy ook ‘n houding oor homself.  Aanvaarding van die eie 

liggaam is ‘n baie belangrike doelstelling van hierdie sessie, en bogenoemde 

doelwitte kan bereik word indien aanvaarding van sy liggaam  aangepas word deur ‘n 

aktiwiteit soos “Liggaamsbuitelyne”. 

• die kind te oriënteer oor hoe mediese personeel met  behulp van mediese instrumente 

moontlik sy liggaamlike/persoonlike ruimte mag betree tydens hospitalisasie. 

 

 

SESSIE 5:     VOORBEREIDING DEUR BENUTTING VAN DIE KIND SE EIE 

LIGGAAMSBEELD 

 

DOELSTELLING: 
 
 
• Om die kind se begrip vir sy siekte en hospitalisasie te versterk, asook om vrese, angs 

en fantasieë te identifiseer, op te klaar, en te beperk.  

 

DOELWITTE:  

 

Die doelwitte van hierdie sessie is om: 

• simptome en belewenisse te identifiseer en te bespreek. 

• die kind se eie liggaamsbeeld van die vorige sessie voor te berei, deur die operasie op 

die liggaamsbeeld uit te voer. 

• die kind in te lig oor die aard en oorsaak van sy siekte, om sodoende selfverwyt en 

skuldgevoelens te minimaliseer. 

• eenvoudige visuele voorstellings en verbale verduidelikings te benut om die kind se 

liggaam se huidige werking en verlangde werking ten toon te stel,  en  

• te verduidelik wat met hom sal gebeur tydens hospitalisasie en hoe hy moontlik sal 

voel. 
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• SESSIE 6 :   KUNS MET MEDIESE TOERUSTING EN IN AKTIWITEITE IN   

                            MEDIESE SPEL 

 

DOELSTELLING: 

 

• Om met behulp van mediese toerusting en aktiwiteite in mediese spel die kind te 

begelei om uitdrukking te gee aan sy vrese en om hom bekend te maak met die 

mediese instrumente waarmee hy tydens hospitalisasie behandel gaan word. 

 

DOELWITTE: 

 

Die doelwitte van hierdie sessie is om: 

• die kind sover as moontlik in staat te stel om informeel te speel met alle mediese 

toerusting en instrumente wat hy tydens sy hospitalisasie en in die teater gaan sien, en 

waarmee hy behandel gaan word, om sodoende die vrees uit te skakel wat daardie 

instrumente mag impliseer. 

• die kind toe te laat om deur die benutting van mediese toerusting, informeel te 

ondersoek en uitdrukking te gee aan die self, deur middel van kunsaktiwiteite, deur 

gebruik te maak van ‘n verskeidenheid materiale soos verbande, pleisters, watte, 

mondspatels, spuite, ensovoort, en  om ‘n “collage” prent te maak. 

 

 

• SESSIE 7:   SELFUITDRUKKINGSAKTIWITEITE 

 

Kinders druk hulleself op ‘n verskeidenheid wyses uit, afhangende van hulle ouderdom, 

kommunikasievaardighede, gesondheidstatus en persoonlikheid.  Selfuitdrukking is ‘n 

belangrike aanpassingstegniek waarmee die kind stres hanteer.  Die tegnieke in hierdie 

sessie stel die terapeut in staat om te bepaal watter vrae of bekommernisse die kind het 

oor sy hospitalisasie.  Hierdie aktiwiteite laat die kind toe om hanteringsvaardighede te 

ontwikkel, en dit fasiliteer ook kommunikasie met die kind (Hart et al., 1992:124). 
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DOELSTELLING: 

 

• Om die kind wat nie oor die nodige verbale vaardighede beskik om sy gevoelens en 

denke uit te druk nie, te begelei om selfuitdrukking van angs, woede, frustrasie en 

aggressie op ‘n aanvaarbare en veilige wyse te kanaliseer, ten einde hom beter toe te 

rus om stres te hanteer wat met hospitalisasie en siekte gepaard gaan,. 

 

DOELWITTE: 

 

Die aktiwiteite in hierdie sessie kan gegroepeer word volgens drie hoofdoelwitte, 

gebaseer op hoe direk die kind uitdrukking aan sy gevoelens gee.  Die terapeut behoort 

teen hierdie tyd al die kind goed genoeg te ken om te weet wat vir hom die meeste 

waarde sal inhou.  Twee aktiwiteite kan ook gekombineer word. 

 

• Indirekte of simboliese kommunikasie:  Sommige kinders mag onwillig of 

onbekwaam wees om verbaal te kommunikeer, en hier kan aktiwiteite soos “Gevoel-

gesiggies” en ‘n brief aan die dokter nuttig kan wees. 

 

• Identifikasie en bespreking van gevoelens: Die volgende vlak van uitdrukking sluit 

identifisering en bespreking van gevoelens op ‘n meer direkte wyse  in, waar “Dinge 

wat my ophef” die doelstelling kan help bereik. 

 

• Konstruktiewe uitdruk van gevoelens:  Kinders mag gereed voel om verby die 

uitdrukking van gevoelens te beweeg na die hantering daarvan.  Aktiwiteite soos 

“Vingerpoppies” kan die kind aanmoedig om te beweeg na ‘n nuwe en meer 

gevorderde vlak van hantering. 
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• SESSIE 8:  OPNAME-AKTIWITEITE EN HOSPITAALTOER 

 

Die opneem van ‘n kind in die hospitaal word geïdentifiseer as ‘n uiters kritieke periode, 

wat met spanning en angs gepaard gaan.  Daarom is dit so nodig vir intervensie, ten einde 

die kind te begelei om hierdie spanningsvolle ondervinding effektief te hanteer.  Opname-

aktiwiteite fokus primêr daarop om die kind se angs vir opname in die “vreemde groot 

gebou” te fasiliteer en aan te spreek (Hart et al., 1992:10). 

 

DOELSTELLING: 

 

• Om die kind se hanteringsmeganismes vir die nuwe gesondheidsondervinding te 

identifiseer en te oriënteer, deur te poog om by die nuwe omstandighede aan te pas en 

daarvan te leer, sodat sy opname in die hospitaal, ontwrigte roetine, en skeiding van 

ouers minder stresvol beleef mag word.  

  

DOELWITTE: 

 

Die doelwitte van hierdie sessie is om 

• oriëntering en inligting te bied, wat die kind kan help om die fisiese onbekendheid 

van die hospitaal te verminder, sowel as prosedures te verduidelik wat gaan gebeur. 

Aktiwiteite wat oriëntering ondersteun sluit in: “Hospitaaltoer” en “Hospitaalstorie”.  

Hierdie aktiwiteite stel die kind in staat om al die nodige inligting uit die nuwe 

omgewing te put, ten einde beheer te verkry oor homself en oor die stresvolle situasie.   

• normalisering aan te moedig met pogings om die hospitaalomgewing so ver moontlik 

dieselfde te maak as by die huis. Hospitaalbeleid en die samewerking van 

verpleegpersoneel moet in ag geneem word.  Met behulp van hierdie aktiwiteite kan 

die kind sy eie spasie identifiseer, en beheer daaroor hê.  Die kind word dus gereken  

as ‘n unieke persoon met voor- en afkeure. Skeppings wat die kind tydens terapie 

gemaak het, kan in sy kamer of ruimte opgesit word. 

• hanteringsmeganismes te identifiseer. Hier kan die terapeut die kind begelei om 

hanteringsvaardighede te herken en om die betekenis daarvan te begryp. Dit toon ook 
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vir die kind aan dat hy wel uit die hospitaal ontslaan gaan word, wat gewoonlik ‘n 

onderliggende bekommernis van die meeste kinders is. 

 

• SESSIE 9:  TERMINERING/DAG VAN BEHANDELING OF OPERASIE 

 

DOELSTELLING: 

 

• Om die terapeutiese voorbereidingsprogram te termineer, deur met die kind ‘n 

assessering en samevatting te doen van die belangrikste aspekte van sy siekte en 

hospitalisasie. 

 

DOELWITTE: 

 

Die doelwitte van hierdie sessie is om: 

• aan die kind te verduidelik dat hulle saamspeel nou getermineer gaan word op ‘n 

wyse wat die kind dit sal geniet, soos byvoorbeeld ‘n hospitaalpartytjie. 

• ‘n samevatting te doen van die belangrikste gebeure van sy hospitaalopname, 

      die kind met sy opname te vergesel, en na afloop van die operasie hom te besoek. 

 

Na aanleiding van die bogenoemde doelstellings en doelwitte gaan die 10 gevallestudies 

vervolgens bespreek word. 

 

6.3.2 Bespreking van gevallestudies 

 

6.3.2.1      Gevallestudie 1:   Tian 

 

• Biografiese inligting oor Tian 
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Tabel 3:   Biografiese inligting oor Tian 

 
Naam van kind: Tian (kind nr. 1) 

Ouderdom: 3 jaar 

Geslag: Manlik 

Kinders in die gesin:  Twee: Tian is die oudste.  Sy sussie is ‘n jaar en ‘n half oud. 

Gesinsdinamika: Tian woon by sy pa, ma en sussie.  Sy pa werk van die huis af, en ma is 'n 

tuisteskepper.  Die hele gesin speel, werk en sosialiseer gesamentlik.  Tian se ma is 

sy “maatjie” en sy pa is sy held (“hero”). Pa pas fisieke straf toe, terwyl die ma 

eerder net vermaan.  Tian is baie lief vir sy sussie en speel graag met haar, hoewel hy 

maklik met haar geïrriteerd raak.∗ 

Rede vir huidige  

hospitalisasie: 

Tonsillektomie, adenoïdektomie en oorventilasiepypies (“grommets”). 

Vorige ondervinding van 

hospitalisasie en die kind se  

belewenis daarvan: 

Tian is op vier geleenthede korttermyn gehospitaliseer voor sy derde verjaarsdag.  

Afsonderlik was die periodes van opname 1 week (gastro), 1 dag, 1 week en 1 week 

(almal vir longontsteking), terwyl sy ma met elke opname 24 uur per dag by hom 

gebly het.  Ten spyte van Tian se geskiedenis van hospitalisasie voel hy positief jeens 

die hospitaalopset en behandeling deur dokters.  Hy beleef wel die insit van ’n 

intraveneuse drup en bloedtrek, met gevolglike skeiding van mamma, as baie 

traumaties. 

Ander tussenveranderlikes: Dood van 'n troeteldier ‘n jaar gelede. Destyds baie hartseer tot gevolg gehad.   

Die kind se begrip van sy 

huidige siekte  en 

hospitalisasie: 

Tans baie siek met hoë koors en oorpyn.  Besef dit is as gevolg van sy mangels, ore 

en adenoïede, en dat hy gesond sal word indien dit uitgehaal word. Hy het telkens 

voorheen gesond huis toe gegaan, en verstaan nie waarom hy hierdie keer met ‘n seer 

keel huis toe moet gaan nie.  Tian is bang vir die teater en skeiding van sy ouers.  

Kind se reaksies op 

onbekende situasies en 

vreemdelinge: 

Tian is baie selektief in sy interaksie met vreemdelinge.  Vind aanklank by een 

persoon, terwyl hy van ‘n ander sal wegskram. Onbekende situasies hou nie 

noodwendig vir hom vrees in nie, veral as dit hom interesseer.   

Persoonlikheid, afkeure, 

voorkeure, asook 

belangstellings van die kind:  

Goeie humorsin en terg ook graag op ‘n mooi manier. Hy het ‘n sagte gees en is baie 

gehoorsaam aan sy ouers.  Tian is ‘n sensitiewe kind wat maklik ‘n aanvoeling vir 

iemand of ‘n situasie kry. Hy is ‘n introvert en sosialiseer eerder met bekendes.  

Rowwe speletjies en sport is vir hom baie lekker en hy verkies dit bo rustige spel. 

Tian geniet die buitelewe, diere, sandspel, en stories.  Aandag en erkenning is vir 

hom baie belangrik.   

Belewenis van kind van 

skeiding met ouers: 

Tian geniet die kleuterskool, en het geen probleem om van sy ouers te skei nie.  

Skeiding van sy ma tydens hospitalisasie is vir hom baie traumaties.  Indien hy van 

sy ouers moet skei, sal hy slegs tevrede wees indien dit iemand is wat hy vertrou en 

gemaklik mee voel.  Hy kuier graag by sy ouma en oupa en sal selfs daar oorslaap.   
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∗ (Sien punt 2.5.8.1:  Inisiatief teenoor skuld (3 tot 6 jaar), waar egosentrisme groter  plek begin maak vir ‘n meer 

ander-georiënteerde sosiale aanpassing.) 

 

• Verloop van Sessie 1: Tuisbesoek 

 

• Die terapeut stel haarself aan die gesin voor, waar Tian se pa afwesig is.  Sy 

verduidelik dat daar net gesels gaan word om mekaar beter te leer ken.  Tian word 

gegroet terwyl terapeut belangstelling toon in sy mooi geweertjie in sy hand. 

• Na bekendstelling bevestig Tian se ma die gesin se betrokkenheid by die program, en 

kontrakteer hulle deelname aan die program.  Sy ma is baie opgewonde en positief 

oor deelname.   

• Tian voel siek van mangelontsteking en is aanvanklik huiwerig om te praat.  Die 

terapeut stel hom gerus, verduidelik dat hulle bietjie later kan gesels as hy wil. 

• Bespreek weer albei partye se verantwoordelikhede jeens die sessies, behandel reëls 

tydens sessies, grense van die opset, en verpligtinge van die terapeut en kind 

onderskeidelik.  Die vorm vir ingeligte toestemming en inligting oor die vorm vir 

voornemende respondente word aan Tian se ma oorhandig en verduidelik.   

• Hoewel Tian steeds nie aan die gesprek deelneem nie, is dit duidelik dat hy aandagtig 

luister na wat gesê word. 

• Die terapeut noem aan sy mamma dat sy nie kan wag om met Tian te kom speel nie, 

en dat hulle sommer baie lekker speletjies gaan speel en nuwe dinge oor sy lyfie gaan 

leer. 

• Tian kom skielik nader en neem die terapeut se hand, se hulle moet gaan speel.  Die 

terapeut volg hom na sy speelkamer en speel vir 'n wyle terwyl sy baie belangstelling 

in hom en sy aktiwiteite toon.  Sy vra of hy graag weer saam met haar sou wou kom 

speel, waarop hy dadelik positief antwoord. 

• Daar word kortliks melding van die werking en inhoud van die program gemaak, deur 

te verwys na die volgende aspekte: 

“Elke keer wanneer ons met mekaar gaan gesels en speel, gaan ek vir jou en 

mamma/pappa meer vertel oor 

Jou mangelontsteking en hoe dit jou lyfie laat siek voel. 
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Wat ek dink alles met jou gaan gebeur as jy hospitaal toe gaan. 

Wat jy alles gaan sien, voel en hoor in die hospitaal. 

Wat jy kan doen om jouself te help gesond word.” 

• Tian se ma kom sluit aan,  en noem dat Tian baie sensitief is oor vreemdelinge,  maar 

      dat hy baie gemaklik is met die terapeut, en dat sy daarom geen  probleme  voorsien 

nie.  

• Tian se ma noem dat sy hom reeds begin voorberei het, maar dat hy nie verstaan 

hoekom hy hierdie keer pyn gaan beleef na afloop van hospitalisasie nie.  Sy noem 

verder dat Tian bang is om teater toe te gaan en vir die skeiding van sy ouers. 

• Die volgende sessie word weer by die huis gereël, aangesien Tian nog baie siek is. 

• Tian en sy ma word bedank vir hulle tyd en deelname aan die program, waarna die 

sessie getermineer word. 

 

• Assessering van sessie 1 

 

Tabel 4:  Assessering van sessie 1 

 
Uitreagerende 

reaksies: 

Begrip van  

siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van 

spesifieke  angs en 

vrees aangaande sy 

hospitalisasie en 

siekte: 

Weerstand 

getoon: 
Projeksie: 

Aanvanklike 

teruggetrokken-

heid, beperkte 

sosialisering, en 

skaamheid. 

Tian verstaan nie 

waarom hy 

hierdie keer nie 

gesond gaan wees 

as hy uit die 

hospitaal kom nie. 

Toon angstigheid  

oor die fisieke 

belewing van pyn.  

Vertoon ook vrees 

in terme van 

skeiding van sy 

ouers en angs vir 

die teater. 

Aanvanklike 

sosiale 

onttrekking en 

min interaksie met 

die terapeut.  

Maak nie 

oogkontak nie. 

Geen projeksie nie. 

 

Die primêre aspekte wat in terme van die assessering benut is, manifesteer vanuit die 

bestudeerde literatuur as belangrike reaksies wat tydens die belewing van siekte en 

hospitalisasie kan voorkom, en sluit onder andere in: 
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• OVERTE/AKTIEWE REAKSIES: (Vergelyk Hart et al., 1992:10;  Klinzing & 

Klinzing, 1977:4:  Muller et al., 1992:87;  Tuma, 1982:48 en Van der Mescht, 

1995:31.) 

 

• PASSIEWE REAKSIES: (Vergelyk Hart et al., 1992:10;  Klinzing & Klinzing, 

1977:4;  Tuma, 1982:49 en van der Mescht, 1995:31.) 

 

• REGRESSIEWE REAKSIES: (Vergelyk Hart et al., 1992:10;  Klinzing & 

Klinzing, 1977:4;  Muller et al., 1992:87;  Orr, 1992:78, 80;  Tuma, 1982:47, 49 en 

Van der Mescht, 1995:30-32.) 

 

Spesifieke vrees en angs vir hospitalisasie tydens verskillende ouderdomme, word soos 

volg verskaf: 

• Vier en vyf jaar oud:  vrees die ondervinding. 

• Vyf en ses jaar oud:  druk meer vrees uit vir die onbekende en snaakse omgewing. 

• Sewe jaar oud:  spanning ontstaan as gevolg van hulle vrees vir verlies van beheer en 

vrees vir liggaamlike veranderinge soos skending. (Vergelyk Droske  & Francis, 

1981:37.) 

 

Aangesien daar geen klinkklare lys bestaan wat ‘n kind in totaliteit kan voorberei vir ‘n 

gegewe mediese prosedure of hospitalisasie nie, en elke kind in sekere opsigte dieselfde 

as, en terselfdetyd verskillend van kinders van sy eie ouderdom is, is unieke en 

individuele terapie noodsaaklik,  soos vanuit hoofstuk 5 verduidelik is. So moet daar 

byvoorbeeld verwag en verdra word dat ‘n jong kind moontlik weerstand kan benut as ‘n 

verdedigingsmeganisme.  Hierdie weerstand moet tydens voorbereiding van die kind op 

so ‘n wyse benader word dat dit sy hantering van die situasie kan verbeter, in stede 

daarvan om die weerstand onmiddellik te probeer afbreek en terselfdertyd angs te 

verhoog (Droske & Francis, 1981:5).   

 

• Evaluering van sessie: 
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Die eerste sessie, naamlik die tuisbesoek, maak reeds 'n kardinale deel uit van 

verhoudingbou, en kan die fondament vir die terapie daarstel of bemoeilik. Vanuit Tabel 

4 blyk dit dat Tian aanvanklik weerstand toon deur inisiële skaamheid (overte reaksie) en 

nie interaksie of sosiale kontak (passiewe reaksies) met die terapeut te maak nie.   Hierdie 

weerstand is gerespekteer as 'n poging van Tian om sy beheer te behou, deur tydelik te 

regresseer na 'n vorige ontwikkelingstadia waar hy nie sosiale interaksie hoef te toon nie.  

Op hierdie wyse is die weerstand benut in sy hantering van die situasie, eerder as om dit 

af te breek en sy angs te verhoog.  (Vergelyk Droske & Francis, 1981:5.)  Tian toets op 

hierdie wyse ook sy grense met die terapeut, wat volgens sy vlak van ontwikkeling 

normaal is.  Hy is ook aanvanklik skaam en terughoudend alvorens hy waag om 

interaksie met die terapeut te hê. (Vergelyk Louw, 1994:285;  Turner & Helms, 

1995:265;  Denham, 1998:9,11,14-16,19,26-28.)  Die konflik tussen seermaak en 

gesondmaak is vir 'n kleuter van Tian se ouderdom 'n baie moeilike konsep om te begryp, 

aangesien hy nog nie oor die vaardigheid en insig beskik om 'n korrelasie tussen oorsaak 

en gevolg te maak nie. Volgens Van der Mescht (1995:41) blyk dat kinders eers na die 

ouderdom van 10 jaar bewus raak van die verband tussen siekte en behandeling.  

Aangesien die kleuter se begrip en konsep van tyd nog nie na behore ontwikkel is nie, 

mag hy hospitalisasie as ‘n eindelose pyniging ervaar (Hart et al., 1992:3).   (Vergelyk 

Klinzing en Klinzing, 1977:289.)   Laasgenoemde hou verband met Tian se onvermoë om 

te begryp dat sy mangels eers uitgehaal moet word, wat pyn impliseer, waarna hy gesond 

sal word.  Omdat Tian in die pre-operasionele fase geneig is om te fokus op enkele 

aspekte van ondervindinge of voorwerpe, sonder dat dit betrekking het op die geheel, 

begryp hy nie siekte as ‘n proses nie. Volgens Piaget se teorie vind 'n kleuter dit moeilik 

om vanuit sy ontwikkelingsvlak sowel teenstrydighede in te sien as om alle aspekte van 'n 

saak in ag te neem.  Hulle sien dus 'n saak eensydig, en fokus al hulle aandag net op die 

huidige toestand van 'n saak. (Vergelyk Louw, 1994:254-266;  Turner & Helms, 

1995:245 en Bee, 1992:255.)   

 

Die feit dat Tian bang is vir skeiding van sy ouers blyk volgens die literatuur in lyn te 

wees met sy ontwikkelingsvlak. (Vergelyk Louw, 1994:285;  Turner & Helms, 1995:265;  
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Denham, 1998:9,11,14-16,19,26-28.)  Die belewing van pyn met ontslag, asook opname 

in die teater impliseer vir Tian die onbekende. Aangesien hy nie oor die nodige 

ondervinding beskik om dit te hanteer nie, veroorsaak dit vir hom vrees en angs.  Volgens 

Droske & Francis (1981:37) is dit vir 'n kind tot op vyf jaar normaal om die ondervinding 

te vrees.  In teenstelling met laasgenoemde outeur se mening, vrees Tian ook die 

onbekendheid van situasie, waar hulle van mening is dat dit eerder die kind van vyf en 

ses jaar is wat hieraan gekoppel word.   

 

• Verloop van Sessie 2:  Verhoudingbou en selfbeeldaktiwiteite   

 

• Tian is sensories nog nie baie bewus van homself en sy omringende wêreld nie.  Hy 

beskryf moeilik aan die terapeut wat sy huidige belewenisse is. 

•    Daar is maklik met Tian verbaal kontak gemaak tydens hierdie sessie.  Hy het    

      spontaan deelgeneem en wou onmiddellik begin speel. 

•    Tian het gekies om gesiggies van mariebeskuitjies vir homself, sy sussie, pappa en   

      mamma te maak.  Hy't genoem dat hy lief vir hulle almal is, maar dat sy mamma sy  

      spesiale maatjie is. 

• Volgens die "Alles oor my" vraelys, toon Tian by vraag 9 en 11 'n sterk band met sy 

pa, wat hy as sy held of “hero” beskou en rowwe spel mee speel.   

• Tian verstaan dat hy vir terapeutiese voorbereiding kom, omdat hy sy mangels moet 

uithaal en pypies in sy ore moet kry. 

• Tian was baie opgewonde oor die maak van sy “Wurm naamplaatjie” wat bevorderlik 

was om sy sin van identiteit en individualiteit te beklemtoon.   

• Tian besef en waardeer nog nie sy eie uniekheid nie, aangesien hy nie altyd seker is of 

hy van iets hou of nie.  Hy sou gereeld antwoord "ek weet nie"  of eerder antwoord 

"ja” of “nee”, “want mamma sê so".   

• Wanneer die terapeut vra hoe hy daaroor voel om met pyn huis toe te gaan sê hy net 

hy weet nie, maar mamma sê so. 

• Hy wou graag sy skepping aan pappa gaan wys, en dit saamneem en uitstal tydens 

hospitalisasie. 
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• Daar is getermineer deur op Tian se uniekheid en sy persoonlike bevoegdhede te 

fokus, waarna die volgende sessie beplan is. 

 

• Assessering van sessie 2: 

 

Tabel 5:  Assessering van Sessie 2 

 
Uitreagerende 

reaksies: 

Begrip van  

siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van 

spesifieke  angs en 

vrees aangaande sy 

hospitalisasie en 

siekte: 

Weerstand 

getoon: 
Projeksie: 

Geen Openbaar goeie 

begrip ten opsigte 

van die 

noodsaaklikheid 

van sy operasie, 

maar hou nog 

steeds nie van die 

gedagte aan pyn 

na afloop daarvan 

nie.  Sy mamma 

se so, en daarom 

aanvaar hy dit. 

Angs in terme van 

die pyn na afloop 

van ontslag. 

Geen  Ten spyte van 'n klein postuur 

vir sy ouderdom, glo Tian 

onwrikbaar in sy eie 

vermoëns, en weet dat hy in 

sy gesin van waarde is.  Hy 

beklemtoon dat hy die groot 

man in die huis is wanneer 

pappa nie daar is nie, en 

beskerm sy ma en sussie.∗ 

 

∗ Sien punt 2.3.5 Liggaamlike ontwikkeling, aangaande die kleuter se liggaamsbeeld  

      wat namate hy ouer word, meer realisties raak.  (Vergelyk Louw, 1994:249 en    

      Turner & Helms, 1995:236.) 

 

• Evaluering van sessie: 

 

• Vanuit tabel 5 blyk dit dat Tian steeds besig is om sy eie identiteit te vestig, en nog 

grense en opinies te toets. Aangesien hy nog nie oor sy eie stel opinies en 

uitgangspunte beskik nie, aanvaar hy alles wat sy mamma sê as korrek.  ‘n Kleuter 

wat nog nie oor emosionele bevoegdheid beskik nie, sal vir ‘n persoon antwoorde op 

vrae verskaf, op grond van wat hy dink die persoon wil hoor, of wat van hom verwag 
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word, net sodat hy verder kan gaan speel (Verwys na punt 2.5.7, Emosionele 

ontwikkeling).   Hoewel hy die noodsaaklikheid van die operasie insien, beskik hy 

nog nie oor die kognitiewe redeneringsvermoë om die verband tussen aanvanklike 

pyn en uiteindelike genesing in te sien nie.  Louw, 1994:254-266;  Turner & Helms, 

1995:245 en Bee, 1992:255 is dit eens dat 'n kleuter van Tian se ouderdom se denke 

nie op logika gebaseer is nie, maar dat gevolgtrekkings suiwer op grond van 

waarnemings gemaak word. Redenering is baie onlogies by die kleuter, aangesien hy 

nie werklike verbande kan insien wat tussen aspekte bestaan nie.  Omdat ‘n kind in 

die pre-operasionele fase geneig is om te fokus op enkele aspekte van ondervindinge 

of voorwerpe, sonder dat dit betrekking het op die geheel, begryp hy nie siekte en 

herstel as ‘n proses nie.  Tian het nog nie aanvaar dat sy herstel met pyn gepaard moet 

gaan nie, en vrees die belewenis daarvan.  As gevolg van die dominansie van 

egosentriese denke in hierdie fase, is dit vir Tian byna onmoontlik om pyn te 

assosieer met ‘n uiteindelike positiewe uitkoms.  Hart et al., (1992:253) stel dit dat 

die kleuter nie oor die intellektuele begrip beskik om te verstaan dat behandeling wat 

pyn veroorsaak ook welstand kan bevorder nie.   Pyn is vir die kleuter 'n relatiewe 

begrip aangesien hy nie die konsep begryp nie.  Hy is ook baie egosentries, en nie 

ingestel op die aanvaarding van liggaamlike ongemak nie.  Volgens Louw, 1994:285;  

Turner & Helms, 1995:265 en Denham, 1998:9,11,14-16,19,26-28 is dit normaal vir 

kinders van tussen 2 en 5 jaar oud om  vrees te ervaar vir skielike bewegings, geraas, 

pyn, die onbekende, en donker. Indien hierdie vrese egter ontken of onderdruk word, 

kan dit aanleiding gee tot enurese, nagmerries, hakkel, asook grootpratery.  Tian 

beklemtoon dat sy ma nog sy spesiale maatjie is, maar dat hy al hoe meer met sy pa as 

sy held ("hero") begin assosieer.  Tian beweeg dus aldus Freud (Turner & Helms, 

1995:294) na die falliese stadium.  Seuns identifiseer met die vader en boots sy 

gedrag na, omdat hulle volgens Freud (Turner & Helms, 1995:293) onbewustelike 

seksuele gevoelens vir die moeder ontwikkel het.  Hierdie behoeftes is romanties 

(koestering) eerder as wellustig. 
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• Verloop van Sessie 3:  Verhoudingbou en aktiwiteite om spanning te ontlaai 

 

• Tian vind die hospitaalopset baie interessant, aangesien hy baie nuuskierig is oor 

nuwe dinge.  Hy vra baie vrae oor die speelkamer en oor materiaal wat die terapeut 

saamgebring het. 

• Tian reageer nog nie optimaal op sensoriese bewuswording nie, en wil eerder oor 

ander dinge gesels.  Reukbotteltjies, teksture en kleure word benut om hom sensories 

te stimuleer. 

• Die terapeut benut prente van verskillende gesigte en vra hom uit na hoe hy dink hulle 

voel.  Verbande word op hierdie wyse met sy eie gevoelens getrek deur byvoorbeeld 

te vra:  "Jy noem dat hierdie dogtertjie bang is, wat dink jy maak haar bang van 

hospitalisasie?"  "Kan dit jou ook dalk bang maak?"  Tian reageer baie positief 

hierop. 

• Nadat daar met Tian gepraat is oor sy spanning en angs oor hospitalisasie en siekte, 

deur middel van die prente, kies hy om sy monster met verf te maak. 

• Tian skep 'n monster met vingerverf wat verband hou daarmee dat mamma net tot by 

die rooi lyn in die teater mag gaan (rooi krabbel), negatiewe houding jeens die 

belewenis van pyn met ontslag (oranje strepe oor die rooi) en vrees vir narkose (geel 

kolle). 

• Die emosionele belewenisse rondom hierdie "monster" word bespreek, met moontlike 

alternatiewe, naamlik:  Tannie Geertje gaan saam in die teater in, en gaan by hom bly 

tot hy slaap, Oom Dokter gaan baie goeie medisyne vir sy "einas" gee en al die lekker 

roomys, Coke en tjips gaan sy keeltjie sommer vinnig beter laat voel, terwyl tannie 

Geertje sy handjie sal vashou tydens narkose.  Melding word ook gemaak dat die 

narkose maar eintlik net "Klaasvakie" is wat sy stink asempie deur die pypie en 

masker blaas en sê "slaap Tiantjie, slapies rustig!!" 

• Tian hou van hierdie metafoor, en noem dat hy baie minder bang voel.  Jammerte 

word verder vir Klaasvakie geskep omdat almal so vir hom lag aangesien sy asempie 

so stink.   

• Tian belowe om vir hom 'n tandeborsel as 'n geskenk saam te vat teater toe. 
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• Tian verkies om sy monster te vernietig as 'n simbool van oorkoming van vrees en dat 

hy in beheer voel. 

• Die geïdentifiseerde emosies word op kaartjies geskryf, en daarna geskiet met 

verskillende geweertjies.  Tian verkies die aartappelpistooltjie ("potato gun"/"spud 

gun").   

• Inoefening van hanteringsmeganismes ten opsigte van vrese en spanning word 

onderneem, waarna hy telkens die kaartjie dan mag omskiet. 

• Die sessie word getermineer met 'n heerlike kussinggeveg wat Tian terdeë  geniet. 

 

• Assessering van sessie 3: 

 

Tabel 6:  Assessering van sessie 3 

 
Uitreagerende 

reaksies: 

Begrip van  

siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van 

spesifieke  angs en 

vrees aangaande sy 

hospitalisasie en 

siekte: 

Weerstand 

getoon: 
Projeksie: 

Geen Tian begin al hoe 

meer begrip toon 

vir die feit dat pyn 

deel van sy 

helingsproses is. 

Openbaar steeds 

angs en vrees vir 

pyn, narkose en 

skeiding van sy 

mamma. 

Geen Baie positiewe houding. 

Projekteer dat hy in staat is 

om sy vrese te oorkom en dit 

toepaslik te hanteer.  Toon 

inisiatief ten opsigte van 

alternatiewe vir vrese en angs. 

  

• Evaluering van sessie: 

 

Dit word duidelik dat Tian begrip begin toon in terme van sy angs en vrese.  Hy neem 

ook leiding in die hantering daarvan deur oplossings en moontlike hanteringsvaardighede 

daarvoor te identifiseer.  Tian begin as gevolg van konstante aanprysing en positiewe 

terugvoer in homself en sy eie vermoëns glo. Clark et al., (in Hart et al.,  1992:107) 

bevestig in hierdie verband dat persoonlike bevoegdheid saamhang met die ervaring van 

suksesvolle ondervindinge.  ‘n Kind kan met aanmoediging en ondersteuning begelei 

word om keuses te maak uit beskikbare opsies.  Navorsing van Clark et al., (in Hart et al.,  
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1992:107) toon hier aan dat ‘n mens toenemende gevoelens van selfdoeltreffendheid kan 

assosieer met groter selfbeheersende gedrag in terme van siekte.   Dit is dus duidelik dat 

Tian toenemende gevoelens van selfdoeltreffendheid beleef, aangesien hy ook begin om 

self alternatiewe te gee van hoe om homself na afloop van die operasie so spoedig 

moontlik beter te laat voel.  Die teikenskiet en speel as ‘n natuurlike aktiwiteit, dien vir 

Tian as ‘n veilige wyse van uitdrukking van emosies, en ‘n geleentheid vir prosessering 

en hantering van stresvolle gebeure.  Al hierdie aspekte van spel maak dit ‘n waardevolle 

werktuig vir spanningontlading, aldus Hart et al. (1992:144).   

 

• Verloop van Sessie 4:  Aktiwiteite om 'n positiewe liggaamsbeeld by die kind te 

kweek 

 

• Tian word verwelkom vir sy tweede sessie in die speelkamer, waaroor hy baie 

opgewonde is.   

• Hy noem aan sy mamma waar sy en sussie moet gaan wag totdat hy klaar gespeel het.   

• Tian begin sensories meer in kontak met homself kom, deurdat hy bevredigende 

terugvoer op sensoriese vrae begin lewer.  Hy noem dat dit vir hom lekker is om hier 

te wees en dat sy lyfie nie meer siek voel nie.  Hy is in staat om op al sy sintuie 

afsonderlik te fokus deur waarnemings te beskryf. 

• Tian is baie gemaklik daarmee om sy liggaam te laat afteken, waarna hy dit volgens 

sy eie unieke eienskappe en karaktertrekke inkleur en versier. 

• Daar word in detail ontdekkings gemaak rondom Tian se kennis oor interne en 

eksterne liggaamsdele asook funksies daarvan.   

• Beperkte kennis bestaan nog hieroor by Tian. 

• Sy mangels, adenoïdes, en pypies in die ore word ingeteken en ingekleur.  Hierna 

word die doel van verwydering van sy mangels en adenoïdes breedvoerig bespreek, 

asook die noodsaaklikheid vir die pypies in sy ore.   

• Tian word gelei om te praat oor persepsies, houdings, liggaamlike aanpassings, en 

veranderinge tydens siekte en hospitalisasie, en hy word begelei om ‘n korrekte en 

positiewe liggaamsbeeld te besit. 
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• Daar word verduidelik dat sy mangels en adenoïede nie meer 'n positiewe funksie vir 

die liggaam vervul nie, wat Tian begryp. 

• Daar word dan oor die “liggaamsbeeld” se siekte en operasie gepraat eerder as die 

Tian s’n self, wat 'n tydelike, maar positiewe verplasing weg van sy eie ongemak is 

en hom met groter gemak  sekere aspekte laat verbaliseer oor persepsies, houdings en 

vrese. 

• Moontlike vrese vir liggaamlik beskadiging of aanpassings as gevolg van sy siekte en 

hospitalisasie word ondersoek en aangespreek, en alternatiewe word ondersoek om 

hom te leer om dit te hanteer. 

• Vrae, wanopvattings en moontlike fantasieë oor, en vrees en angs vir hierdie 

prosedures word bespreek, met gevolglike uitkoms en hantering daarvan.   

• Geen negatiewe persepsies of vrese word geopenbaar nie, behalwe dat hy wil weet 

hoe lank hy gaan siek voel. 

• Daar word hierby stilgestaan, en verduidelik dat dag vyf die seerste gaan wees, maar 

met die neem van medikasie en eet van lekker kos  sal die pyn gou verminder. 

• Kennis oor hoe sy liggaam funksioneer, help Tian verstaan hoe om daarvoor te sorg 

asook om sy liggaam te aanvaar. 

• Tian lewer positiewe terugvoer oor sy liggaam, en noem dat hy baie van sy sterk 

spiere hou. 

• Die terapeut oriënteer Tian oor hoe mediese personeel met  behulp van mediese 

instrumente moontlik sy liggaamlike/persoonlike ruimte mag betree tydens 

hospitalisasie.   Hy openbaar nie enige ongemak hiermee nie, behalwe vir die 

narkosemasker.   

• Daar word vir 'n wyle stilgestaan by spel met die narkosemasker, waarna die sessie 

getermineer is met 'n gesamentlike opsomming en beplanning vir die volgende 

sessie. 

 

• Assessering van sessie 4: 

 

Tabel 7:  Assessering van sessie 4 
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Uitreagerende 

reaksies: 

Begrip van  

siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van 

spesifieke  angs en 

vrees aangaande sy 

hospitalisasie en 

siekte: 

Weerstand 

getoon: 
Projeksie: 

Geen Word nog verwar 

deur interne en 

eksterne funksies 

van sy liggaam, 

maar begryp dat 

hy nie meer sy 

mangels en 

adenoïede nodig 

het nie. 

Vrees vir die 

narkosemasker en 

fisieke ongemak 

word gepresenteer. 

Geen Handhaaf 'n positiewe 

liggaamshouding (glo hy is 

baie sterk) en aanvaar ook 

verantwoordelikheid vir die 

versorging van sy liggaam na 

die operasie.   

 

• Evaluering van sessie: 

 

Tian se beheer in terme van sy voornemende hospitalisasie verhoog daagliks.  Hy neem 

baie inisiatief en verantwoordelikheid vir homself en hantering van sy vrese en angs.  'n 

Baie positiewe liggaamsbeeld sowel as aanvaarding van sy liggaam word beleef by Tian, 

tesame met verhoogde sensoriese en emosionele inskerping. Hart et al., (1992:36) 

handhaaf die mening hierteenoor dat aanvaarding van die kind se eie liggaam vir hom ‘n 

verdere vlak van ondervinding is, terwyl die belewenis van 'n holistiese eenheid van die 

kind se liggaam en emosies kardinaal is, sodat die kind se liggaamlike invloed op sy 

emosies gehanteer kan word.  Beperkte kennis oor interne en eksterne liggaamlike 

funksionering bestaan by Tian, wat volgens Piaget se teorie (Oates, 1994:47) in lyn is met 

sy ontwikkelingsfase, aangesien die kleuter in terme van realisme, nie in staat is om 

tussen psigiese en fisiese gebeure te onderskei nie, of tussen intern en ekstern nie.  

Hoewel daar steeds vrees en angs by Tian bestaan oor die narkosemasker en fisieke 

ongemak, word daar reeds 'n groot verbetering opgemerk. Die neem van beheer en 

verantwoordelikheid vir sy eie liggaam speel hier 'n groot rol. 
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• Verloop van Sessie 5:  Voorbereiding deur benutting van die kind se eie 

liggaamsbeeld. 

 

• Tian se sensoriese belewenis van die hospitaalopset blyk baie positief te wees.  Nadat 

hy klanke, reuke, tas en visuele aspekte beskryf het van wat hy in die hospitaal beleef 

het, koppel hy positiewe emosies daaraan. 

• Vanuit die vorige sessie is daar reeds bepaal wat sy begrip, houding, vrese en 

fantasieë oor sy hospitalisasie en siekte is.  Daar word vlugtig vanuit die vorige sessie 

gefokus op simptome en aard van die operasie, en gepoog om moontlike belewenisse 

te identifiseer, te bespreek en te hanteer. 

• Tydens hierdie sessie word daarop voortgebou deurdat Tian nou sy eie liggaamsbeeld 

(van die vorige sessie) gaan voorberei en opereer. 

• Verbale verduidelikings van Tian se liggaam se huidige werking en verlangde 

werking word aangeraak, waarna daar stapsgewys verduidelik word wat tydens 

hospitalisasie met hom sal gebeur, en hoe hy moontlik sal voel. 

• Mediese instrumente wat hy tydens sy operasie sal sien (regte instrumente sowel as 

speelgoedinstrumente) word aan hom verskaf, waarna Tian sy wit doktersjassie, 

teaterskoene en hoed, sowel as handskoene aantrek om die operasie mee te doen.  Hy 

noem dat hy baie hiervan hou. 

• Daar word by ontvangs begin, waar Tian die opnameproses stapsgewys aan die 

"liggaamsbeeld" verduidelik. Hy verduidelik ook alle aspekte soos wat hy vooraf 

mag of nie mag doen en eet nie. Tian sien en beleef waar sy saal, bed en teater is, 

terwyl hy sy eie vrese en vrae deur die liggaamsbeeld hanteer.  Die terapeut vra 

voortdurend vrae soos;  "Hoe voel die seuntjie oor die bed, saal, klere ensomeer?" 

Waar Tian dan namens die seuntjie antwoord, word hy gevra om sy seuntjie se vrese 

te hanteer, wat eintlik maar sy eie is.  "Dr. Tian, sal jy vir die seuntjie se hoekom hy 

nie bang hoef te wees nie?"  Op hierdie wyse is Tian baie bemagtig, en het hy beheer 

oor sy hospitalisasievrese verkry.  
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• Tian meet en weeg die seuntjie, trek sy wit teaterklere aan, waarna hy twee 

“teaterhorlosies” vir hom aansit en verduidelik dat die dokter moet weet wie hy is en 

watter siekte sy lyfie het, om tydens teater beter te maak.  

• Tian het die seuntjie op 'n trollie teater toe geneem en stapsgewys verduidelik wat hy 

doen, terwyl hy besig is met die operasie. 

• Die terapeut laat Tian sy eie vrese, vrae en fantasieë hanteer en beantwoord, deur 

rollespel te speel, waar die terapeut namens die “liggaamsbeeld” vrae vra wat vir 

hom problematies is, oor narkose, skeiding by die rooi lyn, en fisieke pyn en 

ongemak.  Tian toon min ongemak hieroor, aangesien hy die rollespel vanuit die 

vorige sessie se positiewe aspekte hieroor noem in terme van hantering strategieë.  

• In die teater noem Tian aan die seuntjie dat hy nie bang hoef te wees dat sy mamma 

by die rooi lyn gaan bly nie, want tannie Geertje sal saam met hom in die teater 

ingaan en sy hand vashou totdat hy slaap.     

• Nasorg word bespreek wat behels dat Tian aan homself (met ander woorde aan die 

“liggaamsbeeld”) verduidelik hoe hy gaan voel en reageer:  wat lekker of minder 

lekker gaan wees, wat hy mag eet of drink, en wat met hom gaan gebeur totdat hy 

weer huis toe gaan. 

• Tian plaas baie klem op die gereelde drink van sy medikasie, en veral die eet van 

lekker kos soos biltong, tjips, Coke, Chappies, springmielies en droëwors. 

• Speelse repetisie van eenvoudige vrae en die herroeping van inligting word benut om 

op te som, te assesseer en die sessie af te sluit, aangesien Tian gereeld nog vergeet, en 

dan sê hy weet nie of hy kan nie onthou nie. 

• Positiewe aspekte van hospitalisasie, soos nuwe ondervindinge en nuwe mense wat 

hy gaan ontmoet, word beklemtoon.  

 

• Assessering van sessie 5: 

 

Tabel 8:  Assessering van sessie 5 

 
Uitreagerende 

reaksies: 

Begrip van  

siekte en 

Presentering van 

spesifieke  angs en 

Weerstand 

getoon: 
Projeksie: 
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hospitalisasie vrees aangaande sy 

hospitalisasie en 

siekte: 

Geen  Goeie begrip vir 

die proses en 

verloop van 

operasie.  Hy 

vergeet wel nog 

sekere feite 

aangaande sy 

hospitalisasie. 

Min tot geen.  Geen  Toon baie beheer.  Die 

hanteringsvaardighede begin 

sy eie word, deurdat hy dit as 

alternatiewe aan die 

liggaamsbeeld voorhou as 

hantering van sy vrese en 

angs.  Hy koppel  positiewe 

aspekte aan die negatiewe 

dinge waarvoor hy eens uiters 

bang was. 

 

• Evaluering van sessie: 

 

Vanuit tabel 8 word dit duidelik dat die voorbereiding vorm begin aanneem in Tian se 

hanteringsvaardighede en die neem van beheer van sy hospitalisasie.  Hy is baie positief 

in die voorbereiding van sy liggaamsbeeld, en verstaan nou beter dat hospitalisasie en 

genesing 'n proses is, hoewel hy nog van die feite daaromtrent vergeet.  Sy vrees en angs 

begin wegkwyn, deurdat hy dit self begin hanteer deur sy eie stel lewensondervinding op 

te bou deur herhaalde inoefening deur middel van rollespel.  Wanneer hy dan tydens 

hospitalisasie in 'n gegewe vreesaanjaende situasie kom, sal hy ongeag sy min werklike 

ervaring en ondervinding, hierdie "terapeutiese ondervinding" besit om sy vrees en angs 

mee te hanteer. Louw, 1994:274;  Lee, 1992:545;  Mussen et al., 1984:244 en Nelson, 

1998:152, 161 ondersteun hierdie menings, aangesien hulle eens is daaroor dat geheue by 

die kleuter gereflekteer word in terme van vorige ondervindinge wat hy beleef het.  As 

gevolg van beperkte ondervindinge is die kleuter se geheuespan dus nog baie beperk, en 

daarom sal die kind van twee jaar twee items op ‘n keer kan onthou, terwyl die vierjarige 

drie items kan onthou.  Volgens hierdie outeurs is die herhaling van feite belangrik, 

aangesien die kleuter baie min gebruik maak van herhaling. 

Vir die kind jonger as twaalf jaar, word ‘n nuwe ondervinding die beste begryp deur 

ondervinding met die inligting. 
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• Verloop van Sessie 6:  Kuns met mediese toerusting en aktiwiteite in mediese 

spel 

 

• Tian noem dat hy vandag in die saal, eerder as in die speelkamer wil speel.  Daar 

word sensoriese kontak in die saal gemaak deur aan die beddegoed, beddens, mure en 

mediese toerusting te vat, ruik, kyk en geluide mee te maak. 

• Tian word toegelaat om informeel op 'n nie-bedreigende wyse, sonder leiding van die 

terapeut te speel en te ontdek met alle mediese toerusting en instrumente wat hy 

tydens sy hospitalisasie en in die teater gaan sien, en waarmee hy behandel gaan 

word.  Dit help Tian om sodoende die vrees uit te skakel wat daardie instrumente mag 

impliseer. 

• Tian se vrae en onsekerhede oor die werking en aanwending van mediese toerusting 

stel hom in staat om 'n gevoel van bemeestering oor mediese toerusting te kry. 

• Hy openbaar geen vrese daarvoor nie, en noem selfs vanuit die vorige sessie  dat 

indien daar nie 'n narkosemasker was nie, sou Klaasvakie niks gehad het om in te 

blaas sodat hy kan slaap nie. 

• Op die terapeut se vraag of hy dalk nog so 'n klein bietjie bang vir die narkose is, gee 

hy 'n definitiewe "Nee". 

• Tian word nou die geleentheid gegee om deur die benutting van mediese toerusting 

soos verbande, pleisters, watte, mondspatels, spuite, urinehouers, teaterbandjies 

ensovoort, ‘n “collage” prent te maak, waar hy informeel kan ondersoek en 

uitdrukking gee aan homself. 

• Die kunsaktiwiteit word benut as ‘n bron van bespreking, waar Tian se gevoelens wat 

geassosieer word met die mediese toerusting, geïdentifiseer en verken word en die  

ondervindinge daarvan bespreek word.   

• Tian word gevra om as opsomming en evaluering telkens te verwys na die werking en 

gebruik van mediese apparaat en toerusting vir sy opkomende operasie en 

hospitalisasie.  Hy toon geen uitvalle van vrees meer vir enige prosedure nie. 
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• Assessering van sessie 6: 

 

Tabel 9:  Assessering van sessie 6 
Uitreagerende 

reaksies: 

Begrip van  

siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van 

spesifieke  angs en 

vrees aangaande sy 

hospitalisasie en 

siekte: 

Weerstand 

getoon: 
Projeksie: 

Geen  Baie goed, 

aangesien sy 

kennis aangaande 

die hospitaalopset 

en sy operasie 

geweldig verbreed 

het. 

Geen  Geen  Tian maak 'n prentjie van sy 

huis, waar hy noem hy veilig 

voel.   Hy noem aan die 

terapeut dat hierdie mediese 

toerusting hom ook nie meer 

onveilig laat voel nie. 

 

• Evaluering van sessie: 

 

• Daar word volgens Hart et al., (1992:80) deur hulle navorsing bevestig dat, hoe meer 

beperk kinders se kennis van mediese prosedures en toerusting is, hoe hoër blyk hulle 

angsvlakke te wees.  Aanduidings bestaan dat ‘n kind wat voor hospitalisasie met 

hospitaal-verwante instrumente speel, minder angs en ongemak vertoon as ‘n kind 

wat nie daarmee bekend is nie.  Kinders druk verder behoeftes en vrese vir sekere 

prosedures uit deur middel van mediese spel.   Vanuit tabel 9 is dit duidelik dat Tian 

se angsvlakke begin afneem het, met die verhoging van kennis oor sy operasie en 

hospitalisasie in die algemeen.  Die terapeut het min leiding van Tian se spel geneem, 

en slegs rigtinggewende vrae gevra, aangesien Bolig, Fernie, & Klein (in Hart et al., 

1992:81) konstateer dat ongestruktureerde spel, sonder die leiding van ‘n terapeut, die 

beste geleentheid vir die kind bied om vaardighede te ontwikkel en beheer te verkry. 

Tian het definitief beheer oor sy hospitalisasie verkry, aangesien hy noem dat hy 
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veilig voel om met die apparate te speel, deur dit te projekteer met 'n collage van sy 

huis waar hy veilig voel. 

 

 

• Verloop van Sessie 7:  Selfuitdrukkingsaktiwiteite 

 

• Sensoriese kontakmaking verloop positief. 

• Die emosies wat Tian sover tydens terapie gekommunikeer het, sluit in bang, bly, 

hartseer, onsekerheid en woede.  Hierdie emosies word in die vorm van gesiggies op 

verskillende papierborde op stokkies geteken en bespreek, sodat Tian die uitdrukking 

daarvan verstaan. 

• Die volgende situasies word aan Tian voorgehou waaraan hy dan bepaalde emosies 

koppel: 

• Die aantrek van teaterklere:    bly 

• Pappa en sussie kom kuier in die hospitaal:  bly 

• Weer gesond wees:     bly 

• Die kry van narkose met masker   onseker    (hy weet nie regtig  

hoekom nie) 

• Skeiding van mamma by die rooilyn   bly   (tannie Geertje gaan  

saam met my wees) 

• Voel na die tyd seer en siekerig   bly   (dan hoef ek vir 'n week  

nie slegte kos te eet nie, 

maar net alles wat lekker is 

om my beter te maak en 

medisyne) 

• Daar word vir 'n wyle stilgestaan by die narkosemasker en herhalende spel 

daaromheen, waar hanteringsvaardighede weer ingeoefen word.  Die terapeut stel 

Tian gerus oor sy onsekerheid, en noem dat dit "ok" is vir hom om soms weer bang 

te voel, maar "wat het ons geleer om te doen as ons bang voel vir die narkose en die 

masker?" 
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• Daar word 'n brief aan die dokter geskryf en versier waarin die bogenoemde emosies 

vervat word, sodat die dokter ook hiervan kennis dra.  'n Spesiale brief word vir die 

Klaasvakie-oom geskryf, om Tian se onsekerheid uit te druk.   

• Tian noem dat hy beter voel na die skryf van die briewe. 

• ‘n Bespreking word gefasiliteer oor moontlike aangename dinge, gebeure, mense en 

plekke wat die kind opbeur, (of “oplig”,) soos  helium 'n ballon kan oplig.  Hierdie 

aspekte word op sy ballon geskryf wat hy mag huis toe vat. 

• Dinge wat Tian “oplig”, of opbeur,  is sy pappa wat hospitaal toe gaan kom, tannie 

Geertje wat heeltyd by hom gaan wees, dat hy sal kan swem omdat hy nie meer siek 

is nie, dat hy weer skool toe sal kan gaan, dat hy tjips en Coke in die hospitaal gaan 

kry om te eet en te drink, en by die huis lekker kos en veral Chappies mag eet wat 

hom gaan gesond maak. 

• Die vingers van 'n rubberhandskoen word afgesny om as vingerpoppies te dien, wat 'n 

rol in Tian se hospitalisasie gaan speel.  Hy verkies dat daar 'n mamma, pappa, Tian, 

Tannie Geertje, dokter, Klaasvakie en 'n suster moet wees. 

• Verskillende lekker rolspele van sy keuse word uitgespeel oor moontlike belewenisse 

wat hy mag hê.  ‘n Sterk klem word op narkose geplaas. 

• Daarna word ‘n storie opgevoer naamlik "Tian se mangeloperasie”, waarmee daar  

opgesom en afgesluit word. 

 

• Assessering van sessie 7: 

 

Tabel 10:  Assessering van sessie 7 

 
Uitreagerende 

reaksies: 

Begrip van  

siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van 

spesifieke  angs en 

vrees aangaande sy 

hospitalisasie en 

siekte: 

Weerstand 

getoon: 
Projeksie: 

Geen Goed  Geringe 

onsekerheid oor die 

narkose en masker. 

Geen  Tian projekteer  blydskap en 

onsekerheid met die 

gevoelsgesiggies.  Hy beleef 

baie positiewe dinge oor sy 
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hospitalisasie, wat hy aan 

minder lekker dinge kan  

koppel om hom op te beur.   

 

 

• Evaluering van sessie: 

Tian is baie betrokke by sy voorbereiding en beleef meer positiewe uitkomste as die 

negatiewe aspekte van pyn en narkose.  Hoewel hy tydens hierdie sessie volgens tabel 10 

weer geringe onsekerheid oor narkose toon, hanteer hy dit positief in die rollespel deurdat 

hy kan herroep hoe hy dit kan hanteer.  Dit word positief deur die terapeut beleef dat Tian 

in kontak met sy belewenisse en emosies is, sodat hy dit konstruktief kan hanteer, eerder 

as om terug te val op uitreagerende reaksies.  Regressie kom volgens  Hart et al., (1992:2) 

tipies voor by die jong gehospitaliseerde kind.  Muller et al., (1992:87) meen in hierdie 

verband dat dit nie ongewoon is vir 'n kleuter sonder die nodige ondervinding, om 

gedragsprobleme te openbaar weens spanning as gevolg van hospitalisasie nie.  

(Vergelyk Tuma, 1982:50.) 

 

• Verloop van Sessie 8:  Opname-aktiwiteite en hospitaaltoer 

 

• Sensoriese oriëntering tot reuke, klanke en visuele aspekte word gedoen vanaf die 

ontvangslokaal en deurlopend in die sessie, met gevolglike emosionele belewenisse 

daarteenoor. Op hierdie wyse kon Tian enigiets identifiseer wat nog vir hom ongemak 

skep.   

• Geen spesifieke ongemak word geïdentifiseer nie. 

• Vanaf ontvangs word daar beweeg na die saal, die teater, en daarna terug saal toe.  

Tian word met so min moontlik hulp gelei om sy hele hospitaalondervinding verbaal 

te verduidelik in terme van belewenisse wat hy gaan ondervind, met alle moontlike 

gevolglike reaksies, asook die hantering daarvan (soos ingeoefen).   

• Elke stap van die operasie, met inagneming van die teateropset en mediese 

instrumente waaraan hy voor narkose blootgestel gaan word, word herhaal.  Tian 

herroep alle inligting goed vanweë herhaling, en kom baie op sy gemak voor met 
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alles.  Hy noem dat niks hom gaan seermaak nie, maar dat sy keel en ore wel seer 

gaan wees as hy wakker word. 

• Tian verkies om sy hospitaalstorie in die teater te doen. 

 

• Tian het 'n keuse tussen: 

• Die lees van een van drie storieboeke naamlik:   

      Poen en Trien by die hospitaal (deur Junita Joubert) 

      Die dokter (deur M.C. du Plessis) 

      Going to the hospital (deur Anne Civardi); of 

• Om sy eie hospitaalstorie te maak en met handpoppe te vertel;  of 

• 'n Prent uit 'n hospitaalinkleurboek te kies, in te kleur, en 'n storie daaroor te 

vertel. 

• Tian verkies om 'n prentjie in te kleur van 'n teater, waar 'n operasie op 'n beertjie 

uitgevoer word.  Hy vertel alles wat hy geleer het van die teater, en bring die apparaat 

wat hy in die teater sien in verband met sy prentjie, as samevatting.  Tian is veral 

opgewonde oor Klaasvakie, wat agter die groot masjien wegkruip, en sy stink 

asempie in die masker gaan blaas sodat hy kan slaap.  Die terapeut herinner hom om 

nie met die operasie vir Klaasvakie te lag as sy asempie stink nie, wat Tian baie 

geniet en bemagtig.  Hy belowe om vir Klaasvakie 'n tandeborsel saam te bring. 

• Hierdie metafoor is vir Tian baie gerusstellend teen sy angs en vrees vir die 

narkosemasker.   

• Die sessie word getermineer deur aan Tian te vra wat hy in die mandjie verkies vir sy 

hospitaalpartytjie en termineringsessie van die volgende dag.  Groot opwinding heers 

hieroor.  

 

• Assessering van sessie 8: 

 

Tabel 11:  Assessering van sessie 8 
Uitreagerende 

reaksies: 

Begrip van  

siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van 

spesifieke  angs en 

vrees aangaande sy 

Weerstand 

getoon: 
Projeksie: 
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hospitalisasie en 

siekte: 

Geen Baie goed, met 

geen uitvalle en 

onsekerhede.  

Geen Geen  Beleef baie beheer en 

rustigheid oor sy 

hospitalisasie en operasie. 

 

• Evaluering van sessie: 

 

Tian toon vanuit tabel 11 geen verdere uitvalle, vrees of angs nie.  Dit wil voorkom asof 

hy totale beheer beleef, en oor die nodige hanteringsvaardighede beskik om sy 

belewenisse tydens hospitalisasie suksesvol te kan hanteer.  Hy het baie geloof in 

homself, tannie Geertje en die dokters (moenie Klaasvakie vergeet nie!).   

 

• Verloop van Sessie 9:  Terminering/dag van behandeling of operasie 

 

• Daar word aan Tian verduidelik dat hulle saamspeel nou getermineer gaan word met 

'n spesiale hospitaalpartytjie met alles waarvan hy hou.  

• Daar word bevestig dat die terapeut wel met die operasie saam met hom hospitaal toe 

gaan en hom na afloop daarvan sal sien en telefonies kontak maak. Tian reageer 

positief hierop. 

• Hy verkies om sy partytjie in die speelkamer te hou. 

• Hersiening en ‘n samevatting word gemaak van die belangrikste gebeure van sy 

operasie, hospitaalopname, en ingeoefende hanteringsvaardighede, deurdat die 

terapeut eenvoudige repetisievrae op verskillende speelse wyses vra. 

• Vinnige spel met die narkosemasker vind weer plaas, deur 'n lekkertjie in die masker 

te plaas en wanneer hy dit op sy gesig sit, die lekker met sy tong in sy mond te sit. 

• Daar word verder net lekker gesels, waarna die terapeutiese reeks getermineer word 

met reëlings van hoe laat die terapeut vir Tian die volgende oggend by ontvangs 

ontmoet. 
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• Assessering van sessie 9: 

 

Tabel 12:  Assessering van sessie 9 

 
Uitreagerende 

reaksies: 

Begrip van  

siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van 

spesifieke  angs en 

vrees aangaande sy 

hospitalisasie en 

siekte: 

Weerstand 

getoon: 
Projeksie: 

Geen Tian se begrip vir 

sy ouderdom in 

terme van sy 

hospitalisasie, 

word op 'n 

optimale vlak 

beleef met geen 

uitvalle  nie. 

Geen Geen  Openbaar bemagtiging en 

rustigheid aangaande sy 

opname van die volgende 

dag. 

 

• Evaluering van sessie: 

 

Vanuit tabel 12 is dit duidelik dat Tian rustigheid aangaande sy hospitalisasie beleef, met 

optimale begrip vir sy ouderdomsvlak, wat betref sy operasie en opname in die hospitaal.  

Die kennis waaroor hy beskik bemagtig hom, en laat hom rustig voel.  Na aanleiding van 

Hart et al., (1992:80) se navorsing kan vanuit hierdie studie op die oog af bevestig word, 

dat hoe meer 'n kleuter se kennis van mediese prosedures en toerusting is, hoe laer blyk 

sy angsvlakke te wees. 

 

Noudat die nege sessies se verloop breedvoerig in terme van die eerste gevallestudie 

beskryf en deurloop is, gaan daar vanweë die omvattende aard van gevallestudies, 
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vervolgens vir die oorblywende nege gevallestudies slegs puntsgewys aangedui word 

waar die verloop aangepas is vir die individuele of unieke behoeftes van die kleuters.  

Hierdie gevallestudies se verloop van al nege sessies, sal kernagtig in tabelvorm 

weergegee word. Slegs verskille in reaksies, keuses en gedrag sal kortliks aangetoon 

word by die verloop, waarna 'n globale assessering gemaak sal word.  

 

6.3.2.2 Gevallestudie 2:  Carli 

 

• Biografiese inligting van Carli 

 

Tabel 13:  Biografiese inligting van Carli 

 
Naam van kind: Carli (kind nr. 2) 

Ouderdom: 5 jaar 

Geslag: Vroulik 

Kinders in die gesin:  Twee waarvan Carli die oudste is.  Haar boetie is twee jaar oud. 

Gesinsdinamika: Carli woon by haar pa, ma en boetie.  Carli kom uit ‘n familie wat nou saam kuier en 

leef.  Hulle doen graag dinge oor naweke as gesin saam, aangesien haar pa en ma in 

Johannesburg werk en eers saans laat tuis kom.  Carli bly voldag by die kleuterskool, 

waar sy baie gelukkig is.  Sy speel graag met haar  boetie, maar hulle baklei ook baie 

vanweë die ouderdomsverskil. 

Rede vir huidige 

hospitalisasie: 

Tonsillektomie en adenoïdektomie. 

Vorige ondervinding van 

hospitalisasie en die kind se  

belewenis daarvan: 

Carli was nooit voorheen gehospitaliseer nie.   

Ander tussenveranderlikes: Het vroeër in die jaar verhuis, wat haar nie negatief geraak het nie.   

Die kind se begrip van sy 

huidige siekte  en 

hospitalisasie: 

Sy verstaan dat sy hospitaal toe gaan om haar mangels en adenoïede te laat uithaal, 

wat haar voortdurend siek maak. Carli voel baie positief oor haar operasie, en 

openbaar geen vrees wat daarmee verband hou nie.∗   

Kind se reaksies t.o.v 

onbekende situasies en 

vreemdelinge: 

Onbekende situasies ontstel Carli gewoonlik nie.   Sy is wel aanvanklik skaam in die 

teenwoordigheid van vreemdelinge, maar neem vinnig spontaan deel. 

Persoonlikheid, afkeure, 

voorkeure, asook 

belangstellings van die kind:  

Carli is ‘n spontane en lewenslustige kind.  Sy is ‘n ekstrovert en sosialiseer met 

enigiemand. Haar fisieke ontwikkeling is bogemiddeld vir haar ouderdom, en sy is 

baie sportief.  Hou van enige balsport, ballet, motorfietsry en swem.  Carli is ‘n 

aktiewe kind wat baie belangstel in die wêreld rondom haar.  Sy dans en sing graag 
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en luister baie na musiek. 

Belewenis van kind t.o.v 

skeiding met ouers: 

Sy hanteer skeiding gewoonlik goed.∗∗  Sy gaan skool toe sonder om te huil, en sal 

tydens vakansies ook by familie kuier vir periodes van tot twee weke.   

 
∗ Verwys na Klinzing & Klinzing (1977:6) se mening dat hoe ouer die kleuter, hoe minder kwesbaar behoort hy te 

wees vir emosionele spanning vanweë hospitalisasie. 
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∗∗  Verwys na punt 2.51 Ontwikkelingstake van die kleuter, waar selfbeheer baie toeneem met ouderdom, sodat die sesjarige meer daartoe in staat is om beheer oor intense 

emosies en dryfvere uit te oefen as wat by die driejarige die geval is. 

 

• Verloop en assessering van Carli se terapeutiese voorbereiding 

  

Tabel 14:  Verloop en assessering van sessie 1 tot 9: 
 

 

Sessie Sensoriese  

en 

emosionele 

bewustheid 

Uit- 

reagerende 

reaksies  

Begrip i.t.v siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van spesifieke 

angs en vrees oor  haar 

hospitalisasie en siekte: 

Weerstand: Verloop van sessie, en projeksie: 

1 Onbekend Beperkte 

skaamheid, en  

terughoudend. 

Besef waarvoor sy geopereer 

gaan word, maar volle begrip 

daarvan  is nog onbekend. 

Spanning en angs oor skeiding by 

die rooilyn van mamma asook oor 

pyn.  

Aanvanklik bietjie 

terughoudend en 

skaam om die terapeut 

te antwoord. 

Geen projeksie nie, maar noem dat sy 

graag by die hospitaal wil gaan speel. 

2 Goeie 

sensoriese 

en 

emosionele 

bewustheid 

nie. 

Geen.   Openbaar goeie begrip van die 

noodsaaklikheid van haar 

operasie.  Wil gesond word om 

weer te kan swemles bywoon. 

Openbaar  angs en ongemak met 

die belewing van pyn, en dat sy 

nie graag medikasie neem nie.  

Medisyne is vir haar baie sleg. 

Geen . 

Neem spontaan deel 

aan gesprekke en  

aktiwiteite. 

Maak gesiggies vir haar  ouers, 

boetie, self en bediende: belangrikste 

rolspelers in haar lewe.  

"Wurm naamplaatjie" met baie detail.  

Sy toon  'n positiewe selfagting, en 

glo in eie vermoëns. 

"Alles oor my" vraelys: Sy noem dat 

sy baie maatjies het, wat baie van 

haar hou.∗  Sy projekteer 'n hegte 

band met ma en haar materne 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



EMPIRIESE ONDERSOEK 
______________________________________________________________________________________ 

 

267

ouma.∗∗ 

3 In staat om 

eie emosies 

en 

sensoriese 

bewustheid 

aan prente te 

koppel. 

Geen  Goeie begrip.  Koester geen 

wanopvattings of onrealistiese 

fantasieë nie. 

Toon angs vir skeiding by die 

rooilyn en aversie vir die neem 

van medikasie. 

Geen  Carli verf haarself en mamma wat by 

die rooilyn van die teater geskei 

word, en 'n bottel "slegte medisyne" 

as haar monster. Voorsien  self 

positiewe strategieë vir hantering van 

hierdie negatiewe aspekte.   

Alternatiewe vir hantering van 

monster: "Tannie Geertje gaan 

heeltyd by my wees", en ek kan 'n 

happie van my lekker roomys of  

Coke vat nadat ek die slegte medisyne 

gedrink het".  Carli voel tevrede oor 

hierdie nuwe wyses van hantering, en 

beaam dat dit nie meer vir haar 'n 

monster is nie.  Sy verkies om haar 

monster vir tannie Geertje se yskas te 

gee. Skiet na kaarte waarop sy die 

rooilyn en medisyne geverf het, met 

herhaling van bogenoemde hantering 

daarvan. 

4 Toon 

positiewe 

liggaamlike, 

emosionele 

en 

sensoriese 

Geen  Carli verstaan die verskil tussen 

eksterne en interne liggaamlike 

funksies. 

Sy dui haar mangels korrek aan, 

maar is onseker van  adenoïede se 

aard en funksie. Sy verstaan dat 

Onsekerheid en angs vanweë 

onrealistiese fantasie oor die 

sigbaarheid van operasiewond. 

Geen. Daar word geen 

ongemak geopenbaar 

aangaande die 

betreding van haar 

liggaamlike ruimte 

deur middel van 

Handhaaf nie ongemak met die 

afteken van haar liggaam nie.   

Positiewe liggaamlike bewustheid. 

Hou van haar eie voorkoms: noem dat 

sy vir haarself nogal mooi is, met die 

inteken van haar eie kenmerke. 
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kontak. sy beide nie meer nodig het om te 

optimaal te funksioneer nie. 

Wanopvatting bestaan nog oor 

sigbaarheid van operasiewonde  

mediese instrumente 

nie. 

 

Positiewe persepsies en houdings is 

by Carli teenwoordig oor haar 

liggaamlike aanpassings en 

veranderinge, aangesien sy baie aktief 

is, en nie daarvan hou om in  

die bed te bly en medisyne te drink 

nie.   

 

5 Klanke, 

reuke, tas en 

visuele 

aspekte van 

wat sy in die 

hospitaal 

beleef, kan 

gekoppel 

word aan 

positiewe 

emosies. 

Geen  Goeie begrip vir die proses en 

verloop van operasie. 

Carli verstaan dat haar liggaam 

nie optimaal funksioneer nie en 

daar word oor die verlangde 

werking daarvan gepraat. 

 

 

'n Goeie begrip en positiewe 

houding bestaan jeens 

hospitalisasie en siekte, maar sy 

het wel angs en vrees vir skeiding 

by die rooilyn, pyn, en neem van 

medikasie. Onrealistiese fantasieë 

aangaande operasiewond word 

aangetoon.  Dit word bespreek in 

terme van alternatiewe gedrag en 

hantering. 

Die terapeut verduidelik  dat die 

operasie intern onderneem word, 

sodat die wonde inwendig is. 

Geen  Positiewe terugvoer en beheer 

geprojekteer oor alternatiewe gedrag 

jeens moontlike Onaangename 

belewenisse.        

Sy noem onder andere dat dit haar 

beurt is om teater toe te gaan, en nie 

mamma se beurt nie.  Sy vind die 

teater baie interessant, en geniet die 

metafoor oor Klaasvakie. 

Nadat daar stapsgewys aan Carli 

verduidelik is wat die verloop van 

haar opname en operasie sal inhou, 

speel sy die hele proses uit deur 

middel van mediese spel.   

Die terapeut vra oop vrae oor haar 

bogenoemde vrese en angs, vir haar 

liggaamsbeeld se belewenisse.   

Hierdie proses word repeterend in die 

teater onderneem op verskillende 
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wyses, naamlik mediese spel, 

geheuespeletjies,  en eenvoudige vrae. 

6 Baie goed. Geen  Uitstekend met geen uitvalle. Sy toon geen vrees vir die 

instrumente nie. 

Geen  Maak 'n abstrakte collage, wat 

volgens ondersoek na niks spesifiek 

verwys nie. Net vir haar 'n mooi 

prentjie Vanuit die inligting uit  die 

vorige sessies, openbaar 

 sy min nuwe vrae.  

7 Goeie 

bewustheid. 

Geen  Geen  Geringe hartseer en onsekerheid 

aangaande in die bed bly, en 

fisieke pyn. 

Geen  Projeksies is oor die algemeen baie 

positief, selfs oor aspekte wat 

voorheen vir haar angs geïmpliseer 

het.  Carli se sosiale aard veroorsaak 

dat inperking van beide haar 

mobiliteit en sosiale interaksie, vir 

haar sleg is. 

Vorige emosionele projeksies sluit in:  

opgewonde, lekker, bly, hartseer, 

sleg, bang en onseker.  

Reageer soos volg op bepaalde 

situasies wat aan haar voorgehou is: 

Die aantrek van teaterklere:  

opgewonde 

Kuiergaste in die hospitaal:  lekker 

Gevoel oor operasiewonde:  bly 

(beleef realisme hieroor) 

In die bed te bly: onseker en hartseer  

(wil graag eerder met maatjies speel) 
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Drink van slegte medisyne:  bly (het 

goeie alternatiewe daarvoor, met 

positiewe gevolge) 

Weer gesond wees: bly en opgewonde 

Die kry van narkose met masker:  

opgewonde 

Skeiding van ma by die rooilyn: bly  

(tannie Geertje gaan  saam in, en 

gaan vir Klaasvakie kuier) 

Voel na die tyd seer en siekerig:  

hartseer maar ok   

(sien uit na al die lekker kos en kan 

darem by die  huis speel)  

Bogenoemde aspekte word vir die 

dokter geskryf  in haar brief .   

Dinge wat Carli opbeur is:  kry 'n 

geskenk by mamma na die operasie, 

lekker kos, tannie Geertje wat by haar 

gaan wees, sal weer swemlesse kan 

bywoon, by die skool kan 

Speel met maatjies, en gesond wees 

en nie medisyne hoef te drink nie. 

Vingerpoppies wat sy in haar 

rollespel verkies is: mamma, pappa, 

ouma, Tannie Geertje, dokter, 

Klaasvakie en die verpleegster. 

‘n Storie naamlik "Carli gaan kuier by 
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Klaasvakie in die teater”, word as 

afsluiting opgevoer.  

8 Word 

deurlopend 

in sessie 

gedoen. 

Positief  en 

geen 

ongemak 

word 

geïdentifisee

r nie. 

 

Geen  Baie goed, met geen uitvalle en 

onsekerhede nie. Haar 

onsekerheid aangaande haar 

wonde, word met realisme 

hanteer. 

Geen  Geen  Beleef totale realisme, beheer en 

rustigheid aangaande haar operasie en 

hospitalisasie. 

Moontlike belewenisse,  gevolglike 

reaksies asook die hantering daarvan 

(soos ingeoefen) word herroep.  

Carli verkies om haar eie storie "Carli 

haal haar mangels uit" met behulp 

van handpoppe in die saal uit te speel, 

met haarself, die dokter,  en 

Klaasvakie.  

9 Uitstekend  Geen  Carli beleef uitstekende insig en 

begrip vir haar operasie en 

hospitalisasie. 

Geen belewing van angs word 

verder deur Carli gepresenteer 

nie.  Sy noem dat sy presies weet 

wat met haar gaan gebeur, en dat 

sy nie bang voel nie. 

Geen, hoewel  die 

vooruitsig van 

terminering nie vir 

haar lekker is nie. Sy 

noem dat sy baie 

lekker by die 

hospitaal gespeel het. 

'n Tuisbesoek word 

gereël. 

Uit die hersiening is dit duidelik dat 

Carli kennis, insig, en positiwiteit 

jeens haar operasie projekteer.   

Sy aanvaar ook graag  

verantwoordelikheid vir haar herstel, 

sodat sy weer optimaal kan speel. 

Sy verkies om haar partytjie in haar 

saal se speelkamer te hou. 
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∗   (Verwys na punt 2.5.4 Sosiale ontwikkeling waar die kleuter bo 3 jaar al hoe meer bewus  raak       

         van vriendskappe en assosiasie met die portuurgroep.  Dit is normaal vir kinders om ‘n      

          behoefte te hê aan omgang en sosialisering met ander kinders. 

 ∗ ∗   (Verwys na punt 2.5.8.1   Inisiatief teenoor skuld (3 tot 6 jaar) waar die kleuter    

          geleidelik oorbeweeg na identifikasie met die ouer van dieselfde geslag, asook die  

          vorming van hegte bande met daardie ouer.  

 

• Evaluering van sessie 1-9: 

 

• Carli toon vanuit tabel 14, tydens sessie 1 aanvanklike skaamheid (aktiewe/overte 

reaksie: verwys na punt 3.4.1.1) asook terughoudende gedrag (passiewe reaksie:  

verwys na punt 3.4.1.2).  Toon aan dat sy so bietjie vrees en angs beleef jeens 

belewing van pyn en skeiding by die rooilyn.  In teenstelling met Droske & Francis, 

1981:37 se mening dat sy vrees vir die onbekende omgewing behoort te toon.  Haar 

aanvanklike weerstand word gerespekteer, deur by haar op die mat te gaan sit en eers 

oor haar mooi pienk pajamas te praat, totdat sy gemaklik was om oor die operasie te 

praat.  Haar volle begrip vir die hospitalisasie is nog onbekend, en sal verder 

ondersoek word in sessie 2.   

 

• Carli openbaar goeie begrip en aanvaarding van haar operasie. Dit wil voorkom 

vanuit sessie 2 dat dit egter vir redes vanuit haar eie persepsies is, naamlik om weer 

swemlesse te kan bywoon.  Louw (1994:254-266) handhaaf die siening in hierdie 

verband dat 'n kleuter haar aandag op slegs een aspek van ‘n saak sentreer asook slegs 

op die huidige toestand van die saak.  Carli maak dus haar gevolgtrekkings op grond 

van intuïtiewe waarnemings, eerder as op logiese redenering. (Vergelyk Turner & 

Helms, 1995:245 en Bee, 1992:255.)  Hierdie siening hou ook verband met Carli se 

afwysing van pyn, aangesien sy nie hou van die neem van medikasie, wat die pyn kan 

beter maak nie. Carli se goeie selfkonsep en geloof in haar eie vermoëns kom duidelik 

na vore deurdat sy glo dat sy ontwikkelingstake van fyn- en grootmotoriese 

vaardighede bemeester het, en sodoende beheer oor haar liggaam verkry het (verwys 

na punt 2.5.1  Ontwikkelingstake van die kleuter). 
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• Na afloop van die projeksie openbaar Carli deur middel van die teikenskiet en 

kussinggeveg in sessie 3 positiewe hanteringsvaardighede en persoonlike 

bevoegdheid oor haar angs en vrese, wat volgens Clark (in Hart et al., 1992:107) 

saamhang met die ervaring van suksesvolle ondervindinge.   

 

• Vanuit sessie 4 is dit duidelik dat Carli 'n baie positiewe selfkonsep en liggaamsbeeld 

koester. Aldus Hart et al., (1992:36 en 105) bestaan daar ‘n verband tussen ‘n 

positiewe selfkonsep en pediatriese gesondheid, tot so ‘n mate dat 'n kind se persepsie 

van sy liggaamsbeeld sy selfkonsep en selfvertroue optimaal beïnvloed – positief of 

negatief.  In Carli se geval blyk dit positief op haar selfkonsep in te werk.  Carli 

wonder oor die sigbaarheid van wonde, wat daarmee verband hou dat sy glo haar 

liggaam is volmaak, en die moontlikheid bestaan dat indien daar snye sigbaar is sy 

dalk anders oor haar liggaam mag voel.  Identiteit in hierdie fase (inisiatief teenoor 

skuld:  sien punt 2.5.8.1) is nou verweef met gevoelens van integriteit en tevredenheid 

met die eie liggaam.  Carli se integriteit jeens haar liggaam is ‘n wesenlike aspek van 

hierdie fase van ontwikkeling,  tot so ‘n mate dat sy fantasieë en vrese vir liggaamlike 

beskadiging en skending ontwikkel.  Fantasieë en vrese van hierdie aard neem 

geweldig toe wanneer die realiteit van ‘n operasieprosedure of liggaamlike 

veranderinge weens siekte die kind se vrese bevestig.  Die siek kind kan ‘n gevoel 

van onbevoegdheid ontwikkel, aangesien sy liggaam nie optimaal funksioneer nie 

(Tuma, 1982:31). 

• Carli se begrip en kennis van die hospitalisasieproses verskaf aan haar 'n intense 

gevoel van beheer in sessie 5.  Orr (1992:85) stel dit dat spanning en angs uitgeskakel 

word deur goeie voorbereiding, wat die kleuter help om die omvang van die 

hospitalisasie en mediese prosedures beter te begryp, en om die rede vir skeiding en 

die aard van sy siekte te verstaan.   Kennis oor hierdie aspekte verminder dus vrees, 

en bevorder aanpassing by die nuwe omstandighede.  Carli weet dus beter wat van 

haar verwag word, en ken die roetine en begrensings van die hospitaal.  Daar kan dus 

aanvaar word dat sy makliker by haar nuwe omstandighede sal aanpas.  Ten spyte 
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hiervan toon Carli nog onrealistiese fantasieë.  Aldus Droske & Francis (1981:4) is dit 

egter ‘n gegewe dat die jong kind meer angs ervaar deur dit wat hy homself verbeel 

en fantaseer, eerder as die werklike omstandighede. Fantasieë oor die 

hospitaalondervinding boesem dus vir die Carli meer vrees in as die waarheid.  Die 

voorspelbare verwagtinge wat die voorbereiding dus vir Carli tot gevolg het, stel 

energie vry wat sy kan benut in haar hantering van die ondervinding.  

 

• Sessie 6 toon geen uitvalle van enige aard nie, terwyl Carli se projeksie geen 

noemenswaardige nuwe inligting na vore bring nie.  Die aktiwiteit word as mooi en 

lekker beleef.  Ten spyte hiervan kan die terapeutiese waarde van positiewe interaksie 

met mediese instrumente en mediums tydens die sessie nie misken word nie.  

Mediese spel hoef volgens Hart et al., (1992:80) nie noodwendig altyd met 'n 

terapeutiese rasionaal geassosieer te word nie, maar ook met pret en ontspanning.  Die 

terapeut beleef Carli se ontspanne, bemagtigde houding jeens die mediese apparaat as 

positief teenoor haar aanvanklike vrese en angs.  Terwyl baie outeurs meen dat die 

proses en die produk van die aktiwiteit vir die kind belangrik is, beklemtoon 

kunsterapeute dat dit die proses en die ondervinding is wat belangrik vir die kind is, 

en nie die produk nie (Hart et al., 1992:80).   Dit wil voorkom asof dit wel die proses 

en die ondervinding met die mediese spel is, wat waardevol vir Carli is, eerder as die 

produk. 

 

• Soos in sessie 7 weerspieël, is Carli se sosiale aard die rede dat sy nie graag immobiel 

wil wees nie, en nie van die speel met maatjies geïsoleerd wil wees nie. Pynlike 

mediese prosedures perk die kind se beweeglikheid en sosialisering in, wat volgens 

Klinzing & Klinzing (1977:3) se oordeel vir hom 'n baie onaangename ondervinding 

is, en soos ‘n eindelose pyniging mag voel. Die belewing van pyn is ook nie vir Carli 

'n aangename vooruitsig nie, aangesien sy ook nie van die neem van medikasie hou 

nie.  Ten spyte hiervan noem sy dat dit vir haar "ok" is, aangesien sy steeds kan 

rondspeel.  Om kinders tot op die ouderdom van 5 jaar op pynlike mediese prosedures 

voor te berei, blyk geweldig moeilik te wees, aldus Tuma (1982:53), aangesien 

hierdie ouderdomsgroep uiters kwesbaar vir skeidingsangs is, en hulle beskik nie oor 
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die kognitiewe vaardighede om die nodigheid van pynlike prosedures te begryp nie, 

en hulle is baie aktief. 

 

• Carli toon vanuit sessie 8 algehele rustigheid en beheer oor haar vrese en angs oor 

haar operasie.  Onrealistiese vrese is ook vervang deur kalmte as gevolg van die 

blootstelling aan realistiese feite.  Droske & Francis (1981:3) ondersteun hierdie 

resultate met die opinie dat voorbereiding dus tot voordeel van die kind is, aangesien 

dit aan hom ‘n gevoel verleen van gerusstelling en kalmte oor hospitalisasie en 

mediese prosedures. 

 

• Carli bevestig vanuit sessie 9 dat die vermeerdering van kennis en insig haar 

angsvlakke laat afneem het, in ooreenstemming met Hart et al., (1992:80) se 

navorsing, dat hoe meer 'n kleuter se kennis van mediese prosedures en toerusting is, 

hoe laer blyk sy angsvlakke te wees.   

 

 

6.3.2.3     Gevallestudie 3:  John 

 

Tabel 15:   Biografiese inligting van John 

 
Naam van kind: John (kind nr. 3) 

Ouderdom: 3 jaar 

Geslag: Manlik 

Kinders in die gesin:  Twee, waarvan John die oudste is.  Sy sussie is twee jaar oud. 

Gesinsdinamika: John woon by sy pa, ma en sussie.  Sy gesin is baie geheg aan mekaar en spandeer elke dag saam soos 

dit hulle pas, aangesien beide ouers van die huis af werk.  Pa en ma hanteer alle besluite, reëls en straf 

gesamentlik. Elke kind het sy eie take tuis waarvoor hy of sy verantwoordelikheid neem.  John en sy 

sussie is baie lief vir mekaar en speel vir ure aaneen saam.  Hy help haar graag met dinge waarmee sy 

nog sukkel en hy reeds bemeester het, en beskerm haar ten alle koste. 

Rede vir huidige 

hospitalisasie: 

Armfraktuur. 

Vorige ondervinding 

van hospitalisasie en 

die kind se  

Op tweejarige ouderdom vir vyf dae gehospitaliseer vir longontsteking.   Sy ma was deurentyd 

teenwoordig en het saans by hom ingeslaap. Het die situasie baie positief beleef. 
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belewenis daarvan: 

Ander 

tussenveranderlikes: 

Het kort voor sy hospitalisasie verhuis, wat vir hom tot ‘n mate onder omstandighede ontwrigtend was.  

Hy het gereeld gevra wanneer hulle dan na hulle huis toe gaan terugkeer. 

Die kind se begrip 

van sy huidige siekte  

en hospitalisasie: 

Hy verstaan dat sy arm geopereer moet word om ‘n plaatjie in te sit sodat hy weer korrek kan aangroei.  

Hoewel nie negatief daaroor nie, is hy nie lus om hospitaal toe te gaan nie.   

Kind se reaksies op 

onbekende situasies 

en vreemdelinge: 

John is nie vreemdelingsku nie. Onbekende situasies afhangende van die omstandighede lei nie 

noodwendig vir hom tot spanning of angs nie.  Baie geïnteresseerd in nuwe dinge. 

Persoonlikheid, 

afkeure, voorkeure, 

asook belangstellings 

van die kind:  

John is ‘n vrolike en spontane seuntjie, met ‘n goeie humorsin.  Hy het ‘n uitsonderlike verbeelding, 

vertel en luister graag na stories.  Hy is fisiek baie aktief, ry fiets, doen playball en ry  perd.  Is baie lief 

vir diere, voëls en die plaaslewe. Hy hou van musiek en sing baie. John het ‘n sagte hart, en is ‘n 

emosionele kind wat spontaan liefde betoon.  Hy is baie sosiaal en speel graag met maatjies en veral 

met ouer kinders.   

Belewenis van kind 

van skeiding met 

ouers: 

John kuier graag by sy nefies, oupa en ouma.  Hy slaap nooit by maatjies uit nie, maar speel graag met 

maats.  Hy openbaar nie skeidingsangs in terme van sy ouers nie, en gaan gemaklik kleuterskool toe, 

sonder om te huil. 
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• Verloop en assessering van John se terapeutiese voorbereiding 

 

Tabel 16:  Verloop en assessering van sessie 1 tot 9: 

 
Sessie Sensoriese  

en   emosionele 

bewustheid 

Uit-

reagerende 

reaksies 

Begrip van siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van spesifieke  

angs en vrees oor sy 

hospitalisasie en siekte: 

Weerstand 

getoon: 

Verloop van sessie en projeksie 

 gemaak: 

1 Onbekend Geen  Hy noem dat hy van 'n groot 

trap afgeval het, en dat die 

dokter skroefies en boutjies in 

sy arm moet insit om sy arm 

weer heel te maak.  

Onbekend  Geen  Geen projeksie, maar is baie opgewonde om by die 

hospitaal te gaan speel en leer. 

2 Maak sensories 

goeie kontak en 

is bewus van eie 

emosies. 

Geen.   John begryp dat hy die operasie 

nodig het, om weer optimaal te 

kan funksioneer.  Hy noem dat 

hy hospitaal toe moet kom om 

sy arm heel te maak, wat 

gebreek het.  

Baie opgewonde oor die nuwe 

ondervinding, maar toon 

vrees aangaande die 

narkosemasker asook 

ongemak dat hy vir lank in 

gips gaan wees en nie mag 

fietsry, swem of rof speel nie. 

Geen . 

Neem spontaan 

aan gesprekke en  

aktiwiteite deel. 

Hy maak vir pappa, mamma, homself, sussa en 

Linah (bediende) 'n koekie: mense saam wie hy 

elke dag leef. "Wurm naamplaatjie":  besit goeie 

emosionele intelligensie, weet waarvan hy hou en 

nie hou nie. Goeie selfkennis en insig.  Handhaaf 'n 

positiewe selfagting, glo sy liggaam is baie sterk, 

en noem dat sy arm sommer nog sterker wees 

noudat hy yster in sy arm gaan hê. "Alles oor my" 

vraelys: toon sterk band met pa en oupa.∗  Hou 

daarvan om baie tyd by maatjies ∗∗ en familie 

op die plaas te spandeer.  
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3 John is in staat 

om sy eie 

emosies aan 

sensoriese 

gewaarwor-

dinge te koppel. 

Geen  Goeie begrip.  Koester geen 

wanopvattings of onrealistiese 

fantasieë nie.   

Toon ongemak met  die 

narkosemasker.  Dit wil 

voorkom asof dit hom 

engtevrees laat ervaar.   John 

is baie aktief, en dit skep vir 

hom angs dat sy gips hom 

gaan inperk.  Die aspek van 

pynbelewenis skep nie vir 

hom vrees of ongemak nie. 

Geen  John verf sy monster as 'n groot rooi krabbel wat hy 

assosieer met inperking van sy mobiliteit en rowwe 

spel, vanweë sy arm wat in gips gaan wees.  'n Geel  

vierkant stel die narkosemasker voor. Alternatiewe 

vir hantering van monster: Beaam wel die feit dat 

dit sy arm help sterk en gesond maak, sodat hy 

weer kan rof speel.  Sonder die masker kan 

Klaasvakie nie sy asempie vir hom blaas nie. John 

is gemaklik met hierdie nuwe wyses van hantering, 

en projekteer  positiewe beheer in terme van sy  

monster.  Verkies om dit vir sy maatjies en gesin 

te gaan wys. Beleef die skiet na kaarte waarop sy  

monsters is, met herhaling van bogenoemde 

hantering daarvan, as baie prettig en bemagtigend.  

Hy toon selfs jammerte vir die arme ou monstertjies 

wat hy so plat geskiet het. 

4 Toon positiewe 

liggaamlike, 

emosionele, en 

sensoriese 

kontak. 

Geen  John verstaan dat sy wonde 

ekstern en sigbaar gaan wees.  

Hy begryp ook dat die operasie 

noodsaaklik is vir sy liggaam se 

optimale, verlangde werking. 

Openbaar geen onsekerheid 

en angs vanweë onrealistiese 

fantasie oor die sigbaarheid 

van operasiewonde nie.  

Noem dat hy vir almal kan 

wys hoe ‘n taai en sterk 

boerseun hy is.  Toon geen 

verband met 'n belewing van 

liggaamlike skading nie. 

Hy toon slegs  

nog geringe 

onsekerheid 

aangaande die 

masker wat hom 

benoud gaan laat 

voel.  Beleef  

geen ongemak 

aangaande die 

betreding van sy 

liggaamlike 

Handhaaf nie ongemak met die afteken van sy 

liggaam nie.   Positiewe liggaamlike bewustheid en 

Liggaamsbeeld:  meen dat hy baie sterk soos 

Spiderman is, en met sy gipsarm gaan "weppe 

uitskiet".  Hy hou van sy eie voorkoms en handhaaf 

positiewepersepsies aangaande liggaamlike 

Aanpassings en veranderinge tydens gips, 

aangesien dit sy arm gaan help sterk word.   John 

beleef die alternatiewe gedrag in terme van sy 

vrese positief en presenteer dit positief tydens 

inoefening in sessies. 
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ruimte deur 

middel van 

mediese 

instrumente nie. 

 

 

5 John koppel 

geen negatiewe 

emosies aan sy 

sensoriese 

gewaarwordinge 

in die hospitaal 

nie.   

Geen  John openbaar goeie begrip vir 

die proses en verloop van sy 

operasie en opname in die 

hospitaal.  Hy kan alle aspekte 

van die operasie uitspeel met 

gevolglike belewenisse asook 

positiewe hantering daarvan. 

 

 

John reageer baie positief op 

die teateropset, veral die 

narkose waarvoor hy 

aanvanklik baie bang was. 

Geniet die metafoor van 

Klaasvakie geweldig, en lag 

baie lekker oor sy stink 

asempie.  Maskerspel word 

op verskeie wyses van spel 

herhaal. 

Geen  Stapsgewyse verduideliking van die verloop van sy 

opname en operasie, word vanaf ontvangs 

uitgespeel.  John geprojekteer ‘n goeie begrip van 

die hele proses.Repeterende geheuespel word  

onderneem, waarop John positiewe terugvoer en 

beheer projekteer oor alternatiewe gedrag teenoor  

moontlike onaangename ervaringe. Vrese en angs, 

oor sy liggaamsbeeld se belewenisse, word oor 

ondersoek. John toon slegs geringe onsekerheid 

oor die masker, aangesien Klaasvakie se asempie 

die vrees vir hom baie versag.  

6 Goeie 

bewustheid. 

Geen  Goeie begrip vir mediese 

apparate en instrumente se 

werking en nut. 

Vrees word nie vir enige 

instrumente aangetoon nie, 

maar repeterende spel met die 

narkosemasker word weer 

onderneem. 

Geen  'n Abstrakte collage, word gemaak uit verbande, 

pleisters en gaas.  Hy noem dat dit alles op sy arm 

gesit gaan word  na sy operasie.  Goeie insig word  

geprojekteer oor gebruik en werking van mediums.  

Spel met mediese instrumente word positief 

onderneem, sonder projektering van vrees of  

ongemak. 

7  John is in staat 

om belewenisse 

aan emosies te 

koppel. 

Geen  John presenteer goeie insig en 

begrip in terme van sy 

emosionele belewenisse.  Hy 

kan goeie en slegte aspekte van 

Geen pertinente vrees word 

meer jeens die masker 

gepresenteer nie, maar 

herhaalde spel en hantering 

Geen  Vorige emosionele projeksies sluit in: lekker, goed, 

opgewonde, bang, onseker, gefrustreerd en angstig.  

Reageer as volg op bepaalde situasies aan hom 

voorgehou: 
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sy operasie en hospitalisasie in 

verband bring met sy eie 

emosies. 

word wel ingeoefen tydens 

gevoelgesiggies, brief aan die 

dokter en vingerpoppies. 

Vrees vir inperking van 

mobiliteit deur gips, word nou 

in terme van positiewe 

aanwending van die gips 

geprojekteer. 

Die aantrek van teaterklere:  opgewonde 

Gevoel oor operasiewonde:  opgewonde 

(kan daarmee spog) Weer gesond wees: baie lekker 

en  opgewonde (kan weer "bike" ry en rof speel) 

Die kry van narkose met masker: goed ("anders 

kan Klaasvakie nie sy  asempie in my  neus blaas 

nie") Skeiding van ma by die rooilyn:  goed  (gaan 

vir Klaasvakie kuier) Pyn na operasie:  goed ("ek’s 

'n taai boerseun")(Die realiteit van pyn word hier 

sterk beklemtoon vir John) Bogenoemde aspekte 

word vir die  dokter in sy brief geskryf.Dinge wat 

John opbeur is:  Kan weer fietsry, swem en 

boomklim.  Die gips maak sy arm sterk, sodat hy 

vir mamma en sussa kan beskerm.  Sy arm gaan 

weer gesond en sterk wees soos voorheen. 

Vingerpoppies wat hy in sy rollespel  verkies is: 

mamma, pappa, dokter en  Klaasvakie.  ‘n Storie 

naamlik "John  gaan teater toe”, word as afsluiting 

opgevoer. 

8 Sensoriese 

bewuswording 

word 

deurlopend in 

die sessie 

gedoen.   Alle 

sintuiglike 

ervaringe word 

Geen  Baie goed, met geen uitvalle en 

onsekerhede nie.  

Geen.  Hy lê met gemak op 

die teaterbed met die masker 

op sy gesig.     

Geen.  John beleef totale  beheer en rustigheid oor sy 

operasie en hospitalisasie.  Hy openbaar vanuit sy 

projeksies 'n bemagtigende houding, waar hy  

moontlike belewenisse,  gevolglike reaksies, asook 

die hantering daarvan (soos ingeoefen) met gemak 

onthou. Hy is in staat om vanaf ontvangs die hele 

proses van opname, dinge wat met hom 

gaan gebeur in die saal en teater asook 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



EMPIRIESE ONDERSOEK 
______________________________________________________________________________________ 

 

281

vry van angs en 

vrees beleef.   

 

ontslag uit te speel.  Hy koppel ook die hantering 

van angsvolle aspekte aan sy spel. John verkies om 

'n prentjie van die teater in die teater in te kleur. 

Daarna word die storie van "John se eerste 

teaterbesoek" vertel en weer uitgespeel.  

Maskerspel  word weer vinnig as afsluiting 

onderneem.  

9 Uitstekende 

bewustheid van 

alle sintuiglike 

waarnemings.  

Geen  John se insig in, en begrip vir sy 

operasie en hospitalisasie, is 

onvermydelik vir 'n positiewe 

belewenis. 

John presenteer geen 

belewing van angs nie.  Hy 

noem dat hy weet wat alles 

met hom gaan gebeur, hoe hy 

gaan voel en wat hy kan doen 

om homself  beter te laat voel. 

Geen.  

Terminering is vir 

hom aanvaarbaar, 

en hy verstaan dat 

ander kindertjies 

nou weer 

voorberei moet 

word.  Hy noem 

dat sy beurt verby 

is. 

Vanuit die hersiening projekteer John goeie kennis, 

insig, en positiwiteit jeens sy operasie.  Hy noem 

dat die dokter gesê het sy arm mag vir lank nie 

 nat word nie, en hy mag ook nie op sy arm val nie.  

Hy noem dat hy nie sal hardloop of swem nie, sodat 

sy arm gou  gesond kan word. Hy verkies om sy 

partytjie in die speelkamer te hou. 
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∗   Vergelyk Falliese stadium (4 tot 6 jaar):  Seuns identifiseer met die vader en boots sy gedrag na,       

          omdat hulle volgens Freud (Turner & Helms, 1995:293) onbewustelike seksuele gevoelens vir die      

  moeder ontwikkel het.  John is nou eers 3 jaar oud, wat blyk dat hy hierdie fase reeds betree het. 

∗∗      Kyk punt 252 Gesinstake:  Die kleuter besit ‘n geweldige behoefte aan liefde en erkenning, veral  

          van die belangrike mense in sy lewe soos sy gesin, familie, beste maatjies, juffrou en so meer. 

 

• Evaluering van sessie 1 tot 9: 
 

• Vanuit tabel 16, sessie 1 is dit duidelik dat John 'n positiewe hospitaalbelewenis 

openbaar.   Hy toon goeie begrip van wat vir hom voorlê, met groter realisme en 

insig, as wat 'n mens vir 'n kind van sy ouderdom verwag.   Volgens Droske & 

Francis (1981:4) is fantasieë oor die hospitaalondervinding vir die kleuter van John se 

ouderdom baie algemeen, wat vir hom meer vrees behoort in te boesem as die 

waarheid.  

 

• In sessie 2 wil dit voorkom asof John wel vrees openbaar vir die narkosemasker en 

fisieke inperking as gevolg daarvan dat sy arm in gips gaan wees, in stede van vrees 

vir die ondervinding. (Vergelyk Droske & Francis, 1981:37.)  John druk in teendeel 

opgewondenheid jeens die nuwe ondervinding uit, wat volgens punt 3.6.2 

Kommerreaksies, as 'n aspek van kommer voorgehou word ten opsigte van die 

snaakse, onbekende omgewing en moontlikheid van verandering en onverwagse 

gebeure.  (Vergelyk Muller et al., 1992:85.)  Hy besit goeie selfkennis en insig,  

handhaaf 'n positiewe selfagting en liggaamshouding.  In teenstelling met Petrillo & 

Sanger (1980:36-37) se mening dat hy mag dink dat sy liggaam  nou nie meer perfek 

is nie, aangesien dit ‘n diagnose en behandeling vereis, meen John dat sy arm na die 

operasie (ten spyte van 'n wond en merke) sterker as ooit sal wees. 

 

• Vanuit sessie 3 blyk dit dat John 'n geweldige probleem beleef in terme van die 

inperking van sy mobiliteit en vrye spel. Bewuste beheer van sy liggaam is ook reeds 

ontwikkel, wat hom toelaat om ten volle deel te neem aan sy omgewing.  Hierdie 

gevoel van vryheid word in John se inisiatief waargeneem.  Volgens Louw (1994:64) 
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is dit juis hier waar die dilemma met John lê, aangesien hy konstant besig is om nuwe 

speletjies te onderneem en nuwe ondervindinge te ondersoek, wat nou vanweë sy gips 

gestrem gaan word.  In teenstelling met Tuma (1982:53) se mening dat kleuters van 

John se ouderdom uiters kwesbaar is vir skeidingsangs, en hulle nie oor die 

kognitiewe vaardighede beskik om die nodigheid van pynlike prosedures te begryp, in 

terme van die konflik tussen “seermaak terwyl hulp verleen word” nie, aanvaar en 

begryp John dit sonder negatiewe reaksies. Voorsien self positiewe strategieë vir 

hantering van hierdie negatiewe aspekte, deur goeie alternatiewe daarvoor te 

voorsien, wat hom bemagtig.  Volgens Petrillo & Sanger (1980:160) kan die kind dus 

sy aggressie en frustrasie met hospitalisasie ventileer deur middel van spel. Spel het 

dus vir John as katalisator gedien om opgekropte gevoelens van vrees, frustrasie en 

spanning te kommunikeer en doelgerig te hanteer. 

 

• Soos verwag vir sy ontwikkelingsvlak toon John in sessie 4 nie verwarring in terme 

van intern en ekstern nie.  Hy besef dat sy wonde ekstern sigbaar gaan wees, sonder 

onrealistiese verwagtinge en fantasieë daaroor. (Vergelyk Louw, 1994:254-266;  

Turner & Helms, 1995:245 en Bee, 1992:255.)  Hy handhaaf 'n positiewe 

liggaamsbeeld, en is in kontak met sy liggaamlike belewenisse. Soos die kind deur 

middel van spel meer van sy eie liggaam en sy werking leer, ontwikkel hy ook ‘n 

positiewe houding teenoor homself (Hart et al., 1992:37).  John se aanvaarding van sy 

liggaam is ‘n baie belangrike doelstelling.  Volgens Louw (1994:317) ontwikkel hy 

deur spel met sy liggaam 'n wyse om sy probleme op te los.  Sterkpunte en leemtes 

word dus ontdek, waarmee hy alternatiewe gedrag kan aanleer en benut as 

ondervinding in situasies wat vir hom vrees en angs impliseer.  Ten spyte van sy 

realisme oor sy liggaamlike funksies en gevolge van die operasie, fantaseer John 

graag in terme van sy eie krag.  Hy glo dat hy soos Spiderman webbe kan uitskiet, 

aangesien hy op ‘n simboliese vlak funksioneer in terme van fantasering (sien punt 

2.5.4 Kognitiewe ontwikkeling). 

 

• John se aanvanklike intense vrees vir die narkosemasker is vanuit sessie 5 duidelik 

besig om af te neem.  Dit kan moontlik toegeskryf word aan die vermeerdering van 
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kennis, deur herhalende inoefening van alternatiewe gedrag deur middel van spel, 

asook die benutting van 'n metafoor. Volgens Fein (soos aangehaal deur Louw, 

1994:317) en Orr (1992:114) kan die angs van hospitalisasie simbolies voorgestel en 

deurgewerk word, terwyl handhawingsmeganismes uitgetoets kan word met die 

verskaffing van kennis tydens voorbereiding.  Bibliospel, wat die gebruik van 'n 

metafoor insluit, het ten doel om die kind se positiewe funksionering te verryk asook 

die herstel van disfunksionele gedrag en denke.  Dit is ook ‘n effektiewe wyse om 

kommunikasie te fasiliteer met die kind wat skaam, bang of angstig aangaande 'n saak 

is (Van der Mescht, 1995:67). 

 

• Soos weerspieël uit sessie 6, is John in beheer van sy emosies en belewenisse 

aangaande sy opkomende operasie en hospitalisasie.  Geen weerstand, vrees of angs 

word geprojekteer nie. In terme van punt 2.5.1  Ontwikkelingstake van die kleuter, 

wil dit voorkom asof John groter selfbeheer uitoefen, as wat van hom volgens die 

ouderdom en ontwikkeling verwag word. In aansluiting hierby toon hy sowel goeie 

begrip vir die genesing van sy arm, as aanvaarding van verantwoordelikheid vir die 

versorging en bespoediging van die genesing daarvan.  

 

• Dit wil vanuit sessie 7 blyk dat John se goeie kontak met sy emosies in terme van sy 

hospitalisasiebelewenis hom bemagtig en in beheer van sy vrese en angs laat voel en 

optree.  Positiewe gevolge word nou voorsien vir aspekte wat aanvanklik vir hom 

vrees en angs geïmpliseer het.  John beleef sy nuwe alternatiewe gedrag ("aangeleerde 

ondervinding" tydens rolspele) as bemagtigend in die hantering van onaangename 

aspekte van sy operasie.  Rollespel kan vir die kind die geleentheid bied om nie net 

een aspek van ‘n saak in te sien nie, maar ook om nuwe gedrag uit te toets en aan te 

leer, aldus Louw (1994:316). 

 

• John toon uitstekende beheer vanuit sessie 8.  Hy beleef die teater as uiters interessant 

en indrukwekkend.  Hy geniet selfs die spel met die narkosemasker, aangesien hy 

soos in sessie 5 omskryf, die metafoor van Klaasvakie wat baie skaam agter die kas in 

die teater wegkruip baie gerusstellend vind.  Dit bemagtig hom dat Klaasvakie vir 
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hom bang en skaam is, aangesien sy asempie wat hy in die masker blaas baie stink, en 

hy bang is John lag vir hom.   

 

• As gevolg van John se insig, kennis en begrip van wat met hom gaan gebeur tydens 

die hele proses van hospitalisasie, kom hy baie rustig voor in sessie 9.  Hy sien uit om 

hospitaal toe te kom, aangesien hy al sy vrese en angs daarvoor oorkom het, as gevolg 

van die voorbereiding. Hy aanvaar ook graag verantwoordelikheid vir sy herstel, 

sodat hy weer optimaal sonder gips kan speel. Volgens Tuma (1982:131) is dit 

duidelik dat spelterapie in die hospitaal uiters waardevol kan wees vir voorbereiding 

van kinders vir mediese prosedures en vir die integrering van hierdie trauma na afloop 

van hospitalisasie.  Die moontlikheid bestaan om deur middel van speel, 

ondervindinge te verklein (kan veilig regresseer), en met gevare te eksperimenteer 

(ervaring op te bou), die ego te versterk, en dan hierdie ondervindinge in die realiteit 

te hanteer.  Stres word deur spel verminder, as gevolg van sistematiese desensitasie 

waar die kind blootgestel word aan ‘n gevreesde situasie (die hospitaalopset), terwyl 

hy bemagtig en ondersteun word en ontspanne voel.   

 

6.3.2.4  Gevallestudie 4:   Mari 

 

Tabel 17:   Biografiese inligting van Mari 

 
Naam van kind: Mari (kind nr. 4) 

Ouderdom: 4 jaar 

Geslag: Vroulik 

Kinders in die gesin van 

herkoms: 

Twee, waarvan Mari die oudste is.  Haar boetie is drie jaar oud. 

Gesinsdinamika: Mari woon by haar pa, ma en boetie.  Haar pa werk van die huis af en haar ma werk 

nagskof as ‘n suster.  Hulle openbaar goeie gesinsverhoudinge.  Mari se ma is ‘n baie 

betrokke ouer by die kinders se opvoeding en stimulasie, waar Mari dan ook 'n sterk 

band met haar ma openbaar.*  Haar pa is minder betrokke by haar aktiwiteite, maar 

‘n steunpilaar in haar lewe.  Fisieke straf en dissipline word as noodsaaklik in die 

gesin beskou.  Mari speel soms met haar boetie, maar verkies ander maatjies. 

Rede vir huidige 

hospitalisasie: 

Adenoïdektomie en oorventilasiepypies (“grommets”). 
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Vorige ondervinding van 

hospitalisasie en die kind se  

belewenis daarvan: 

Mari is op 35 weke gebore en was vir 7 dae in neonataal.  Op tweejarige ouderdom is 

sy vir ‘n dag gehospitaliseer vir tandheelkundige redes.  Daar was geen 

gedragsuitvalle van haar ondervinding nie. 

Ander tussenveranderlikes: Geen.  

Die kind se begrip van sy 

huidige siekte  en 

hospitalisasie: 

Sy begryp die omvang van die operasie, en voel positief daaroor aangesien sy baie 

swaar asemhaal wanneer sy slaap en bedags oopmond asemhaal. Kry ook 

voortdurend middeloorontsteking.  Hoewel sy besef die operasie sal haar beter maak, 

noem sy aan haar ma dat sy bang is sy nie gaan wakker word na die narkose nie.   

Kind se reaksies op 

onbekende situasies en 

vreemdelinge: 

Mari hou nie van onbekende situasies nie.  Haar bekende omgewing is vir haar ‘n 

gemaksone.  Sy sal selektief wel beperkte interaksie hê met vreemdelinge.   

Persoonlikheid, afkeure, 

voorkeure, asook 

belangstellings van die kind:  

Mari hou van sing, dans en musiek.  Sy neem graag deel aan modeparades en neem 

modelklasse. Mari is fisiek klein en fyn gebou, maar is baie rats.  Sy ry graag fiets en 

speel buite. Sy is ‘n ekstrovert wanneer sy met haar portuurgroep interaksie het, en 

neem gewoonlik leiding in die spel.  Sy het ‘n sterk persoonlikheid en is geneig om 

temperamenteel te wees.  Mari is nie ‘n baie emosionele kind nie, en bewys nie 

maklik liefde nie, selfs teenoor haar boetie en ouers.  Sy hou nie van fisieke kontak 

soos soen of drukkies nie.  

Belewenis van kind van 

skeiding met ouers: 

Mari openbaar geen skeidingsangs met betrekking tot haar ouers nie. 

 

*  Verwys na  punt 2.5.8.2  Freud se falliese stadium: Die kind ontwikkel sosiaal in terme van nabootsing,   

     identifikasie en geslagsrolontwikkeling, met die ouer van dieselfde geslag. 
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• Verloop en assessering van Mari se terapeutiese voorbereiding 

  

Tabel 18:  Verloop en assessering van sessie 1 tot 9: 
Sessie Sensoriese  

en 

emosionele 

bewustheid 

Uit- 

reagerende reaksies  

Begrip van  siekte 

en hospitalisasie 

Presentering van 

spesifieke  angs en vrees 

oor sy hospitalisasie en 

siekte: 

Weerstand getoon: Verloop van sessie en 

 projeksie gemaak: 

1 Toon reeds 'n 

ingesteldheid 

teenoor haar 

sensoriese 

wêreld, in 

aspekte wat sy 

aan haar ma 

kommunikeer. 

Skaam en onwillig om 

verbale interaksie te 

onderneem.  Luister 

wel baie 

belangstellend. 

Goeie begrip van 

omvang van die 

operasie, aangesien 

ma 'n suster is.  Sy 

toon reeds aan dat 

sy besef dat die 

operasie 

noodsaaklik is. 

Mari noem aan haar ma 

dat sy bang is dat sy onder 

narkose nie weer gaan 

wakker word nie.   

Mari maak nie oogkontak nie, en is onwillig om 

verbaal te kommunikeer met die terapeut.  Dit 

word gerespekteer, deur op 'n kinderlike wyse 

aan haar ma te kommunikeer waaroor die 

voorbereiding gaan, en dat die terapeut graag vir 

Mari as 'n maatjie sou wou hê, om by die 

hospitaal mee te speel.  

Geen projeksie.  Die terapeut laat die 

keuse vir voorbereiding by Mari, en 

noem dat hulle haar kan laat weet wat 

Mari besluit het.  Klem word geplaas  

op die leer en speel in die program, en 

die terapeut noem aan Mari se ouers dat  

dit vir haar baie lekker sal wees as Mari 

wel met haar wil kom speel. 

2 Goeie 

bewustheid, 

maar wil nog 

nie haar oë 

toemaak vir 

sekere 

aktiwiteite 

nie. 

Skaam en 

teruggetrokke.  Mari 

antwoord letterlik ja 

en nee op die terapeut 

se vrae. 

Ten spyte van min 

kommunikasie, 

openbaar sy goeie 

begrip oor die 

omvang en 

noodsaaklikheid van 

haar operasie.  Wil 

nie meer oopmond 

asemhaal nie, en wil 

gesond word om 

Openbaar  intense angs 

dat sy nie weer onder 

narkose gaan wakker 

word nie.  Ironies genoeg 

openbaar sy nie vrees 

teenoor die masker en 

narkose as sulks nie, net 

in terme van die dood, as 

gevolg daarvan. 

Toon weerstand deurdat dat sy nog nie gemaklik 

is om haar oë tydens bewuswordingsaktiwiteite 

toe te maak nie.  Sy is ook sosiaal en verbaal baie 

terughoudend tydens sessie, hoewel sy maklik 

van haar ma geskei het en saam gegaan het 

speelkamer toe. * 

Maak gesiggies vir haar ouers, boetie, 

 self en juffrou: belangrikste rolspelers  

in haar lewe.  

"Wurm naamplaatjie" word baie 

 selfstandig sonder hulp van die terapeut 

gemaak met baie detail, mediums en  

kleure.  Sy toon  'n sterk eiewaarde en 

persoonlikheid.  Funksioneer graag 

 onafhanklik. 

"Alles oor my" vraelys:  Sy hou baie van 
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weer met haar 

maatjies te speel. 

haar maatjies en spandeer graag tyd saam 

met hulle.  Mari meen dat sy goed is in alle 

speletjies, skoolwerk en modelloop.  Sy 

 hou van haar voorkoms. 

3 In stede 

daarvan om 

oop vrae te 

vra:  wys my 

watter prentjie 

dink jy voel 

skaam, bang 

hartseer, bly 

ensomeer.  

Mari reageer 

baie positief 

hierop.  

Koppel bly, 

bang en 

skaam aan 

haar eie 

emosies. 

Matige  skaamheid, 

met baie beter 

interaksie as 

voorheen.  Verbale 

kommunikasie het 

ook verbeter. 

Goeie begrip, maar 

wanopvatting of 

onrealistiese 

fantasie ten opsigte 

van dood bestaan 

steeds. 

Toon angs en vrees 

daarvoor om nie wakker 

te word na narkose nie. 

Baie min, in terme van sosiale en verbale 

interaksie.  Daar word baie stadig volgens Mari 

se pas beweeg.  Die terapeut neem 'n minder 

dominante rol in, deur aan haar die verloop van 

die sessie te verduidelik, en dan vir Mari die 

beheer te laat neem.  Min oogkontak en verbale 

bombardering met vrae word onderneem, aan die 

kant van die terapeut.   Slegs geslote vrae word 

selektief gevra, terwyl die terapeut self besig is 

met iets en nie na Mari kyk nie, om die antwoord 

daarvan minder bedreigend te maak.  Mari toon 

aan dat sy nie die kussinggeveg wil doen nie. 

Mari speel sonder riglyne met die klei.  

Dit word geslaan, gerol, gegooi, gevorm 

en weer ontvorm.  Die terapeut vra geensins 

 na haar monster nie, en laat vryspeel  toe. 

Die terapeut speel ook klei en gee op 

hierdie wyse rigting aan, terwyl Mari 

volg.  Die terapeut praat in die algemeen:  

"…soms is kinders bang hulle word nie 

wakker as Klaasvakie sy asempie vir hulle 

blaas nie, voel jy soms nog so?" Sy 

antwoord ja.  Die Klaasvakie metafoor 

fassineer vir Mari en sy vra daaroor uit. 

 Daar word tydens kleispeel informeel  

gepraat oor Klaasvakie, en vir hoeveel  

kinders hy elke dag sy asempie blaas,  

sonder nagevolge.  Ook die terapeut  

openbaar dat sy al narkose gehad het, en 

telkens weer wakker geword het. 

Alternatiewe reaksies en gedrag vir vrees 

en angs word deur die terapeut geïnisieer:  

"miskien kan ons vir Klaasvakie mooi  

gaan vertel waarvoor jy so bietjie bang is, 

sodat hy min asempies blaas en jy sommer 
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gou wakker word".  Mari voel tevrede en  

meen dis 'n baie goeie plan. 

Skiet na kleivorms wat sy gemaak het, met 

repeterende gerusstelling en bemagtiging, 

deur na Klaasvakie te verwys. 

4 Toon 

positiewe 

liggaamlike, 

emosionele en 

sensoriese 

kontak. 

Geen   Tref onderskeid  

tussen interne en 

eksterne 

liggaamsdele en 

hulle funksies. 

Sy dui haar 

adenoïede korrek 

aan, maar is onseker 

van die funksie 

daarvan. Verstaan 

dat sy nie meer 

adenoïede nodig het 

nie, en  dat die 

pypies in haar ore 

sal help met die 

dreinering van vog.   

Baie minder angs 

aanwesig in terme van 

onrealistiese fantasie oor 

doodgaan, maar koester 

steeds onsekerheid 

daaroor.  Die metafoor en 

moontlike hantering word 

herhaal, met inoefening 

van narkosespel.  Telkens 

word klem gelê op 

toekomsvisie in terme van 

definitiewe ontslag uit 

hospitaal.  Die speel met 

maatjies, fietsry en skool 

toe gaan word 

beklemtoon. 

Sy openbaar matige ongemak in terme van 

betreding van haar liggaamlike ruimte deur 

middel van mediese instrumente.  Repetisiespel 

word onderneem, met moontlike onaangename 

ondervindinge, waarvoor Mari goeie alternatiewe 

gedrag gee.  Sy noem onder andere wanneer sy 

op die teaterbed lê, en die dokter haar ondersoek, 

kan sy haar verbeel dat dit 'n maatjie is met wie 

sy dokter-dokter speel.  Sy meen dat sy dit sal 

regkry.  Dit word herhaaldelik ingeoefen. 

Handhaaf min ongemak met die afteken  

van haar liggaam.  Sy noem dat sy nie van 

 drukkies hou nie.   

Alternatiewe gedrag in terme van  

positiewe verplasing na 'n veilige plekkie, 

word repeterend ingeoefen: wanneer  

Klaasvakie sy asempie blaas, kan sy  

aan iets dink wat vir haar lekker is soos 

popspeel met maatjies of fietsry.   Mari 

reageer baie positief hierop, deur 

tydens maskerspel, te verduidelik aan  

watter hanteringsvaardigheid sy dink 

 deur haar veilige plekkie te beskryf. 

Beleef positiewe liggaamlike bewustheid, 

en noem dat sy baie vinnig hardloop en  

rats is. 

Positiewe persepsies en houdings is by 

Mari teenwoordig oor haar liggaamlike 

aanpassings en veranderinge, aangesien 

sy baie graag weer skool toe wil gaan en 

met haar maatjies wil speel.  
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5 Mari openbaar 

positiewe 

emosionele 

belewenisse 

van klanke, 

reuke, tas en 

visuele 

aspekte van 

die hospitaal 

in geheel.  Sy 

is in staat om 

haar oë toe te 

maak tydens 

hierdie sessie.  

Geen  Goeie begrip vir die 

proses en verloop 

van haar operasie. 

Mari toon begrip vir 

die huidige 

funksionering 

teenoor  verlangde 

werking van haar 

liggaam.  Sy voel 

baie positief oor die 

uitkoms van die 

operasie.  

 

Dit wil voorkom asof die 

onrealistiese fantasie wat 

sy aan die narkose 

gekoppel het, iets van die 

verlede is.  Dit word egter  

bespreek in terme van 

alternatiewe gedrag en 

hantering.  Klaasvakie 

word georiënteer in terme 

van die blaas van net 

genoeg asempie sodat 

Mari kan slaap en vinnig 

weer wakker word.  Mari 

vind dit baie 

gerusstellend. 

Geen  Mari speel die proses en verloop van 

haar opname en operasie stapsgewys 

deur middel van mediese spel uit.   

Sy hanteer haar eie monster deur die  

liggaamsbeeld te bemagtig en gerus te  

stel dat sy wel sal wakker word, omdat  

Klaasvakie na haar sal kyk. 

Mari beleef haar veilige plekkie  

alternatiewe gedrag aangaande  

moontlike onaangename belewenisse baie 

positief, en projekteer  gevoelens  van  

rustigheid en blydskap.        

Sy beleef die metafoor rondom  

Klaasvakie bemagtigend, en vertrou 

hom heelhartig met haar vrees vir "nie 

wakker word onder narkose nie".   

Repeterende spel word as opsomming  

In die teater op verskillende wyses 

onderneem,  naamlik mediese spel,  

geheuespeletjies, en eenvoudige vrae. 

6 Goeie 

bewustheid 

word 

geopenbaar. 

Geen  Geen uitvalle van 

onsekerheid of 

nuwe vrae nie. 

Sy toon geen vrees vir die 

instrumente nie.  Die 

betreding wat dit vir haar 

liggaamlike ruimte 

impliseer, word positief 

beleef en gehanteer. 

Geen  Mari maak sonder hulp en leiding van 

die terapeut 'n collage van mediese 

mediums, wat volgens haar die groot  

masjien in die teater voorstel, waaragter 

Klaasvakie wegkruip.  Sy wil dit graag  

met die operasie vir hom gee, om dankie 

te sê. 
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7 Mari is in 

staat om haar 

eie emosies 

aan sensoriese 

belewenisse te 

koppel. 

Geen  Goeie begrip in 

terme van watter 

belewenisse 

moontlik vir haar 

lekker of minder 

lekker kan wees 

tydens haar 

hospitalisasie.  Sy 

toon ook positiewe 

hantering in terme 

daarvan aan. 

Geen  Geen  Mari projekteer positiewe hantering van 

aspekte wat voorheen vir haar angs 

geïmpliseer het.  Vorige emosionele 

projeksies sluit in:  opgewonde, lekker, 

rustig, blydskap,  sleg, bang en onseker.  

Reageer soos volg op bepaalde situasies  

Wat aan haar voorgehou word: 

Kuiergaste in die hospitaal:  lekker 

Weer gesond wees: baie lekker en  

blydskap 

Die kry van narkose met masker:  rustig 

(Klaasvakie weet hoeveel asem om in te 

 blaas)  

Skeiding van ma by die rooilyn:  rustig  

Voel na die tyd seer en siekerig:  sleg 

(maar gelukkig sal die medisyne dit gou 

 beter maak dat sy met maatjies kan speel.)

  

Daar word 'n brief geskryf vir Klaasvakie 

en die dokter wat die masker gaan vashou, 

om haar gevoelens rondom narkose uit te 

 spreek. 

Dinge wat Mari opbeur is:  mamma en  

tannie Geertje kom saam hospitaal toe, 

weer gesond wees, en met maatjies speel. 

Vingerpoppies wat sy in haar storie 
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 verkies is: die  dokter, Klaasvakie, en die 

dokter wat die masker gaan vashou. 

‘n Storie naamlik "Mari gaan teater toe”, 

word as afsluiting opgevoer.  

8 Word 

deurlopend in 

sessie gedoen. 

Positief 

terugvoer 

word 

geïdentifiseer, 

met geen 

ongemak nie. 

 

Geen  Baie goed, met geen 

uitvalle en 

onsekerhede nie. 

Haar onsekerheid 

oor haar narkose 

word gehanteer met 

behulp van fantasie. 

Geen  Geen  Hoewel sy haar vrees en angs met behulp 

van fantasie en verplasing na 'n veilige  

plekkie hanteer, beleef Mari haar operasie 

en hospitalisasie met totale realisme, beheer,  

en rustigheid oor belewenisse wat vir haar 

voorlê.. 

Mari is in staat om moontlike belewenisse 

en gevolglike reaksies te koppel aan 

ingeoefende wyses van hantering daarvan.  

Carli verkies om die boekie van Going to 

the hospital in die teater te lees, maar vra 

die terapeut om dit vir haar te vertaal.  Sy 

vra baie vrae en maak tussendeur 

opmerkings oor haar eie moontlike 

 belewenisse.  

9 Uitstekend  Geen  Mari beleef goeie 

insig en begrip vir 

haar operasie en 

hospitalisasie, met 

baie positiewe 

vooruitsigte. 

Mari presenteer geen 

verdere belewing van 

angs of vrees nie, en 

noem dat sy nie onseker is 

oor enige aspek van haar 

opname in die hospitaal 

nie. 

Terminering is nie vir haar lekker nie, aangesien 

sy noem dat sy lekker by die hospitaal gespeel 

het.  Sy meen wel dat sy nou weer lekker by haar 

ou maatjies gaan speel. 

Mari aanvaar goeie verantwoordelikheid 

vir haar eie herstel, en projekteer  

rustigheid vanuit die kennis, insig en 

vaardighede wat sy deur die voorbereiding 

gekry het. Sy  verkies om haar partytjie in 

die saal te hou. 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



EMPIRIESE ONDERSOEK 
______________________________________________________________________________________ 

 

293

 
*      Dit is nie buite Mari se normale gedrag om maklik van haar ma te skei nie, ongeag  die vreemdheid van die    

        situasie, waarmee sy nie gemaklik is nie (sien biografiese inligting). 

 

• Evaluering van sessie 1 tot 9: 

 

• Vanuit tabel 18, volgens die verloop van sessie 1, toon Mari uitreagerende en 

weerstand gedrag deurdat sy skaam voorkom en nie oogkontak (aktiewe reaksies) met 

die terapeut wil maak nie, en nie aan verbale interaksie (passiewe reaksie) wil 

deelneem nie.  Hierdie gedrag word gerespekteer, aangesien dit deel van Mari se 

persoonlikheid is, om ongemaklik met vreemde situasies, asook met vreemdelinge te 

beleef.  Ten spyte van goeie begrip vir die proses en noodsaaklikheid van die 

operasie, koester Mari wel onrealistiese vrese of fantasieë oor die dood, deurdat sy 

bang is dat sy nie weer onder narkose wakker sal word nie.   Onrealistiese vrees vir 

die dood kom algemeen by die jong kleuter voor, aldus Klinzing & Klinzing (1977:4).  

Mari se konsep van siekte, dood, en tyd kan deel uitmaak van haar  waninterpretasie 

van haar hospitalisasie. 

 

• Dit wil vanuit sessie 2 blyk dat Mari steeds weerstand toon deur skaam en 

terughoudend op te tree, en deur sosiaal en verbaal min interaksie te toon.  Mari vra 

nie baie vrae nie, en antwoord meestal ja en nee op die terapeut se oop vrae. Dit wil 

voorkom asof sy dit bewustelik doen, deur haar grense in die vreemde situasie te 

toets. Die terapeut het Mari ruimte gebied om self te eksperimenteer en haar wurm te 

maak, sonder om verder verbale interaksie te probeer ontlok.  Volgens Van der 

Zanden (in Louw, 1994:277) is dit raadsaam in hierdie geval om Mari se reg te 

respekteer om haar eie leerpogings te inisieer.   Mari handhaaf verder 'n motivering 

vir herstel deurdat dat sy weer gesond wil wees om met maatjies te speel.  

Sosialisering met maatjies is vir haar belangrik, aangesien dit volgens haar 

ontwikkelingstake normaal en belangrik is om met maatjies van dieselfde geslag te 

wil sosialiseer. (Verwys na punt  2.5.1, Ontwikkelingstake van die Kleuter: 

Geslagsrol-identiteit.)   Mari koester steeds 'n onrealistiese fantasie dat sy mag 

doodgaan onder narkose, hoewel sy nie die masker of die narkose self vrees nie.  Haar 
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intuïtiewe denke laat haar dus nie toe om haar denke op logika te baseer nie, en maak 

haar gevolgtrekkings suiwer op grond van waarnemings en onlogiese redenasies.  Die  

werklike verbande wat tussen aspekte in hierdie verband bestaan, (narkose en dood) 

word nie ingesien nie, deurdat sy haar aandag net sentreer op slegs een aspek van ‘n 

saak, naamlik dood.  (Vergelyk Louw, 1994:254-266;  Turner & Helms, 1995:245 en 

Bee, 1992:255.) 

 

• Mari noem, soos in sessie 3 omskryf, dat sy bly (om te kom speel by die hospitaal), 

bang (vir nie wakker word nie) en skaam (om vrae te antwoord) is, tydens sensoriese 

kontakmaking.  Die terapeut speel saam met haar en maak min tot geen oogkontak. 

Mari toon tipiese regressiewe gedrag wat haar in beheer laat voel, deur gebruik te 

maak van weerstand wat deur Orr (1992:78) omskryf word as, “…a coping 

mechanism whereby the individual reverts temporarily to an earlier, previously 

abandoned development stage of behaviour in order to retain or regain mastery of a 

stressful, anxiety-producing or frustrating situation, thus achieving self-gratification 

and protection”.  Mari word dus toegelaat om die leiding te neem, waarvan sy baie 

hou (kyk biografiese besonderhede).  Hierdie werkswyse werk bemagtigend op haar 

in, tot so 'n mate dat sy meer spontaan deelneem, en dus nie hoef te regresseer na 

vorige ontwikkelingstadia, om in beheer te voel nie.  Mari toon steeds vrees daarvoor 

om nie wakker te word nie, en is volgens Klinzing & Klinzing (1977:6) normaal 

daarin dat kinders jonger as 5 jaar emosioneel meer kwesbaar is vir spanning vanweë 

hospitalisasie as ouer kinders, aangesien hulle die verplasing van vrees moeilik vind 

en 'n onvolledige realiteitsbegrip besit wat aanleiding gee tot onrealistiese fantasieë 

(soos dood).  Mari reageer egter baie positief op Klaasvakie, met gepaardgaande 

hantering van haar vrees, deur hom te versoek om minder asempies vir haar te blaas.  

Mari vind die veralgemening na die terapeut en ander kinders soos sy, wat ook 

narkose gekry het en almal wakker word, gerusstellend.  Die vryspeel met klei, 

sonder die afdwing van riglyne was vir Mari baie bemagtigend en ondersteunend, en 

word deur Petrillo & Sanger (1980:174) ondersteun deur die mening dat daar vir die 

kind genoeg speeltyd teen sy eie tempo toegelaat behoort te word.  Speel is ‘n 

natuurlike aktiwiteit, ‘n wyse van uitdrukking van emosies, en ‘n geleentheid vir 
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prosessering en hantering van stresvolle gebeure, wat dit ‘n waardevolle werktuig vir 

spanningontlading maak (Hart et al., 1992:144).  Van der Mescht  (1995:65) sluit 

hierby aan met haar mening dat, die kind deur die brei, sny en kap van klei die 

geleentheid kry om gevoelens van vrees, aggressie, angstigheid en frustrasie te 

ventileer, en om opgekropte gevoelens tot uiting te bring deur middel van veilige, 

tydelike regressie.  

 

• Soos vanuit sessie 4 duidelik blyk, hou Mari nie van fisieke kontak nie (verwys 

biografiese besonderhede).  Hoewel sy nie bang is vir die narkosemasker nie, hou sy 

nie van die fisieke betreding van haar liggaamlike ruimte nie.  Die repeterende spel 

hieroor het 'n definitiewe verskil meegebring, tesame met die inoefening van 

alternatiewe en verplasende spel (waar sy haar in 'n veilige plekkie indink).  

Onrealistiese vrees vir die dood is besig om te kwyn, aangesien sy die metafoor as 

baie versagtend beleef, en toekomsvisie openbaar in terme van die neem van 

verantwoordelikheid vir haar eie herstel.  Kennis en feite oor die werking van narkose  

bring ook verligting vir haar onrealistiese vrees mee.  Beleef goeie liggaamlike 

bewustheid, en handhaaf 'n positiewe liggaamsbeeld.  Mari toon byna geen weerstand 

in terme van interaksie en kommunikasie meer nie, sy het dus aldus Hart et al., 

(1992:3) vanaf nie-direktiewe spel (waar die kind beheer geneem het en spel 

geïnisieer het) na direktiewe terapeutiese spel beweeg waar die terapeut meer beheer 

het as die kleuter, en bepaal vooraf die tema en inhoud van die speelondervinding.  

Kommunikasie is ook meer direktief en oop.  Die speel met maats is Mari se veilige 

plekkie, wat volgens haar ontwikkelingsvlak bevestig word as 'n tydperk waar sy 'n 

geweldige behoefte aan liefde en erkenning van beste maatjies koester (verwys punt 

2.5.2 Gesinstake). 

 

• Sessie 5 kan as die finale draaipunt van Mari se onrealistiese vrees vir doodgaan 

gereken word, aangesien sy vir Klaasvakie vertrou om nie te veel asem in haar 

masker te blaas nie, en bemagtiging vind in terme van haar alternatiewe hantering 

deur middel van 'n veilige plekkie.  Haar positiewe houding jeens die operasie, met 

gevolglike positiewe uitkomste na afloop daarvan, werk verder versterkend in op die 
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beperking van vrees en angs. Volgens Hart et al., (1992:3) was spel met Mari ‘n 

terapeutiese modaliteit om kommunikasie te fasiliteer, wat haar ook toegelaat het om 

op 'n veilige wyse haar denke en emosies uit te druk, realiteit te assimileer, interne 

konflik op te los, bemeestering te beleef, en lewensgebeure effektief te hanteer. Mari 

kon haar eie operasie uitspeel en gerusstelling daaroor ervaar, sodat sy haar 

bekommernisse en onrealistiese vrese die hoof kon bied.  (Vergelyk Muller et al., 

1992:110  en Orr, 1992:114.)   

 

• Mari maak in sessie 6 vir Klaasvakie 'n collage van sy "huisie", om as 'n geskenk vir 

hom te gee.  Dit wil vanuit haar projeksie voorkom asof sy daarmee vir hom wil 

dankie sê dat hy haar opgepas het in die teater en nie te veel asempies geblaas het nie.  

Mari is baie rustig oor die toediening van narkose, asook die uitkoms daarvan. Bolig, 

Fernie, & Klein (in Hart et al., 1992:81) konstateer dat ongestruktureerde spel, sonder 

die leiding van ‘n terapeut, die beste geleentheid vir die kind bied om vaardighede te 

ontwikkel en beheer te verkry.  Mari het self leiding geneem in die maak van haar 

collage, asook verduideliking van die projeksie wat sy daarmee beoog het, en wat sy 

beplan om daarmee te maak.  Op hierdie wyse kon sy verder beheer ontwikkel oor 

haar ongemak en angs. 

 

• Mari openbaar in sessie 7 slegs een negatiewe projeksie, naamlik dat dit vir haar sleg 

gaan wees om na die tyd 'n seer neusie en oortjies te hê.  Ten spyte hiervan is sy in 

staat om die positiewe hantering en uitkoms daarvan te koppel aan die ongemak.  

Mari skryf 'n brief aan Klaasvakie en die dokter, waarin sy verduidelik dat sy volle 

vertroue in hulle het en nie meer bang is om dood te gaan nie. As gevolg van 

animisme, is dit vir Mari moontlik om lewe toe te dig aan lewelose of 

fantasievoorwerpe (soos Klaasvakie), en te glo dat hierdie dinge ook ‘n bewussyn het, 

net soos mense. (Vergelyk Louw, 1994:254-266;  Turner & Helms, 1995:245 en Bee, 

1992:255.) 

 

• Dit wil vanuit sessie 8 blyk dat Mari haar operasie en hospitalisasie realisties begryp. 

Ten spyte hiervan is dit interessant dat sy die vrese en angs wat sy eens daarteenoor 
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gekoester het, kon hanteer met behulp van fantasie en verplasing na 'n veilige plekkie.  

Mari het met behulp van fantasie 'n vreesaanjaende vooruitsig en  ondervinding 

verklein, en met gevare geëksperimenteer, haar ego versterk, en toe eers bemagtig 

gevoel om dit in die realiteit te hanteer.  Na aanleiding van Piaget (soos aangehaal 

deur Orr (1992:113) is fantasie- of denkbeeldige spel een van die suiwerste vorms van 

simboliese spel, waar 'n kind voorgee dat 'n sekere objek of situasie 'n ander funksie 

verteenwoordig, en bydra tot die kind se begrip en hantering van sy siekte en 

behandeling. 

 

• In sessie 9 toon Mari rustigheid oor haar narkose, operasie en hospitaalbelewenis.  Sy 

weet wat van haar verwag word, en is bereid om verantwoordelikheid vir haar eie 

herstel te neem, sodat sy weer vinnig met maatjies by die skool kan gaan speel.  Haar 

insig, kennis en selfbeheer oor die proses van opname bemagtig haar, aangesien sy 

meen dat sy nie meer bang is nie, en oor goeie alternatiewe vaardighede beskik vir as 

sy dalk weer sou bang word. Droske & Francis (1981:6-12) meen dat bemeestering 

die finale komponent in die proses van voorbereiding is, en dat dit impliseer om in 

beheer van die self en die eie omgewing te wees. Bemeestering in Mari se geval 

impliseer ‘n aktiewe betrokkenheid by ‘n ondervinding, en die meebring van die besef 

dat: “Ek het ‘n groot probleem aangepak, maar ek het dit oorbrug.  Ek kan dit dus 

weer doen!”       

 

6.3.2.5      Gevallestudie 5:  Thom 

 

Tabel 19:   Biografiese inligting van Thom 

 
Naam van kind: Thom (kind nr. 5) 

Ouderdom: 5 jaar 

Geslag: Manlik 

Kinders in die gesin: Drie waarvan Thom die jongste is.  Sy broers is onderskeidelik 6 en 8. 

Gesinsdinamika: Thom woon by sy pa, ma en twee boeties.  Hulle is ‘n baie hegte gesin, wat alle 

aktiwiteite saam onderneem, en min van mekaar geskei is.  Die pa en ma handhaaf 

albei matige dissipline, en lê min reëls en grense neer.  Die verhouding tussen Thom 

en sy broers is gemoedelik.  Hulle speel graag saam, met normale uitvalle tussen 
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broers.  Sy ma neem primêr verantwoordelikheid vir die kinders se buitemuurse 

aktiwiteite en huiswerk wat hulle by die skool en kleuterskool kry. 

  Tonsillektomie en adenoïdektomie. 

Vorige ondervinding van 

hospitalisasie en die kind se  

belewenis daarvan: 

Thom het asma, en was al voorheen vir ‘n paar uur op ‘n slag gehospitaliseer waar sy 

ma hom altyd vergesel het.  Hy is vir ‘n verdere twee keer opgeneem: 

• Op 4 jarige ouderdom vir kroep (twee dae). Hy is weereens deur sy ma vergesel 

en het matige spanning of angs openbaar. 

• Op 5 jarige ouderdom vir gastro (vier dae).  Ma en pa het mekaar afgelos, maar 

saans het Thom alleen geslaap. Dit was vir hom baie moeilik en hy het in die 

aande hartseer geopenbaar vir kort periodes, en na sy ma verneem.   

Ander tussenveranderlikes: ‘n Geliefde oom is aan die dood afgestaan ongeveer ‘n jaar gelede.  Was aanvanklik 

baie hartseer daaroor en het baie vrae gehad, aangesien die oom nie aan natuurlike 

oorsake gesterf het nie. 

Die kind se begrip van sy 

huidige siekte  en 

hospitalisasie: 

Hy begryp dat sy mangels en adenoïede hom laat siek word, en dat hy dit nie meer 

nodig het om te funksioneer nie.  Hy is  skrikkerig vir die narkose en vir skeiding van 

sy ouers. 

Kind se reaksies op 

onbekende situasies en 

vreemdelinge: 

Geensins inkennig nie.  Voer gemaklik gesprekke en het interaksie met 

vreemdelinge, sonder om skaam of teruggetrokke te wees.  Onbekende situasies kan 

vir hom aanleiding gee tot spanning, aangesien hy ‘n baie sagte en emosionele kind 

is, en nog nooit van sy ouers af weggaan het nie. 

Persoonlikheid, afkeure, 

voorkeure, en 

belangstellings van die kind:  

Thom is ‘n kind wat baie deur sy ouers beskerm word, aangesien hy ‘n sagte 

persoonlikheid het, en geensins geneig is tot aggressie of konflik met ander nie.  Hy 

is baie emosioneel en liggeraak, en sal maklik huil as iemand met hom raas of 

wanneer iemand anders hartseer is.  Hy is nie skaam nie, en is baie spontaan.  Thom 

is fisiek rats en blink uit in sport.  Hy hou van rugby, krieket en fietsry.   Thom is ‘n 

gewilde kind wat genoeg kan sosialiseer, en kom met almal oor die weg. 

Kind se belewenis van 

skeiding met ouers: 

Thom skei nie graag van sy ouers nie, en slaap ook nie uit nie.*  Skeiding om by ‘n 

maatjie te gaan speel vir die dag, uitstappies of om kleuterskool toe te gaan, is egter 

nie vir hom  problematies nie. 

 

*      Na aanleiding van Thom se ontwikkelingsvlak, sou  ‘n mens verwag dat hy meer geredelik van sy ouers   

        sou kon skei, en dat hy selfs sou begin  belangstel om by maatjies te gaan uitslaap, aangesien hy 6 word 

        (Verwys na punt 2.5.1  Ontwikkelingstake van die kleuter, in terme van selfbeheer en punt 2.5.9     

        Sosiale ontwikkeling). 

 

• Verloop en assessering van Thom se terapeutiese voorbereiding 

  

Tabel 20:  Verloop en assessering van sessie 1 tot 9: 
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Sessie Sensoriese  

en emosionele 

bewustheid 

Uitreagerende 

reaksies  

Begrip vir 

siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van 

spesifieke  angs en 

vrees oor sy 

hospitalisasie en 

siekte: 

Weerstand: Verloop van sessie en projeksie: 

1 Onbekend Geen  Begryp dat hy 

nie meer sy 

mangels en 

adenoïdes nodig 

het om te 

funksioneer nie. 

Noem dat hy bang is vir 

narkose en skeiding van 

sy ouers. 

Geen.  Hy het spontane interaksie van 

sy kant getoon, en sommer dadelik 

met die terapeut begin praat en uitvra 

oor waarmee hulle alles gaan speel. 

Geen projeksie nie. 

2 Goeie sensoriese en 

emosionele 

bewustheid. Thom 

is baie ingestel op 

emosionele aspekte 

van sy belewenisse. 

Geringe 

skeidingsangs, hy 

het herhaalde 

versekering van 

sy ma verlang  dat 

sy  buite die deur 

vir hom sou wag. 

Thom begryp 

dat sy operasie 

noodsaaklik is, 

en handhaaf 'n 

positiewe 

houding 

daaroor, mits sy 

ma by hom bly. 

Hy openbaar angs en 

vrees vir skeiding van 

sy ma by die rooilyn.  

Toon aan dat hy ook 

bietjie bang is vir die 

narkose, maar kan nie 

regtig sê waarom nie.   

'n Moontlikheid is  die 

onbekendheid daarvan. 

Aanvanklik huiwerig om alleen agter 

te bly in die speelkamer, maar gee 

goeie samewerking en verbale 

interaksie tydens sessie. 

Thom maak vir sy ma, pa en twee boeties elk 'n 

gesiggie. Tydens die maak van die "Wurm 

naamplaatjie" toon Thom sterk eiewaarde, sin vir 

identiteit en individualiteit.   Hy hou van homself, en 

glo in sy eie vermoëns.   

"Alles oor my" vraelys:  Hy  projekteer 'n besonderse 

hegte band met sy ma.  Hy noem dat hy baie sterk is en 

goed is in sport, veral bulletjie-rugby.  Hy hou nie 

daarvan om van sy ouers af weg te wees nie, behalwe 

wanneer hy skool toe gaan, waar hy baie gewild is. 

3 Thom beleef 

optimale sensoriese 

en emosionele 

bewustheid.   

Geen, skei maklik 

van sy ma. Hy 

noem dat sy vir 

hom sal wag, en 

hy wil graag kom 

speel, want dit 

Goeie begrip.  

Koester geen 

wanopvattings 

of onrealistiese 

fantasieë nie. 

Toon angs vir skeiding 

van sy ma by die 

rooilyn en  vrees vir 

narkose.  Alternatiewe 

verlig wel die angs en 

vrees. 

Geen  Thom verf die rooilyn van die teater waarby hy van sy 

ma moet skei en 'n geel narkosemasker met 'n pyp aan, 

as sy monster. Die metafoor van Klaasvakie is vir hom 

fassinerend, en toon dadelik positiewe emosies en 

hanteringstrategieë in terme van die "narkosemonster".   

Die versekering dat tannie Geertje heeltyd by hom gaan 
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was laaskeer vir 

hom lekker.  Hy 

voel gemaklik om 

by tannie Geertje 

te kom speel. 

wees en dat sy in die teater sy hand sal vashou, verlig 

die angs so effens, maar hy meen dat hy nog so 'n 

bietjie bang vir hierdie monster is.  Die terapeut stel 

hom gerus hieroor. Hy skiet herhaaldelik na sy 

geverfde monster van die rooilyn, met herhaling 

daarvan dat tannie Geertje heeltyd  by hom gaan bly. 

4 Toon positiewe 

liggaamlike, 

emosionele en 

sensoriese kontak.  

Thom is in staat om 

sensoriese 

belewenisse vanuit 

die hospitaalopset te 

koppel aan 

positiewe en 

aangename emosies.  

Hy meen dat hy nie 

bang of angstig voel 

in die hospitaal nie. 

Geen  Goeie begrip 

bestaan in terme 

van die verskil 

tussen eksterne 

en interne 

liggaamsdele en 

hulle funksies. 

Thom weet 

waar sy mangels 

en adenoïede 

sit, maar is 

onseker oor die 

werking en nut 

daarvan.  

Matige onsekerheid en 

angs bestaan steeds oor 

skeiding van sy ma by 

die rooilyn, hoewel hy 

baie gemaklik is met die 

gedagte is dat die 

terapeut hom gaan 

vergesel.   

Geen ongemak presenteer oor die 

betreding van sy liggaamlike ruimte 

deur middel van mediese instrumente 

nie.  Ook die narkose wat vir hom 

aanvanklik 'n probleem was, beleef 

hy positief.   

 

Handhaaf nie ongemak met die afteken van sy liggaam 

nie en beleef nie betreding daarvan deur middel van 

instrumente nie.  Maskerspel word onderneem.  Daar 

word verduidelik dat die masker maar presies dieselfde 

gevoel verskaf as die masker waarmee hy inhalasies 

kry vir sy asma.  Thom reageer positief hierop, en meen 

dat hy nie meer bang voel vir die narkose nie;  "want 

Klaasvakie is mos baie vriendelik, nê tannie". 

Positiewe liggaamlike bewustheid word geprojekteer, 

deur te noem dat hy van sy voorkoms hou.  Thom is 

baie sterk gebou, en hy meen dat hy van sy spiere hou. 

Thom besit nie enige negatiewe persepsies oor sy 

liggaamlike aanpassings en veranderinge na afloop van 

die operasie nie.  Hy is ook nie bang vir die pyn nie, 

want hy gaan goeie medisyne by die dokter kry.  

5 Thom koppel 

positiewe emosies 

aan klanke, reuke, 

tas en visuele 

aspekte van wat hy 

in die hospitaal 

Geen  Goeie bgrip vir 

die proses en 

verloop van sy 

operasie nie 

 

 

Thom toon tans nog 

matige ongemak 

daarmee dat hy van sy 

ma moet skei by die 

rooilyn.  Repeterende 

spel en bespreking oor 

Geen  Thom verstaan dat dit sy beurt is om teater toe te gaan 

en dat mamma nie teaterklere soos hy en die terapeut 

het om saam in te gaan nie.   Daar word besluit om 'n 

foto van mamma saam in te neem, wat vir hom baie 

gerusstellend is. Positiewe terugvoer en beheer word 

geprojekteer oor inoefening van alternatiewe gedrag 
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beleef. alternatiewe gedrag en 

hanteringsvaardighede 

word onderneem. 

 

aangaande moontlike onaangename belewenisse.      

Thom geniet dit om sy eie operasie stapsgewys deur 

middel van mediese spel op sy eie liggaamsbeeld uit te 

speel.  Die terapeut vra oop vrae oor vrese en angs, en 

oor sy liggaamsbeeld se belewenisse.  Thom projekteer 

sy eie emosies en hanteringsmeganismes op die 

liggaamsbeeld. 

6 Baie goeie 

integrering van 

sensoriese, 

liggaamlike en 

emosionele 

bewustheid. 

Geen  Geen  Geen vrees presenteer 

jeens mediese 

instrumente nie. 

Geen  Maak 'n abstrakte collage uit al die verskafte mediums, 

wat volgens Thom nie na iets spesifiek verwys nie.   

Thom geniet spel met veral die stetoskoop, en 

eksperimenteer op alle maniere daarmee. 

7 Baie goeie 

sensoriese 

bewustheid. 

Geen  Goeie begrip 

van, en insig in, 

sy eie 

emosionele 

belewenisse 

aangaande 

aspekte aan hom 

voorgehou.  

Thom meen dat solank 

die terapeut hom 

vergesel en hy mamma 

se foto saam kan 

inneem teater toe, sal hy 

nie bang wees nie.   

Geen  Vorige emosionele projeksies sluit in:  opgewonde, 

lekker, lag, snaaks, rustig, hartseer, bang en onseker.  

Reageer soos volg op bepaalde situasies wat aan haar 

voorgehou word: 

By die huis bly na die operasie:   lekker ( hoef  nie 

skool toe te gaan nie, en hy hou daarvan om by die huis 

te bly) 

Teater toe te gaan:   snaaks (Klaasvakie-metafoor is vir 

hom baie oulik) 

Die kry van narkose met masker:  opgewonde  

Skeiding van ma by die rooilyn:  rustig   (mamma se 

foto en tannie Geertje gaan saam in) 

Seer en siekerig Voel na die tyd:  rustig  (sien uit na al 

die lekker kos en om by die huis te bly)  
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Thom skryf vir die dokter dat hy nie bang is om teater 

toe te gaan nie, en dat hy mamma se foto gaan saamvat. 

Dinge wat Thom opbeur is:  kry Coke en tjips in die 

hospitaal, tannie Geertje wat by hom gaan wees, hoef 

nie skool toe te gaan nie, en hou van die lekker kos wat 

hy mag eet.  Thom en terapeut doen 'n rollespel "Dit is 

Thom se beurt om teater toe te gaan", waar hy verkies 

dat daar 'n mamma, pappa, dokter, Klaasvakie, tannie 

Geertje, en 'n  verpleegster moet wees. 

8 Word deurlopend in 

sessie gedoen. 

Thom reageer 

positief sonder 

enige ongemak 

 

Geen  Thom beskik 

oor uitstekende 

begrip van wat 

met hom gaan 

gebeur, hoe hy 

kan verwag om 

te voel, en hoe 

hy kan optree. 

Geen  Geen  Thom beleef totale realisme, beheer en rustigheid oor 

sy operasie en hospitalisasie. 

Die moontlike belewenisse, gevolglike reaksies asook 

die hantering daarvan (soos ingeoefen) kan hy 

suksesvol  herroep.  Hy hou van sy alternatiewe vir 

aanvanklike vrese.  

Thom verkies om 'n prentjie van die teater in te kleur 

vir mamma se kantoor.  Repetisiespel word gespeel in 

terme van die hele teaterproses vanaf skeiding by die 

rooilyn totdat sy operasie afgehandel is.   

9 Baie goeie 

kontakmaking met 

sy sensoriese 

omgewing. 

Geen  Thom beleef 

uitstekende 

insig en begrip 

oor sy operasie 

en 

hospitalisasie. 

Thom presenteer geen 

verdere ongemak, angs 

of vrees nie. Openbaar 

gevoelens van beheer 

oor sy huidige 

omgewing. 

Geen.  Hy noem dat hy so bietjie 

hartseer voel om nie meer met die 

terapeut te kom speel nie, maar dat dit 

seker nou weer 'n ander kind se beurt 

is. 

Vanuit die hersiening is dit duidelik dat Thom kennis, 

insig en positiwiteit jeens sy operasie projekteer.  

Hy verkies om sy partytjie in die teater te hou. 
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• Evaluering van sessie 1 tot 9: 

 

• Soos vanuit tabel 20 weerspieël, word daar in sessie 1 maklik met Thom 'n 

verhouding gebou.  Hy is 'n spontane en vriendelike kind waarmee die terapeut 

maklik sinvolle interaksie kon bewerkstellig.  Stel baie belang om te gaan speel en te 

leer van sy operasie, aangesien hy noem dat hy so bietjie bang is vir die narkose en 

om van mamma te skei.  Thom is baie emosioneel oor die skeiding ten spyte daarvan 

dat hy reeds 6 word. Emosionele uitdrukking word baie kompleks en brei geweldig 

uit gedurende die pre-primêre kleuterfase.  Verskillende kinders se emosies verskil 

wel in intensiteit, voorkoms, duur, eie unieke predominansie van positiewe teenoor 

negatiewe emosies, asook die spoed waarmee hulle emosioneel raak in ‘n uitlokkende 

situasie.  Hierdie is die kernaspekte in die verstaan van Thom se emosies en 

emosionele uitdrukking in die algemeen, wat tydens voorbereiding deurlopend in 

gedagte gehou behoort te word. (Vergelyk Louw, 1994:285;  Turner & Helms, 

1995:265;  Denham, 1998:9,11,14-16,19,26-28.) 

 

• Tydens sessie twee neem Thom goed deel aan aktiwiteite, en kommunikeer spontaan.  

Skeiding (overte reaksie) van sy ma blyk 'n kardinale krisis in sy lewe te wees, en hy 

toon ook 'n baie hegte band met sy ma. Volgens Turner & Helms (1995:292-293) en 

Bee (1992:358) se beskrywings, behoort Thom op sy ouderdom reeds aan die einde 

van Freud se Falliese stadium te wees.  Dit impliseer dat Thom moontlik reeds die 

oedipuskompleks suksesvol moes hanteer het, deur eerder met sy pa te identifiseer en 

'n hegte band in die latere jare van die falliese stadium moes vorm.  Aangesien Thom 

'n baie emosionele kind is, mag dit moontlik die rede vir uitstel van bereiking van 

hierdie mylpaal wees, waar hy nog baie koestering en beskerming van sy ma verlang.  

Thom se sterk eiewaarde, sin vir identiteit, en individualiteit kan baie positief benut 

word vir bemagtiging teenoor sy skeidingsangs.  Hy kan daaruit leer om sy 

beskerming en krag in homself te vind, vir hantering van onaangename situasies.  

Hart et al., (1992:105)  meen dat 'n kind met ‘n sterk eiewaarde soos Thom, meer 

geneig is om met selfvertroue positief aan te pas by veranderinge, nuwe 

hanteringsmeganismes te ontwikkel, en spanning met bekwaamheid te hanteer. 
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• Thom se monster van die narkosemasker word suksesvol in sessie 3 gehanteer deur 

middel van feitelike kennis daaroor, die metafoor en fantasie. Orr (1992:85) 

konstateer dat voorbereiding die kind help om die omvang van die mediese prosedure 

beter te begryp, asook die rede vir skeiding van mamma.   Kennis oor hierdie aspekte 

verminder vrees, aangesien die kind weet wat van hom verwag word en dit bevorder 

aanpassing by die nuwe omstandighede.  Thom projekteer vertroue in, en gemak met, 

die terapeut.  Hy meen dat as sy belowe om heeltyd by hom te bly, hy nie meer so 

bang is om van sy mamma te skei nie. Hart et al., (1992:144) meen dat 

emosiegefokuste  hantering benut word om emosionele reaksies op ‘n probleem te 

reguleer, terwyl probleemgefokuste hantering gerig is op die neem van stappe om ‘n 

moeilike probleem te beheer en te verander.  Beide strategieë is as kombinasie by 

Thom benut om die gegewe spanningsvolle situasie te kon hanteer. 

 

• Vanuit sessie 4 wil dit voorkom asof Thom sy angs vir die narkose oorkom het.  Hy 

toon geen angs of vrees vir die hospitaal met gepaardgaande sensoriese belewenisse 

daarteenoor nie, of vir die mediese instrumente waarmee hy behandel gaan word nie.  

Thom handhaaf 'n positiewe liggaamsbeeld, en hou van sy eie liggaam tydens die 

afteken en inkleur daarvan. Hart et al., (1992:36) huldig die mening dat die 

bemeestering wat die kind op sekere vlakke beleef, onder andere op kognitiewe, 

sosiale, en  atletiese bedrewenheidsvlak, ondersteun die ontwikkeling van ‘n goeie 

liggaamsbeeld.  Thom is baie atleties, intellektueel sterk, en sosiaal baie aangenaam 

en gewild, met 'n sterk eiewaarde, wat die mening van hierdie outeurs staaf.  

 

• Matige ongemak is steeds by Thom aanwesig oor skeiding van sy mamma in die 

teater. Voorskoolse seuns is meer vatbaar vir emosionele versteurings as meisies, 

veral wanneer mangeloperasies uitgevoer word. Orr (1992:70) konstateer dat seuns 

geweldig ontwrig word deur skeiding, terwyl meisies hierdie skeiding oor die 

algemeen meer konstruktief hanteer.  Thom beleef tydens sessie 5 bemagtiging 

deurdat hy aanvaar dat dit sy beurt is om teater toe te gaan, asook dat Klaasvakie vir 

hom sy asempie gaan blaas en dat die terapeut by hom sal wees.   Die idee om 'n foto 
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van mamma in die teater in te neem is vir Thom baie gerusstellend. Intuïtiewe denke 

laat Thom toe om sy denke nie noodwendig op logika te baseer nie, maar suiwer op 

grond van waarnemings.  Deur dus na mamma se foto te kyk, kry hy 'n gevoel van 

haar nabyheid, met gevolglike gerusstelling. (Vergelyk Louw, 1994:254-266;  Turner 

& Helms, 1995:245 en Bee, 1992:255.) 

 

• Thom geniet sessie 6 baie, aangesien daar niks is wat vir hom aanleiding gee tot 

ongemak of angstigheid nie.  Hy geniet die spel met die stetoskoop asook die maak 

van die collage, wat beide baie sinvol benut word tydens sensoriese bewuswording.  

Thom toon goeie integrasie van sy sintuie, liggaamlike bewustheid, en emosies. 

 

• Vanuit sessie 7 projekteer Thom geen angs en vrees meer nie.  Hy reageer rustig en in 

beheer, deurdat hy bereid is om sonder sy ma teater toe te gaan, mits die terapeut en 

mamma se foto hom vergesel. Geen negatiewe emosies word gekoppel aan 

onaangename aspekte van sy hospitalisasie nie.  Hy hou daarvan dat dit net sy beurt is 

om teater toe te gaan, wat hom spesiaal en bemagtig laat voel. Thom se denke is dus 

nog in 'n mate egosentries van aard – gevolgtrekkings word gemaak op grond van sy 

eie gevoelens, of van wat hy glo dit moet wees.  (Vergelyk punt 2.6:  'n Oorsig van 

normale groei en ontwikkeling by die kind.) 

 

• Thom beleef totale realisme, insig en beheer in terme van sy hospitalisasie.  Hy 

projekteer geen angs of vrees vir skeiding van mamma nie.  Hy noem dat dit sy en 

tannie Geertje se beurt is om teater toe te gaan.  Hy projekteer dat hy weet wat hy kan 

verwag, en dat hy oor goeie alternatiewe hanteringsvaardighede daarvoor beskik.  Dit 

wil voorkom vanuit sessie 8 asof Thom se kennis hom baie bemagtig, in terme van 

vrees en angs.  Probleemgefokuste hantering aldus Hart et al., (1992:124) kon ten 

opsigte van Thom se vrese hier die deurslag gegee het, wat gerig is op die doen van 

spesifieke stappe om ‘n moeilike situasie te beheer of te verander, deur die weergee 

van inligting en neem van direkte aksie.   
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• Soos vanuit sessie 9 blyk dit volgens Thom se kennis dat hy gereed voel vir sy 

operasie.  Hy vrees nie meer die narkose of skeiding van sy mamma nie, vanweë 

bemagtiging deur voorbereiding en deurgee van inligting.  Thom voel hartseer oor die 

terminering, maar wil ook 'n ander maatjie graag 'n beurt gee om te kom speel en leer. 

 

6.3.2.6      Gevallestudie 6:  Marno 

 

Tabel 21:   Biografiese inligting van Marno 
Naam van kind: Marno  (kind nr. 6) 

Ouderdom: 6 jaar 

Geslag: Manlik 

Kinders in die gesin: Drie, waarvan Marno die middelkind is.  Sy broers is onderskeidelik 5 en 8. 

Gesinsdinamika: Marno woon by sy pa, ma en twee boeties.  Hulle is ‘n baie hegte gesin, wat alle 

aktiwiteite saam onderneem, en min van mekaar geskei is. Die pa en ma handhaaf 

albei matige dissipline, en lê min reëls en grense neer.  Marno is die terggees, en is 

voortdurend in konflik met sy ouer broer.  Hy en sy jonger boetie speel lekker saam, 

met enkele uitvalle. 

Rede vir huidige 

hospitalisasie: 

Tonsillektomie en adenoïdektomie. 

Vorige ondervinding van 

hospitalisasie en die kind se  

belewenis daarvan: 

Marno is prematuur gebore op 32 weke, nadat sy ma geelsug opgedoen het. 

Aangesien hy in 'n ander dorp in die hospitaal opgeneem is vir byna twee maande na 

sy geboorte, kon sy ma nie by hom bly nie.  Marno het deur ‘n buisvoeding gekry vir 

die twee maande.  Sy ma kon hom dus nie borsvoed nie, en het hom slegs elke twee 

weke besoek, siende dat sy steeds baie siek was en ver moes ry om hom te sien.  

Afgesien van hierdie omstandighede het Marno geen ander 

hospitalisasieondervindinge beleef nie, en is ‘n uitsonderlike gesonde kind.  Hy het 

slegs op 5 jarige ouderdom sy voet gebreek, wat vir hom ‘n slegte ondervinding was 

in terme van pyn en ongemak.  Hy het baie gekla, en was baie gefrustreerd oor die 

fisieke inperking. 

Ander tussenveranderlikes: Marno se oom het ongeveer ‘n jaar gelede selfmoord gepleeg.  Hy het min vrae 

daaroor gevra, en normaal met sy lewe aangegaan.  Dit was nie vir hom ‘n 

traumatiese belewenis in sy lewe nie. 

Die kind se begrip van sy 

huidige siekte  en 

hospitalisasie: 

Hy begryp dat sy mangels hom laat siek voel, en dat hy daarsonder normaal kan 

funksioneer.  Marno toon geensins spanning of angs oor die komende hospitalisasie 

nie. 

Kind se reaksies op 

onbekende situasies en 

vreemdelinge: 

Marno is ongeraak deur vreemdelinge of onbekende situasies.  Hy is nie ‘n 

emosionele kind nie, en toon vrees vir baie min dinge.   
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Persoonlikheid, afkeure, 

voorkeure, en 

belangstellings van die kind:  

Marno is ‘n ekstrovert en ‘n terggees.  Hy is geneig om konflik te veroorsaak as 

gevolg van sy geneigdheid om te terg.  Ten spyte hiervan het hy genoeg maats, en hy 

vorder goed in die kleuterskool.  Sy ouers beskerm hom soms onregmatig, omdat hy 

altyd in die moeilikheid is by sy ouer broer.  Fisies is hy kleiner as sy portuurgroep.  

Hoewel hy onwrikbaar in sy eie vermoëns glo, presteer hy nie uitsonderlik op 

sportgebied nie, maar speel graag in spansport.  Hy hou steeds van rugby en swem.  

Marno is baie lief vir diere, en boer met sy eie hoenders.  Hy vang graag vis en jag 

voëltjies. 

Kind se belewenis van 

skeiding met ouers: 

Skeiding met sy ouers hou vir Marno geen spanning of angs in nie.  Hy slaap maklik 

en graag uit by maatjies.   
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• Verloop en assessering van Marno se terapeutiese voorbereiding 

  

Tabel 22:  Verloop en assessering van sessie 1 tot 9: 

 
Sessie Sensoriese  

en 

emosionele 

bewustheid 

Uit-

reagerende 

reaksies  

Begrip van siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van spesifieke  angs 

en vrees oor  sy hospitalisasie en 

siekte: 

Weerstand: Verloop van sessie, en projeksie: 

1 Onbekend Geen  Hy noem dat hy sy mangels en 

adenoïdes gaan uithaal, sodat hy 

nie meer mangelontsteking kry 

nie. 

Marno toon aan dat hy nie bang is 

om hospitaal toe te gaan nie.  

Geen  Geen projeksie, maar is baie opgewonde  

om by die hospitaal te gaan speel en leer. 

2 Marno is nie 

altyd seker 

van hoe hy 

voel nie.  

Maak egter 

goeie 

sensoriese 

kontak. 

Geen   Openbaar goeie begrip ten opsigte 

van die noodsaaklikheid van sy 

operasie.  Hy wil graag gesond 

word om weer te kan swem, speel  

en met sy hoenders te kan boer.  

Openbaar geen  angs of vrees vir sy 

operasie of hospitalisasie nie.  

Geen . 

Neem spontaan deel 

aan gesprekke en  

aktiwiteite .  Hy 

maak baie grappies 

en giggel oor byna 

alles. 

Marno maak gesiggies vir sy ouers, boeties 

en homself.  Hy noem dat dit die mense is 

saam met wie hy woon.  'n "Wurm- 

naamplaatjie" met baie min detail word  

gemaak.  Hy toon  'n positiewe selfagting, 

en glo onwrikbaar in sy eie liggaamlike 

vermoëns, hoewel hy volgens postuur baie  

klein is. 

"Alles oor my" vraelys:  Projekteer nie hegte 

bande met enige persoon nie, hou wel van  

sport, diere, jag, visvang en speel met maats.   
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3 Marno is in 

staat om 

emosies 

vanuit prente 

korrek aan te 

dui.  Die 

prente maak 

ook die 

identifisering 

van sy eie 

emosies  meer 

konkreet.  Hy 

vind dit 

maklik om sy 

emosies op 

hierdie wyse 

aan sensoriese 

belewenisse te 

koppel. 

Woede, 

frustrasie, 

aggressie en 

irritasie deur 

middel van 

sy monster.   

Goeie begrip, met geen 

aantoonbare onrealistiese 

fantasieë nie.  Daar het wel 'n 

opvatting by Marno bestaan dat 

hy na afloop van die 

hospitalisasie nie onmiddellik 

gesond sou wees en normaal met 

sy lewe sou kon aangaan nie.  Die 

gedagte dat hy siek en seer mag 

voel, is vir hom aversief. 

Toon ongemak met die feit dat hy 

na die tyd nie gesond gaan voel nie, 

aangesien hy wou speel, voëltjies 

jag en met sy hoenders boer.  

Marno toon egter eerder 

uitreagerende aktiewe reaksies, as 

vrees en angs. 

Hy toon weersin 

daarin dat hy nie na 

die tyd wil siek 

wees nie.  Sy gedrag 

kan in terme 

daarvan as kwaad 

en gefrustreerd 

beskryf word. 

Marno verf  'n monster deur onsamehangend 

net enige kleure deurmekaar te meng, sonder 

enige skynbare finale doel voor oë.  Die 

terapeut vra hom daarna, waarop hy net 

redelik geïrriteerd antwoord dat hy nie siek 

wil wees na die tyd nie.  Hy kan aan geen 

positiewe strategieë vir hantering van hierdie  

negatiewe aspek dink nie.  Die terapeut  

verwys na die lekker Coke en tjips in die  

hospitaal, lekker kos tuis soos biltong, droë 

wors, roosterbrood, springmielies, Coke, tjips,  

Chappies, roomys en jellie (geen groente en  

ander gewone kos vir 'n dag of twee!), sowel 

as uitstekende medisyne om die pyn sommer 

vinnig beter te maak.  Daar word verwys na die  

neem van eie verantwoordelikheid vir spoedige 

herstel:  hoe vinniger en hoe meer hy eet, hoe  

gouer kan hy normaal aangaan met sy lewe.  

Marno reageer baie goed hierop en meen dat hy 

sommer dadelik gaan eet, om homself beter te  

maak.  Hy voel tevrede oor positiewe hantering  

van die monster en noem dat dit "ok" is.  Hy 

geniet die skiet van die monster met al die  

beskikbare gewere, en herhaal sy alternatiewe 

positief.  Die kussinggeveg verleen goeie  

ontlading  van sy irritasie en woede.  

4 Toon baie Geen  Marno verstaan die verskil tussen Geen.  Marno toon verder beheer en Marno presenteer Handhaaf nie ongemak met die afteken van  
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beter 

integrering in 

terme van  

liggaamlike, 

emosionele, 

en sensoriese 

kontak. 

eksterne en interne liggaamlike 

funksies. 

Hy dui sy mangels en adenoïede 

korrek aan.  Die uitgediende 

funksies daarvan word bespreek.  

Dit word gekoppel aan die feit dat 

deur dit te verwyder hy pyn gaan 

beleef, maar dat dit die enigste 

wyse vir sy liggaam is om weer 

optimaal te funksioneer. 

Wanopvattings oor geen pyn en 

inperking blyk  uitgeskakel te 

wees. 

aanvaarding van die negatiewe 

implikasies van die operasie aan, 

met positiewe reaksies jeens sy 

hantering daarvan. 

geen ongemak met 

die betreding van sy 

liggaamlike ruimte 

deur middel van 

mediese instrumente 

nie.  Geen vrees oor 

narkose of die 

masker word 

geopenbaar nie. 

 

sy liggaam nie, en beleef 'n positiewe 

liggaamlike bewustheid.  Ten spyte van 'n  

klein postuur, glo Marno dat hy fisiek tot baie 

in staat is.  Hy projekteer dat hy sterk is en  

baie goed in sport is, hoewel dit nie 

noodwendig die realiteit is nie. Positiewe 

persepsies en houdings is by Marno aanwesig 

oor sy liggaamlike aanpassings en  

veranderinge, aangesien hy so gou as moontlik 

weer sy normale patrone van funksionering  

wil voortsit.  Hy is bereid om self ook hiervoor 

verantwoordelikheid te neem, deur vinnig en 

gereeld te eet al gaan dit pynlik wees, sowel  

as om sy medikasie te neem.  

 

5 Klanke, reuke, 

tas, en visuele 

aspekte van 

wat hy in die 

hospitaal 

beleef,   word 

alles 

gekoppel.aan 

positiewe 

emosies  

Geen  Goeie begrip bestaan vir die 

proses en verloop van sy operasie. 

 

 

Geen  Geen  Marno geniet dit om die posisie van die dokter 

in te neem en sy eie liggaamsbeeld stapsgewys 

voor te berei.  Positiewe terugvoer en beheer  

word geprojekteer in alternatiewe gedrag  in  

reaksie op moontlike onaangename 

belewenisse van pyn, ongemak en fisieke  

inperking.  

Marno geniet die metafoor rondom Klaasvakie. 

Repeterende mediese spel, geheuespeletjies en 

eenvoudige vrae toon geen verdere projeksie  

van ongemak nie. 

6 Baie goeie en Geen  Goeie begrip, kennis en insig van Marno toon geen vrees vir die Geen  Marno maak 'n collage uit mediese mediums  
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geïntegreerde 

presentering. 

mediese prosedures en 

instrumente bemagtig Marno. 

mediese mediums en instrumente 

aan nie. 

van sy hoenderhok (mondspatels) en hoenders 

(watte en pleisters), wat hy noem vir hom groot 

 plesier verskaf.   Hy wil die prentjie teen sy 

 muur tuis gaan opsit.  Alternatiewe hantering 

 word weer positief ingeskerp. 

7 Goeie 

bewustheid 

word getoon. 

Geen  Marno se kennis rondom die 

proses van sy operasie, asook 

moontlike minder aangename 

gevolge, laat hom rustig 

voorkom.  

Geen  Marno wil nie vir 

die dokter 'n brief 

skryf nie, wat 

gerespekteer word.  

Al Marno se projeksies is positief, selfs oor 

aspekte wat voorheen vir hom angs geïmpliseer 

het.  Vorige emosionele projeksies sluit in:  

snaaks, opgewonde, lekker, ok, sleg, kwaad,  

geïrriteerd, frustrasie en onseker.  

Reageer as volg op bepaalde situasies aan hom 

voorgehou: 

Die aantrek van teaterklere:  snaaks (sien 

 humor in enige iets raak) 

Kuiergaste in die hospitaal: lekker 

Drink van medisyne:  opgewonde (dit maak  

hom gesond) 

Weer gesond wees: opgewonde en lekker 

Die kry van narkose met masker:  opgewonde 

Skeiding van ma by die rooilyn:  ok en  

opgewonde   (gaan vir Klaasvakie kuier) 

Voel na die tyd seer en siekerig:   ok   (gaan  

 lekker kos eet en vinnig gesond word)  

Marno wil nie 'n brief skryf nie. 

Dinge wat hom opbeur is: lekker kos wat hom 

gou gaan gesond maak, goeie medisyne vir 

pyn, kan weer met sy hoenders speel en gaan 
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voëltjies skiet en visvang. 'n Storie word met  

vingerpoppies opgevoer van wat Marno moet  

doen om weer gesond te word, en sy normale  

aktiwiteite voort te sit. Hy kies sy  mamma, die 

dokter, homself en Klaasvakie as karakters. 

8 Reageer 

sensories en 

emosioneel 

positief, met 

geen ongemak 

oor  die teater 

of saal nie. 

Geen  Baie goed, met geen uitvalle en 

onsekerhede nie.  

Geen  Geen  Marno projekteer opgewondenheid en 

positiewe 

reaksies jeens die hospitaal- en teatertoer.  

Geniet 

die metafoor van Klaasvakie se stink asempie  

geweldig!  Hy beleef totale realisme, beheer en 

rustigheid oor sy operasie en hospitalisasie. 

Hy  verkies om die storieboek van Poen en  

Trien by die Hospitaal” te lees. 

9 Baie goeie 

kontakmaking   

Geen  Marno beleef uitstekende insig en 

begrip, met gepaardgaande 

rustigheid oor sy operasie en 

hospitalisasie. 

Geen belewing van ongemak of 

frustrasie word verder deur Marno  

gepresenteer nie.   

Geen, terminering 

word positief 

aanvaar, hoewel hy 

noem dat hy baie 

lekker gespeel het, 

veral met die 

"guns". 

Marno projekteer optimale kennis, insig en 

positiwiteit jeens sy operasie.  Hy aanvaar ook 

graag  verantwoordelikheid vir sy eie herstel,  

deur middel van hanteringstrategieë tuis. 

Hy verkies om sy partytjie in die  speelkamer 

te hou, waar daar weer met die geweertjies  

geskiet word. 
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• Evaluering van sessie 1 tot 9: 

 

• In teenstelling met Droske & Francis (1981:37) se mening dat die kind van 6 

moontlike vrees in terme van die onbekende en snaakse omgewing kan uitdruk, blyk 

dit volgens tabel 22, sessie 1 dat Marno nie enige vrees of ongemak met sy 

voorgenome hospitalisasie beleef nie. Hy toon geen uitreagerende gedrag of 

weerstand in terme van kommunikasie of interaksie met die terapeut nie.  Sy insig in, 

en begrip van sy operasie blyk realisties voor te kom, en hy wil graag aan die 

voorbereidingspel kom deelneem.   

 

• Vanuit sessie 2 wil dit voorkom asof Marno steeds geen vrees openbaar vir sy 

operasie nie.  Hy toon nie enige emosionele bande met mense nie, maar praat wel baie 

passievol oor diere, jag en visvang.  Marno blyk 'n natuurkind te wees, wat daarvan 

hou om dinge op sy eie te doen.  Hy noem wel dat hy sport geniet en by die skool 

graag met maats speel.  Marno vind dit moeilik om emosionele reaksies wat hy beleef 

te omskryf of te identifiseer.  Dit blyk vanuit sy biografiese besonderhede dat hy nie 

'n baie emosionele kind is nie, en dit kan moontlik verband hou daarmee. 

 

• Soos weerspieël word in sessie 3 toon Marno weerstand teen fisieke inperking 

vanweë siekte, asook belewing van pyn en ongemak (verwys ook na biografiese 

besonderhede). Hy reageer met soveel irritasie, woede en frustrasie hierop, dat hy 

aanvanklik aan geen alternatiewe vir sy monster kan dink nie.  Pyn word dus vir 

Marno met straf geassosieer (Orr, 1992:71).  As gevolg van die dominansie van 

egosentriese denke in hierdie fase, is dit vir Marno byna onmoontlik om pyn te 

assosieer met ‘n uiteindelike positiewe uitkoms. Hart et al., (1992:253) stel dit dat die 

kleuter nie oor die intellektuele begrip beskik om te verstaan dat behandeling wat pyn 

veroorsaak ook welstand kan bevorder nie.  Muller et al., (1992:85) verwys na tipiese 

kommerreaksies wat ook by Marno aanwesig is, in terme van relatiewe verlies van 

beheer, fisieke aktiwiteite en beweeglikheid, outonomie, normale patrone van 

funksionering, en bevoegdheid, wat aanleiding gee tot groot irritasie en frustrasie.  Dít 
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word geag as 'n baie waardevolle sessie in Marno se voorbereiding, aangesien hy vir 

die eerste keer positief uiting kon gee aan sy ware emosies, hoewel hulle negatief van 

aard was.  Ventilering hiervan was krities, aangesien hy dit moontlik onbewustelik 

onderdruk het, omdat hy nie gewoond is om emosionele uitdrukking te gee nie.  

Marno het egter positief gereageer op alternatiewe vir sy pyn en fisieke inperking, 

deur die neem van eie verantwoordelikheid. 

 

• Na aanleiding van die vorige sessie se emosionele ontlading sowel as die impak 

daarvan, openbaar Marno goeie integrasie van sy sensoriese, liggaamlike en 

emosionele bewustheid in sessie 4.  Marno se onrealistiese verwagtinge in terme van  

pyn en ongemak met gevolglik inperking van sy normale beweeglikheid, blyk 

realisties te wees tydens hierdie sessie.  Marno aanvaar hierdie negatiewe aspekte as 

onvermydelik vir toekomstige optimale funksionering, en handhaaf 'n positiewe 

houding jeens spoedige herstel, in terme van moontlike hanteringsvaardighede 

daarvoor.  Marno se liggaamlike bewustheid is positief, terwyl sy eie opinie oor sy 

liggaamlike verwagtinge onrealisties van aard blyk te wees.  Hierdie onrealistiese 

verwagtinge val moontlik saam met Marno se onvoltooide 

persoonlikheidsontwikkeling wat dui op ‘n persoon se siening en evaluering van 

homself, wat in sy geval nie aan realiteit gekoppel blyk te wees nie.   Die kleuters se 

liggaamsbeeld raak toenemend realisties, aldus Louw (1994:249) en Turner & Helms 

(1995:236), aangesien sy begrip van die wêreld immers afhanklik is van die inligting 

wat hy ontvang van sy eie liggaam, waarnemings, motoriese aktiwiteite, en die wyse 

waarop ander en hy homself aanvaar. 

 

• Goeie begrip en insig vir die proses en verloop van sy hospitalisasie en operasie is by 

Marno teenwoordig tydens sessie 5.  Hy toon geen ongemak of weerstand teenoor sy 

monster uit sessie 3 nie, en noem dat dit nie meer vir hom 'n monster is nie.  Marno 

hou van die beheer wat hy as dokter beleef, en berei sy eie liggaamsbeeld baie goed 

voor in terme van moontlike ongemak en pyn. Marno se kennis en nuwe vaardighede 

bemagtig hom.  Aangesien Marno se begrip en kennis van die omvang van sy 

operasie nie meer so beperk is soos voorheen is nie, word die negatiewe aspekte van 
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hospitalisasie nie meer as angswekkend beleef as angswekkend nie. (Vergelyk Muller 

et al., 1992:100.) 

 

• Sessie 6 is baie genotvol vir Marno, deurdat hy 'n collage maak van wat hy as een van 

sy groot prioriteite bestempel, naamlik, sy hoenderboerdery.  Marno se kennis van, 

begrip oor, en insig in sy operasie bemagtig hom.  Hy besit ook die nuutgevonde 

vermoë om homself emosioneel beter uit te druk in terme van sy sensoriese en 

liggaamlike belewenisse.  Marno toon geen ongemak met, of vrees vir mediese 

mediums of instrumente nie. 

 

• Marno projekteer vanuit sessie 7 net positiewe emosies en hantering jeens sy operasie 

en herstel.  Hy verkies om nie 'n brief vir die dokter te skryf nie, wat as 'n vorm van 

weerstand gerespekteer word. (Vergelyk Droske & Francis, 1981:5.)   

 

• Sessie 8 vloei voort uit die vorige sessie in terme van rustigheid en positiewe reaksies 

op Marno se hospitalisasie en operasie.  Hy beleef die teater as baie opwindend en 

kan nie wag om te voel hoe Klaasvakie se stink asempie ruik nie.  Marno, 'n grapjas 

en terggees van nature, kan nie wag om vir Klaasvakie te lag nie (verwys na 

biografiese besonderhede).  Hy geniet dit baie as die terapeut hom dan kielie wanneer 

hy noem dat hy vir Klaasvakie gaan lag. Louw (1994:315-317) verwys hierna as 

sosiaal-affektiewe spel, wat verwys na die gee en neem tussen twee kinders (kind en 

terapeut) in terme van spottery en tergery. 

 

• Soos vanuit sessie 9 omskryf, beleef Marno geen weerstand in terme van terminering 

nie.  Hy het baie van die teikenskiet gehou, en vanuit die vorige sessie versoek om 

tydens sy partytjie weer daarmee te speel.  Marno toon goeie insig en kennis, met 

goeie vooruitsigte vir sy herstel, in terme van implementering van hanteringstrategieë 

tuis.  Hy meen dat hy gereed is vir sy operasie, aangesien hy weet wat om te verwag 

en nie daarvoor bang voel nie. 
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6.3.2.7      Gevallestudie 7:  Hennie 

 

Tabel 23:   Biografiese inligting van Hennie 

 
Naam van kind: Hennie  (kind nr. 7) 

Ouderdom: 4 en 'n half jaar 

Geslag: Manlik 

Kinders in die gesin: Twee waarvan Hennie die oudste seun is, sy sussie is tans 8 maande oud. 

Gesinsdinamika: Hennie woon saam met sy boetie en ouers, terwyl sy materne grootouers ook baie 

betrokke in sy lewe is.  Hennie speel graag met sy sussie, maar aangesien sy nog 

klein is, is sy 'n bedreiging vir Hennie se hegte verhouding met sy ma.*  Hennie se pa 

werk baie lang ure, en is voortdurend van die huis afwesig. Hennie se ma is dus baie 

naweke en aande alleen met die kinders tuis.  Vandaar dan moontlik sy noue band 

met sy ma. Tuis het Hennie baie vryheid om te maak soos hy wil.  Sy ouers glo nie 

aan fisieke straf nie, en maak gebruik van "time out".   Hennie en sy sussie gaan na 

dieselfde dagmoeder, aangesien sy ma ook soggens werk. 

Rede vir huidige 

hospitalisasie: 

Tonsillektomie en oorpypies ("grommets"). 

Vorige ondervinding van 

hospitalisasie en die kind se  

belewenis daarvan: 

Was voorheen twee keer gehospitaliseer vir longontsteking (op 1 jaar) en vir 

tandheelkundige redes (op 4 jaar).  Aldus sy ma was hy geensins voorberei op die 

hospitalisasie nie, en het dit as baie sleg beleef. Hennie was ook huilerig aangaande 

sy skeiding van sy ma by die teater en met narkose. 

Ander tussenveranderlikes: Het op twee en 'n half jaar sy paterne oupa aan die dood afgestaan, maar het dit nie as 

baie traumaties beleef nie.  Hulle het onlangs vanaf  Boksburg verhuis, maar Hennie 

het vinnig en maklik hierby aangepas.  

Kind se begrip van sy 

huidige siekte  en 

hospitalisasie: 

Hy begryp dat sy mangels hom laat siek voel, en dat hy dit moet laat uithaal.  Hy kry 

gereeld mangelontsteking wat hom gevolglik baie siek laat word. Sy ma het hom 

reeds daarop begin voorberei, siende dat hy die vorige hospitalisasie nie positief 

beleef het nie. 

Kind se reaksies op 

onbekende situasies en  op 

vreemdelinge: 

Hennie openbaar goeie interaksie met vreemdelinge en hanteer onbekende situasies 

toepaslik, hoewel hy interaksie met bekende persone verkies.   

Kind se persoonlikheid, 

afkeure, voorkeure, en 

belangstellings:  

Hennie is 'n lewenslustige en besige vierjarige seun.  Hou van buite speel en perdry.  

Hy hou baie van diere, en speel veral graag met sy hond Lucia.  Hy is baie sosiaal en 

verkies om altyd maatjies om hom te hê om mee te speel.  Tot 'n sekere mate is hy 

nog baie afhanklik van sy ma, en moet gemotiveer word om selfstandig op te tree 

wanneer sy teenwoordig is.   

Kind se belewenis van Hennie beleef nog baie skeidingsangs in terme van sy ma. **  Hy was nog nooit 
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skeiding met ouers: voorheen van haar geskei vir langer as 'n paar uur by die dagmoeder nie.  Hennie het 

aanvanklik baie oor sy ma gehuil toe hy dagmoeder toe moes gaan, maar toon geen 

skeidingsangs meer daaroor nie. 

 

*     Hennie openbaar ten spyte van sy ontwikkelingsfase 'n nouer band met sy ma,  hoewel daar verwag    

       sou word dat hy volgens sy ouderdom eerder sou neig om met sy pa te begin identifiseer (vergelyk     

       punt 2.5.8.2 Freud se Falliese stadium). 

**   Hennie beleef nog baie skeidingsangs in terme van sy ma, ten spyte daarvan dat ouer kleuters oor die    

       algemeen geneig is tot minder skeidingsangs (verwys na punt 2.5.7 Emosionele ontwikkeling). 
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• Verloop en assessering van Hennie se terapeutiese voorbereiding 

  

Tabel 24:  Verloop en assessering van sessie 1 tot 9: 

 
Sessie Sensoriese  

en 

emosionele 

bewustheid 

Uit- 

reagerende 

reaksies  

Begrip van siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van 

spesifieke  angs en vrees 

oor sy hospitalisasie en 

siekte: 

Weerstand: Verloop van sessie,  en projeksie: 

1 Onbekend Aanvanklik skaam.  Hennie noem dat as hy 

pypies in sy ore kry, en sy 

mangels uitgehaal word, hy 

minder siek sal word. 

Skeidingsangs oor sy ma, 

tydens teater. 

Skaam met aanvanklik minder 

verbale kommunikasie.  

Geen projeksie nie.  Hennie noem dat hy en 

mamma by die hospitaal gaan kom speel. 

2 Hennie wil 

nie sy oë 

toemaak 

nie.  Hy 

toon min   

sensoriese 

en 

emosionele 

bewustheid. 

Skeidings-angs –  sy 

ma moet in die 

speelkamer bly.   

Openbaar goeie begrip vir 

die noodsaaklikheid van sy 

operasie.  

Openbaar vrees om van 

mamma te skei by die 

rooilyn, en angs met die 

belewing van pyn en 

ongemak. 

Dring aan dat sy ma in die 

speelkamer bly, maar neem ten 

spyte hiervan baie spontaan 

deel aan gesprekke en  

aktiwiteite. 

Hennie maak gesiggies vir sy ouers, sussie, 

homself, ouma en juffrou Lydia: belangrikste 

rolspelers in sy lewe.  

Tydens die maak van sy "Wurm-

naamplaatjie" projekteer hy nie intense 

gevoelens oor selfagting nie, en is soms baie 

onseker oor waarvan hy hou en nie hou nie.  

Sy selfkennis blyk beperk te wees.   

"Alles oor my" vraelys: hy noem dat hy graag 

met al sy maatjies speel, maar dat hy nie 'n 

beste maatjie het nie.  Hy projekteer 'n hegte 

band met ma en materne ouma.  

3 Hennie is Skeidings-angs   Goeie begrip.  Dit wil Toon angs vir skeiding by Skeidingsangs  – mamma moet Hennie verf homself en mamma wat by die 
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beter in 

staat om sy 

eie emosies 

en 

sensoriese 

bewustheid 

aan prente 

te koppel, 

wat die 

terapeut aan 

hom 

voorhou.  

Hy kan dit 

ook beter in 

verband 

bring met sy 

hospitalisasi

e. 

voorkom asof Hennie dalk 

glo dat sy ma nie weer sal 

terugkom na sy operasie 

nie, en hom sal verlaat.  

Hierdie  wanbegrippe lei tot 

'n baie emosionele, 

onrealistiese fantasie. Sowel  

sy ma en die terapeut 

daarop beklemtoon dat sy 

net by die rooilyn sal wag. 

die rooilyn asook vir die 

belewing van ongemak en 

pyn. 

steeds in die speelkamer bly.  

Dit word gehanteer deur voor te 

stel dat sy vandag op 'n stoel in 

die oop deur sit, in stede van in 

die speelkamer.  "Dit is jou 

beurt om te speel en teater toe te 

gaan, sy gaan dalk in die pad 

wees as ons skiet!"  Hennie 

aanvaar dit so.  

rooilyn van die teater geskei word, en verf as 

sy keel en ore, wat rooi en seer is, as sy 

monster.  Daar word gefokus op alternatiewe, 

dat dit sy beurt is om teater toe te gaan, tannie 

Geertje wat saam ingaan, Klaasvakie 

metafoor, asook mamma wat heeltyd by 

die rooilyn sal wag.  Hennie voel egter steeds 

nie gemaklik nie.  Terapeut noem verder dat 

die pyn net tydelik is, maar dat hy sommer 

gou beter gaan voel  as hy sy medisyne drink 

en lekker kos eet. Hennie is baie opgewonde 

oor al die lekker kos, aangesien hy nie 'n 

goeie eter is nie. 

Hennie voel nog bang vir sy monster, en die 

Terapeut stel voor dat hy die monster moet 

skiet, totdat hy nie meer bang voel nie. Daar 

word geen  verdere melding van die 

hanteringstrategieë gemaak  nie.  Hennie 

word ook genoeg tyd toegelaat om die 

Monster met die kussing te slaan.  Dit sessie 

word  getermineer deur Hennie aan te prys vir 

sy pogings om sy vrees vir sy monster te 

hanteer. 

4 Toon 

positiewe 

liggaamlike, 

emosionele 

Skeidings-angs   Hy dui sy mangels korrek 

aan. Goeie insig dat die 

funksie daarvan uitgedien 

geraak het.  Positiewe 

Onsekerheid en angs 

vanweë onrealistiese 

fantasie aangaande 

verlating.  Terapeut vra of 

Geen  ongemak aangaande 

betreding van sy liggaam 

bestaan nie.   Goeie vordering:   

Ma kan buite die oop deur van 

Handhaaf nie ongemak met die afteken van 

sy Liggaam nie.  Liggaamlike bewustheid het 

baie 

Verbeter sedert sessie 1.  Positiewe persepsies 
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en 

sensoriese 

kontak, deur 

weer van 

prente 

gebruik te 

maak. 

aanvaarding van die pypies 

in sy ore, deurdat hy noem 

dat dit sal voorkom dat sy 

ore altyd pyn.  

wanopvatting bestaan nog 

aangaande verlating deur sy 

ma.   

mamma hom al ooit verlaat 

het, of op 'n plek vergeet 

het.  Hy antwoord "nee".  

Daar word klem gelê op 

hierdie scenario as 

versagting van sy 

wanbegrip.   

die speelkamer sit.  Hennie hou 

sy ma se sleutels en selfoon, 

wat volgens hom verseker dat 

sy vir hom sal moet wag.   

 

En houdings is by Hennie aanwesig 

aangaande  Sy liggaamlike aanpassings en 

veranderinge, na die operasie.  

Die monster van die vorige sessie word weer  

geskiet, met periodieke melding van 

strategieë vanuit die vorige sessie.  Die 

voorstel word gemaak dat Hennie met sy 

skeiding by die rooilyn, ook mamma se 

motorsleutels en selfoon by hom hou. 

Hy meen dat sy sal moet wag, want sy kan 

nie ry nie, en sy praat baie op haar selfoon 

met ander tannies.  Hennie reageer vir die 

eerste keer positief op enige aspek van die 

skeiding. 

5 Klanke, 

reuke, tas en 

visuele 

aspekte van 

wat Hennie 

in die 

hospitaal 

beleef, kan 

gekoppel 

word aan 

positiewe 

emosies met 

benutting 

Beperkte skeidings-

angs.  Die neem van 

sy ma se selfoon en 

sleutels word op die 

proef gestel, en 

werk baie goed.  

Met sy terugkeer 

wag sy ma telkens 

op dieselfde plek, 

wat hom baie 

bemagtig, en beheer 

van sy vrees laat 

neem. 

Goeie begrip vir die proses 

en verloop van die operasie, 

is by Hennie aanwesig. 

 

 

Sy angs en vrees vir 

skeiding by die rooilyn en 

pyn is steeds teenwoordig, 

maar die nuwe alternatief 

werk uitstekend en hy 

beleef dit as baie positief.  

Word repeterend uitgespeel 

en  bespreek in terme van 

alternatiewe gedrag en 

hantering.   

Geen.  Hennie begin tekens van 

beheer en bemagtiging toon oor 

sy vrese.  Die alternatiewe is 

nou vir hom werkbaar en meer 

gerusstellend, in kombinasie 

daarmee dat hy sy ma se 

sleutels en selfoon by hom hou.  

Hennie speel sy hospitalisasie stapsgewys uit, 

en geniet die rol van die dokter geweldig.  Hy  

Projekteer positiewe terugvoer en beheer in 

terme Van alternatiewe gedrag aangaande 

moontlike Onaangename belewenisse, soos 

skeiding van mamma en belewing van pyn 

ten opsigte van voorbereiding en gerusstelling 

van sy eie liggaamsbeeld. Die terapeut vra 

oop vrae oor sy bogenoemde vrese en angs, 

met betrekking tot sy liggaamsbeeld se 

belewenisse.  Hy oefen hierdie proses 

repeterend in, deur telkens te gaan bevestig  

dat sy ma steeds op dieselfde plek vir hom 
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van prente. wag.  Na die spel by opname word Hennie 

teruggeneem portaal toe, waar sy ma steeds 

wag.  Dit word herhaal met spel in die saal, 

teater en terugkeer na  die saal. Terapeut 

verduidelik dat dit ook relevant  is vir die dag 

van sy operasie. 

6 Integrasie 

verbeter 

daagliks.  

Hennie kan 

reeds sy oë 

toemaak en 

belewenisse 

sonder 

prente 

identifiseer. 

Geen  Hennie beskik tans oor  baie 

insig en kennis.  Hy besef 

dat sy vrees grotendeels  'n 

wanopvatting was, en 

vertrou die terapeut en sy 

ma. 

Hy toon geen vrees vir die 

mediese instrumente nie.  

Geniet die sensoriese aard 

van die mediums geweldig, 

deurdat die terapeut hom 

eers laat raai wat hy in sy 

hand het. 

Geen.  Mamma wag in die 

portaal, terwyl hy haar sleutels 

en selfoon by hom hou.  Die 

terapeut neem hom egter vir 'n 

"skelm besoekie" om te kyk of 

mamma nog wag.  

Hennie maak 'n collage van sy skool.  Hy 

gaan dit vir juffrou Lydia gee, wanneer hy 

weer gesond is. Na konsultasie met sy ma, 

neem die terapeut vir Hennie vir 'n "skelm 

besoekie" om te kyk of sy ma op die regte 

plek wag.  Hy is geweldig opgewonde  

oor die feit dat sy steeds net daar sit en vir 

hom wag.  Hennie word gelei om dit verbaal 

op verskillende wyses uit te spreek en te 

bevestig, ook in terme van sy opkomende 

hospitalisasie. 

7 Goeie 

bewustheid 

presenteer. 

Geen  Hennie begryp die omvang, 

verloop en implikasies van 

sy operasie en 

hospitalisasie.  Hy verstaan 

wat die huidige en 

verlangde werking van sy 

liggaam is. 

Geringe ongemak 

presenteer nog oor skeiding 

van mamma. Hoewel dit nie 

vir hom lekker is nie,  

verstaan hy dat dit 'n 

realiteit gaan wees tydens 

die teater.  Deurdat hy en 

die terapeut 'n goeie 

vertrouensverhouding 

opgebou het, is dit vir hom 

Geen  Hennie se projeksies is oor die algemeen baie  

positief, selfs aangaande aspekte wat 

voorheen vir hom angs geïmpliseer het. 

Vorige emosionele projeksies sluit in:  ok, 

opgewonde, lekker, nuuskierig, bly, hartseer, 

sleg, bang en onseker.  

Reageer soos volg op bepaalde situasies wat 

aan hom voorgehou is: Die aantrek van 

teaterklere:   lekker In die bed of tuis te bly:   

lekker (kan lekker met mamma en sussie 
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positief dat sy hom gaan 

vergesel.  Die Klaasvakie 

metafoor raak ook nou vir 

hom 'n lekker vooruitsig, 

noudat hy sy vrees beter 

kan hanteer. 

speel) 

Drink van medisyne:  bly (kan dan vinnig 

gesond word om weer met maatjies te speel 

en met juffrou Lydia) 

Seer ore en keel na die tyd:   ok (kan lekker 

kos Eet  en medisyne drink – hou van 

medisyne) 

Weer gesond wees:  opgewonde Die kry van 

narkose met masker:   opgewonde  (veral oor 

Klaasvakie) 

Skeiding van ma by die rooilyn:   bietjie 

hartseer ("gelukkig sal sy vir my wag en 

tannie gaan bymy bly, nê?)  

Sy vrees vir skeiding word in 'n brief vir die 

dokter geskryf, sowel as die goeie 

alternatiewe daarvoor. 

Dinge wat Hennie opbeur is:  hou ma se 

sleutels en selfoon, mamma sal altyd vir hom 

wag,  gaan 'n geskenk by ouma kry, lekker 

kos, tannie Geertje gaan by hom wees en die 

medisyne sal hom gesond maak sodat hy 

weer by die skool met sy maatjies 

kan speel.  Hennie  verkies sy mamma, 

pappa, ouma, tannie Geertje, dokter en 

Klaasvakie as  vingerpoppies, om sy storie 

naamlik "Hennie gaan  sonder mamma by 

Klaasvakie in die teater kuier”, as afsluiting 
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op te voer.  

8 Word 

deurlopend 

in sessie 

gedoen. 

Hennie 

reageer 

positief,  en 

geen 

ongemak 

word 

geïdenti-

fiseer nie. 

 

Geen  Baie goed, met geen 

uitvalle en onsekerhede oor 

sy operasie of hospitalisasie 

nie.  

Openbaar geen vrees of 

angs oor sy skeiding van sy 

ma nie, hoewel die gedagte 

daarvan maar altyd vir hom 

ongemak sal skep.  

Geen.  Sy ma vergesel ons tot 

by die rooilyn van die teater 

soos wat die operasie sal 

verloop, waarna Hennie sy ma 

se sleutels en selfoon saam hom 

in die teater in vat.  Hennie vra 

haar egter herhaaldelik om 

versekering dat sy net daar by 

die rooilyn sal wag. 

Hennie beleef realisme, beheer en rustigheid 

oor sy operasie en hospitalisasie.  Sy ma 

vergesel ons vanaf die saal na die teater, waar 

hy met redelik min angs van haar skei.  Die 

feit dat hy haar sleutels en selfoon neem, is 

vir hom 'n groot bron van versekering en 

gerusstelling.  Alle moontlike belewenisse,  

gevolglike reaksies asook die hantering 

daarvan (soos ingeoefen) vanaf ontvangs tot 

in die saal en in die teater word uitgespeel. 

Hennie onthou hierdie inligting en  roetine 

met gemak.   Hy  verkies om die storieboek 

van Poen en Trien by die hospitaal te lees.  

9 Hennie 

beleef totale 

integrasie 

van 

sensoriese, 

liggaamlike 

en 

emosionele 

belewenisse.  

Geen  Hennie beleef uitstekende 

insig en begrip vir sy 

operasie en hospitalisasie.  

Hy weet presies wat, om 

wanneer te verwag. 

Geen belewing van angs 

word deur Hennie  

gepresenteer nie.  Hy is in 

beheer van sy situasie, 

aangesien hy presies weet 

wat met hom gaan gebeur. 

Geen.  Hennie noem dat hy reg 

is vir die teater en sy operasie, 

en dat hy nie bang is nie.  

Hennie termineer met gemak. 

Uit die hersiening is dit duidelik dat die 

herhaalde inoefening van Hennie se 

hanteringsvaardighede sy kennis, insig en 

positiwiteit verhoog het.  Hy projekteer 

aanvaarding van  verantwoordelikheid  

vir sy herstel. Hy verkies om sy partytjie in 

die saal te hou. 
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• Evaluering van sessie 1 tot 9: 

 

• Tydens sessie 1, tabel 24, kom dit voor asof Hennie nog baie emosioneel geheg is aan 

sy ma, en moeilik van haar skei.  Hy is aanvanklik baie skaam (Overte reaksie).  Hy 

wil graag by die hospitaal gaan speel, maar mamma moet ook saamgaan.  Wanneer 

daar na die onderskeie menings van Louw (1994:285);  Turner & Helms (1995:265) 

en Denham (1998:9,11,14-16,19,26-28) gekyk word, blyk dit dat skeidingsangs 

tydens die kleutertydperk baie normaal is, maar veral vir die kleuter 3 jaar en jonger.  

Hennie is reeds vier en 'n half jaar oud, en daarom sou ‘n mens verwag dat hy reeds 

minder hieraan moes toegee.  Hennie openbaar op die oog af goeie begrip vir sy 

hospitalisasie, en sien die verband goed in tussen sy mangels en die feit dat hy 

voortdurend siek word.   Aldus Piaget se teorie (sien punt 2.5.4.1) behoort Hennie 

nog nie werklike verbande te kan insien wat tussen twee aspekte bestaan nie, hoewel 

dit wil voorkom asof hy minder onrealistiese denke hierteenoor openbaar as wat 

verwag sou word. 

 

• Hennie toon uit sessie 2 min emosionele en sensoriese bewustheid.  Weerstand word 

gebied teen die toemaak van sy oë, asook skeiding met mamma (overte reaksie).  Hy 

is verder baie onseker van hoe hy soms voel oor aspekte wat vir hom belangrik is of 

nie. Volgens Louw (1994:11-14) dui hierdie tipe bewuswording van sy kognisies, 

opinies, houdings en emosionele belewenisse op persoonlikheidsontwikkeling.  

Hennie blyk min selfkennis te besit, wat mag impliseer dat sy 

persoonlikheidsontwikkeling nog nie optimaal ontwikkel het nie.  Hy toon wel hegte 

bande met sy maatjies, juffrou Lydia, ma en ouma.  Dit blyk normaal te wees vir 'n 

kleuter om 'n  behoefte te hê aan liefde en erkenning, veral van die belangrike mense 

in sy lewe, soos sy gesin, familie, beste maatjies, juffrou, en so meer (verwys punt 

2.5.2: Gesinstake). 

 

• Hennie openbaar in sessie 3 'n wanopvatting en onrealistiese fantasie dat sy ma hom 

tydens sy operasie gaan verlaat. Dit is egter ‘n gegewe dat die jong kind meer angs 
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ervaar deur dit wat hy homself verbeel en oor fantaseer (Droske & Francis, 1981:4).  

Fantasieë oor die hospitaalondervinding boesem dus vir Hennie meer vrees in as die 

waarheid.  Die kind se verduideliking van sy fantasieë en angs vir die onbekende, 

meng in met sy vermoë om selfbeheers te wees en die prosedure suksesvol te hanteer, 

aldus Droske & Francis (1981:6-12).  Hierdie outeurs se studies toon ook verder aan 

dat jong kinders wat geskei word van diegene wat hulle vertrou, oorweldig word deur 

vrees en angs wanneer hulle met ‘n onbekende ondervinding gekonfronteer word.  

Indien die kind nie vertroue ontwikkel het in die persoon wat hom voorberei nie, is 

die woorde, inligting en tegnieke van geringe waarde. Daarom het die terapeut hom 

toegelaat om sy weerstand te bied en net spanningontlading te onderneem, sonder 

verdere druk op alternatiewe. Sy pogings is heeltyd aangeprys, en gefokus op 

bemagtiging.  

 

• Hennie toon in sessie 4 steeds intense skeidingsangs, wat volgens Petrillo & Sanger 

(1980:36-37) as 'n bedreiging vir die kleuter bestempel kan word deurdat die 

uiteindelike fisiese skeiding van sy ma by die teater, vir die kind skielik ‘n realiteit 

word.  Die kind mag vanuit sy onvolledige realiteitsbesef en swak konsep van tyd, 

hierdie skeiding as permanente verlating beleef.  Daar word tydens hierdie sessie 'n 

werkbare alternatief daarvoor gevind, waar Hennie sy ma se motorsleutels en selfoon 

by hom hou.  Hy assosieer haar terugkeer daarmee, aangesien hy noem dat sy nooit 

daarsonder dit kan klaarkom nie. Hennie se intuïtiewe denke word nie noodwendig op 

logika gebaseer is nie, maar hy maak sy gevolgtrekkings suiwer op grond van 

waarnemings van sy ma se normale gedrag.  (Vergelyk Louw, 1994:254-266;  Turner 

& Helms, 1995:245 en Bee, 1992:255.)   Hy is dus van mening dat sy ma nie met 'n 

ander kar sal wegry of 'n ander selfoon gebruik nie, maar slegs haar eie.  Hierdie 

alternatief is vir hom baie gerusstellend, en word verder versterk met bykomende 

hanteringstrategieë uit die vorige sessie.  Hennie se liggaamlike bewustheid het baie 

verbeter.  Hy handhaaf geen negatiewe persepsies oor liggaamlike veranderinge en 

aanpassings vanweë sy operasie nie. 
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• Tydens sessie 5 toon Hennie baie positiewe reaksies en emosionele belewenisse op sy 

operasie en hospitalisasiebelewenis.  Skeidingsangs het baie verbeter met behulp van 

hanteringsvaardighede.  Hennie het vertroue in die terapeut en haar woord, wanneer 

sy aan hom noem dat sy ma vir hom wag en hy dit telkens positief bevestig.   Hierdie 

oefening het 'n bemagtigende effek op Hennie, wat hom verder geredelik toelaat om 

beheer te neem van sy vrees vir verlating. Hennie toon verder angs vir ongemak en 

pyn na afloop van sy operasie. As gevolg van die dominansie van egosentriese denke 

in hierdie fase, is dit vir Hennie byna onmoontlik om pyn te assosieer met ‘n 

uiteindelike positiewe uitkoms. Hart et al., (1992:253) stel dit dat die kleuter nie oor 

die intellektuele begrip beskik om te verstaan dat behandeling wat pyn veroorsaak, 

ook welstand kan bevorder nie.  Hy openbaar egter ook positiwiteit jeens alternatiewe 

gedrag hiervoor, deurdat hy bereid is om verantwoordelikheid te neem vir sy herstel 

deur gereeld eet en die neem van medikasie. 

• Hennie se sensoriese, liggaamlike en emosionele bewustheid blyk vanuit sessie 6 baie 

positief te  wees.  Hy toon verder geen skeidingsangs of wanopvattings oor verlating 

deur sy ma nie.  Hennie handhaaf positiewe reaksies en insig jeens mediese mediums 

en instrumente, asook die gebruik en nut daarvan in terme van sy eie operasie.  Orr 

(1992:85) is van mening dat voorbereiding die kind help om die omvang van die 

hospitalisasie en mediese prosedures beter te begryp, asook die rede vir skeiding en 

die aard van sy siekte.  Kennis oor hierdie aspekte verminder vrees en bevorder 

aanpassing by die nuwe omstandighede. Die kind wat die nodige voorbereiding 

ontvang het, weet dus beter wat van hom verwag word, en ken die roetine en 

begrensings van die hospitaal.  Dit blyk die geval te wees by Hennie, aangesien hy 

baie beheer en rustigheid openbaar oor sy hospitalisasie, operasie, asook skeiding in 

die teater.   

 

• Vanuit sessie 7 word 'n goeie vertrouensverhouding tussen Hennie en die terapeut 

geopenbaar.  Hennie ervaar nog geringe hartseer oor skeiding van sy ma by die 

rooilyn, maar aanvaar dit as 'n gegewe, solank hy haar sleutels en selfoon by hom kan 

hou.  Die terapeut moet ook belowe om heeltyd by hom te bly, wat sy bevestig.  
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Hennie beleef sy hospitalisasie en gevolglike operasie as positief.  Hy koppel 

positiewe emosies aan reuke, klanke, visuele en tasbelewenisse daarvan.  Droske & 

Francis (1981:11) beklemtoon dat die kind jonger as twaalf jaar ‘n nuwe 

ondervinding die beste begryp deur ondervinding saam met die inligting te verskaf.  

Om effektief te wees, moet die inligting wat in die proses van voorbereiding aan die 

kind oorgedra word, insluit wat die kind gaan sien, hoor, en voel, en wat van hom 

verwag sal word om te doen.  Sonder hierdie sensoriese ondervinding kon die aksies, 

gevoelens en inligting wat deur die terapeut se woorde gesimboliseer is, iets anders 

vir Hennie verteenwoordig, as wat sy dalk bedoel het.  Hennie het dus vanuit sy 

voorbereiding sy eie "ervaringswêreld" opgebou, waarop hy kan terugval sou hy bang 

of onseker raak oor optrede en hantering van sy vrees en angs. 

 

• Tydens sessie 8 is dit vir Hennie 'n groot toets om van sy ma te skei, met benutting 

van die ingeoefende hanteringstrategieë.  Hennie reageer wel met ongemak, hoewel 

hy nie huil nie.  Hy vra herhaaldelik vir versekering dat sy by die rooilyn sal wag, en 

reageer met spontane vreugde toe hy haar na afloop van sy voorbereiding in die teater 

wel daar vind.   Hoewel bemeestering volgens Droske & Francis (1981:6-12) verwys 

na die periode na afloop van die prosedure, moet bemeestering egter reeds deel 

uitmaak van die ontwikkeling van vertroue en begrip.  Hennie het totale vertroue in sy 

ma, die terapeut asook die situasie, en begryp dat dit op dieselfde wyse sal verloop 

met sy operasie.  Om te bemeester impliseer om in beheer van die self en die eie 

omgewing te wees, asook  ‘n aktiewe betrokkenheid met ‘n ondervinding, en bring 

die besef mee van “Ek het ‘n groot probleem aangepak, maar ek het dit oorbrug.  Ek 

kan dit dus weer doen!”  Hierdie situasie en gevoelens spoor dus vir Hennie aan om 

weer te probeer, en om toekomstige spanning ook te hanteer.  Met hierdie, en elke 

ander situasie waar Hennie dus bemeestering tydens sy voorbereiding beleef het, 

word die geleentheid vir toekomstige bemeestering geskep, veral in terme van sy 

operasie en skeiding van sy ma in die toekoms. 

 

• Vanuit herhaalde inoefening van hanteringstrategieë en die deurgee van inligting, het 

Hennie se kennis kardinaal vermeerder, wat 'n groot bydrae gemaak het tot sy 
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rustigheid en "in beheer wees".  Herhaling van feite is belangrik, aangesien die 

kleuter baie min gebruik maak van herhaling. Geheue word by die kleuter 

gereflekteer in terme van vorige ondervindinge wat hy beleef het.  (Vergelyk Louw, 

1994:274;  Lee, 1992:545;  Mussen et al., 1984:244 en Nelson, 1998:152, 161.)  

Hennie het hierdie ondervinding wat hy tydens die terapeutiese sessies opgedoen het 

sy eie gemaak, en kan nou daaruit put om te reageer op sy angs en vrees in terme van 

moontlike onaangename situasies wat hy tydens, en na afloop van sy hospitalisasie 

mag beleef.  

 

 

6.3.2.8    Gevallestudie 8:  Marna 

 

Tabel 25:   Biografiese inligting van Marna 

 
Naam van kind: Marna  (kind nr. 8) 

Ouderdom: 5 jaar 

Geslag: Vroulik 

Kinders in die gesin: Marna het 'n jonger sussie van 3 jaar oud. 

Gesinsdinamika: Marna is deel van 'n normaal funksionerende gesin, waar pa en ma baie betrokke is 

by die kinders se doen en late.  Marna het aanvanklik nie 'n baie goeie verhouding 

met haar sussie gehad nie, aangesien sy dit moeilik aanvaar het, om haar ma met haar 

sussie te deel.  Dit het egter baie verbeter, hoewel daar nog jaloesie van tyd tot tyd 

opflikker.  Ten spyte hiervan speel die twee baie lekker saam en spandeer baie tyd by 

mekaar.  Marna het 'n goeie verhouding met beide haar ouers, met 'n spesiale band 

met haar ma. *   

Rede vir huidige 

hospitalisasie: 

Tonsillektomie. 

Vorige ondervinding van 

hospitalisasie en die kind se  

belewenis daarvan: 

Marna is voorheen vir twee dae in die hospitaal opgeneem as gevolg van kroniese 

diarree, toe sy ongeveer twee jaar oud was.  Marna het nie vrees vir die ondervinding 

getoon nie, en was baie geïnteresseerd in die mediese instrumente. 

Ander tussenveranderlikes: Geen. 

Kind se begrip van sy 

huidige siekte  en 

hospitalisasie: 

Marna verstaan dat haar mangels uitgehaal gaan word, en dat dit vir haar beswil is.  

Sy openbaar egter baie belangstelling daarin en uiter baie vrae daaromtrent.  Marna 

handhaaf 'n positiewe houding jeens haar operasie. 

Kind se reaksies op 

onbekende situasies en 

Geneig tot skaamheid en om aanvanklik terughoudend te wees.  Sy kyk 'n situasie 

eers goed deur alvorens sy betrokke raak daarby. 
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vreemdelinge: 

Kind se persoonlikheid, 

afkeure, voorkeure, asook en 

belangstellings:  

Marna is 'n saggeaarde kind wat lief is vir diere, veral vir haar vier honde by die huis.  

Sy hou baie van stories en boeke.  Marna is baie kunstig en geniet dit om te teken, 

klei te speel en te verf.  Hoewel Marna graag buite speel en fietsry, geniet sy dit om 

ook om haar gunsteling stories op televisie of video te kyk.  

Kind se belewenis van 

skeiding met ouers: 

Hanteer skeiding van haar ouers baie goed, en het al voorheen alleen by haar oumas 

en tannies gaan kuier en uitgeslaap.** Marna woon graag kleuterskool soggens by, 

sonder enige problematiek met skeiding. 

 

*       Verwys na Freud se Elektrakompleks, waar die dogter na suksesvolle hantering daarvan met haar ma    

         assosieer en 'n hegte band met haar vorm.   (Vergelyk Turner & Helms, 1995:294.) 

**     Verwys na punt 2.5.7 Emosionele ontwikkeling, waar die kind ouer as 3 jaar verminderde   

         skeidingsangs begin toon, weens emosionele groei. 
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• Verloop en assessering van Marna se terapeutiese voorbereiding 

  

Tabel 26:  Verloop en assessering van sessie 1 tot 9: 

 

• Evaluering van sessie 1 tot 9: 
Sessie Sensoriese  

en 

emosionele 

bewustheid 

Uit- 

reagerende 

reaksies 

Begrip van siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van 

spesifieke  angs en 

vrees aangaande sy 

hospitalisasie en 

siekte: 

Weerstand: Verloop van sessie, en projeksie: 

1 Onbekend Praat sag en is 

effens skaam 

om interaksie 

met die 

terapeut te hê. 

Begryp die noodsaaklikheid  van 

haar hospitalisasie, vir optimale 

funksionering. 

Geen  Marna is skaam 

en verbaal 

terughoudend. 

Geen projeksie word gemaak nie.  Marna is 

egter baie entoesiasties om by die hospitaal te 

gaan speel.   

2 Goeie 

sensoriese 

en 

emosionele 

bewustheid. 

Geen.   Openbaar goeie begrip ten opsigte 

van haar operasie.  Wil gesond 

word om weer skool by te woon 

en met haar maatjies te speel.   

Geen  Geen . 

Neem spontaan 

aan gesprekke en 

aktiwiteite deel.  

Baie geïnteresseerd 

in die opset en vra  

uit na alles wat sy 

beleef.  

Maak gesiggies vir haar ouers, sussie, self en 

bediende: belangrikste rolspelers in haar 

lewe. Marna maak 'n pienk "Wurm 

naamplaatjie" met baie detail.  Sy toon  'n 

positiewe selfagting, en hou van haar eie 

voorkoms.  Is positief oorhaar eie vermoëns.   

"Alles oor my" vraelys:  Sy noem dat sy baie 

maatjies  het waarmee sy graag speel en dat 

sy  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



EMPIRIESE ONDERSOEK 
______________________________________________________________________________________ 

 

331

daarvan hou om ander gelukkig te maak.  Is 

lief  vir haar honde en ry goed fiets.  Sy 

projekteer 'n hegte band met ma. 

3 Marna is 

sensories, 

liggaamlik 

en 

emosioneel 

goed 

geïntegreer 

en in kontak 

met 

haarself. 

Geen  Marna koester geen 

miskonsepsies of onrealistiese 

fantasiee nie aangaande haar 

operasie nie. 

Marna openbaar geen 

intense angs of vrees 

nie.  Sy vra egter baie 

vrae, oor aspekte 

waaroor sy 

onsekerheid beleef 

naamlik, (1) tot waar 

mag mamma saam 

met haar gaan by die 

teater, (2) is daar iets 

wat haar gaan 

seermaak en (3) hoe 

lank moet sy in die 

hospitaal bly? 

Geen.  Marna toon 

'n intense 

belangstelling in 

haar nuwe omgewing, en  

vind alles baie 

interessant 

Die terapeut vra aan Marna of sy haar drie 

vrae as  haar monster kan sien, waarop sy dit 

verf met baie moeite en presiesheid.  Marna 

voorsien  self alternatiewe, positiewe 

strategieë vir hantering van hierdie negatiewe 

aspekte, vanuit die terapeut se antwoorde.   

Alternatiewe vir hantering van monster: 

(1)"Tannie Geertje gaan saam in die teater 

in", (2) "net my gaan na die tyd seer wees, 

maar die Coke en roomys sal dit beter 

maak"en (3) sodra ek geëet het en mooi 

wakker is kan ek huistoe gaan".  Marna voel 

tevrede oor haar wyses van hantering, en 

beaam dat sy nie  bang is  vir haar monster 

nie.  Sy verkies om haar monster te vertroetel, 

eerder as om daarna te skiet.   

4 Marna toon 

positiewe 

liggaamlike, 

emosionele 

en 

sensoriese 

kontak.  Sy 

is geweldig 

Geen  Marna beskik oor goeie insig van 

wat van haar verwag word, asook 

wat sy tydens haar hospitalisasie 

kan verwag.  Sy begryp die 

verskil tussen eksterne en interne 

liggaamlike funksies, deur haar 

mangels korrek op haar 

liggaamsbeeld aan te toon. Sy 

Openbaar geen vrees 

of angs in terme van 

haar vrae vanuit sessie 

3 nie.  Openbaar 

steeds baie vrae 

aangaande die 

werking van 

instrumente, en hoe sy 

Geen. Marna  

openbaar geen 

ongemak oor  

die betreding 

van haar 

liggaamlike ruimte 

deur middel van 

mediese 

Handhaaf nie ongemak met die afteken van 

haar  liggaam nie.  Marna straal 'n positiewe  

Liggaamlike bewustheid uit.  Is gemaklik met  

Haarself en hou van haar voorkoms en  

Liggaamlike funksionering. Positiewe 

persepsies en houdings is by Marna 

Teenwoordig oor haar liggaamlike 

aanpassings en veranderinge vanwee die 
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in takt met 

haar eie 

gevoelens, 

en 

menswees.  

Sy 

projekteer 

net 

positiewe 

emosies 

jeens die 

klanke, 

reuke, tas en 

visuele 

aspekte van 

wat sy in die 

hospitaal 

beleef. 

verstaan dat haar liggaam 

daarsonder kan funksioneer. 

dit mag beleef. instrumente nie. 

Sy vind die  

werking daarvan 

baie interessant. 

 

operasie, aangesien sy graag weer wil skool 

toe gaan en met haar maatjies wil gaan speel.  

 

5 Goeie 

bewustheid 

bestaan. 

Geen  Goeie gebrip vir die proses en 

verloop van haar operasie. 

Marna verstaan dat haar liggaam 

nie optimaal funksioneer nie en 

daar word rondom die verlangde 

werking daarvan gepraat.  

'n Positiewe houding 

bestaan jeens 

hospitalisasie en 

siekte.  Marna uiter 

steeds baie vrae oor 

haar onsekerhede, 

sonder om vrees te 

projekteer.  

Geen  Positiewe terugvoer en beheer word 

geprojekteer in alternatiewe gedrag 

teenoor moontlike onaangename 

belewenisse. Marna geniet die metafoor 

rondom Klaasvakie geweldig. Nadat daar 

stapsgewys aan Carli verduidelik is wat 
die verloop van haar opname en operasie sal 

inhou, speel sy die hele proses uit deur 

middel van mediese spel.  Die terapeut 
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projekteer Marna se eie vrae terug aan haar, 

as oop vrae oor die voorbereiding van haar 

liggaamsbeeld.   

6 Baie goed. 

 

 

Geen  Uitstekend met geen uitvalle nie. Sy toon geen vrees vir 

die instrumente nie. 

Geen  Marna maak 'n abstrakte collage, met al die 

mediese mediums tot haar beskikking.  Sy 

noem dat dit vir  haar lekker is om kuns te 

doen, want haar juffrou sê sy is goed daarin. 

Vanuit die inligting uit  die vorige sessies, 

openbaar Marna min nuwe vrae.  

7 Goeie 

bewustheid 

word deur 

Marna 

gepresenteer 

 

Geen  Uitstekende begrip en insig word 

aangetoon, sonder enige verdere 

vrae.  

Geen 

 

Geen  

 

Marna se vorige emosionele projeksies sluit,  

Interessant genoeg, slegs positiewe emosies 

in, naamlik goed, opgewonde, lekker, bly, 

snaaks, ok en rustig.  Sy reageer soos volg op 

bepaalde situasies wat aan haar voorgehou 

word: Die aantrek van teaterklere:  pgewonde 

In die bed te bly:   ok Drink van medisyne:  

bly  Weer gesond wees: lekker  en 

opgewonde 

Die kry van narkose met masker:   goed 

Skeiding van ma by die rooilyn:   goed 

("tannie gaan mos saam!") 

Voel na die tyd seer en siekerig:   ok (gaan 

lekker roomys, Chappies  en biltong eet en 

medisyne drink) 

Haar positiwiteit word vir die dokter in 'n 

brief geskryf.  

Dinge wat Marna opbeur is:  mamma en 
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terapeut gaan saam hospitaal toe, lekker kos, 

tannie Geertje wat by haar in die teater gaan 

wees en gesond wees sodat sy weer met haar 

maatjies kan speel.  Sy maak 'n storie met 

vingerpoppies van haar mamma,  pappa, 

Tannie Geertje, dokter, Klaasvakie en die 

verpleegster, wat sy noem;  "Marna haal haar  

mangels uit".  

8 Word 

deurlopend 

in sessie 

gedoen. 

Marna 

reageer 

positief  en 

geen 

ongemak 

word 

geïdentifise

er nie. 

 

Geen  Baie goed, met geen uitvalle en 

onsekerhede nie. 

Geen  Geen  Marna reageer met beheer en rustigheid ten 

opsigte van haar hanteringstrategieë, 

aangaande haar operasie en hospitalisasie.  Sy 

beleef die realiteit van moontlike 

onaangename belewenisse nie as 

vreesaanjaend nie, deurdat sy noem dat sy 

weet hoe om dit te hanteer. Moontlike 

belewenisse,  gevolglike reaksies asook die 

hantering daarvan word herroep in Marna se 

eie storie "My hospitaalbesoek".  Dit word 

met  handpoppe (dokter, Klaasvakie, self, 

terapeut) in  die saal uitgespeel.  

9 Uitstekende 

sensoriese, 

liggaamlike 

en 

emosionele 

bewustheid.  

Geen  Marna  beleef optimale  insig en 

begrip vir haar operasie en 

hospitalisasie, in terme van haar 

ouderdom en ontwikkelingsfase. 

Marna presenteer 

geen  belewing van 

angs of vrese nie. Sy 

noem dat sy presies 

weet wat met haar 

gaan gebeur, en dat sy 

Geen weerstand  

word gebied teen 

terminering nie,  

aangesien sy van 

mening is dat sy  

nou nie meer  

Uit die hersiening is dit duidelik dat Marna 

kennis, insig en positiwiteit jeens haar 

operasie projekteer.   

Sy toon sterk emosies van beheer en 

bemagtiging  

deur middel van haar antwoorde op oop vrae. 
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nie bang voel nie. nodig het om nog 

van haar siekte en 

operasie te leer nie. 

Sy verkies om haar partytjie in die saal se  

speelkamer te hou. 
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• Vanuit tabel 26, sessie 1 kom Marna as 'n saggeaarde en vriendelike dogtertjie voor.  

Sy praat sag en is aanvanklik skaam (overte reaksie) om verbale interaksie (passiewe 

reaksie) met die terapeut te hê. Volgens haar biografiese besonderhede is dit vir haar 

normale praktyk om op hierdie wyse te reageer teenoor vreemdelinge.  Sy toon aan 

dat sy baie graag met die terapeut by die hospitaal wil kom speel.  Marna openbaar 

goeie begrip en 'n positiewe houding jeens haar hospitalisasie. 

 

• Marna projekteer vanuit sessie 2 'n positiewe lewensingesteldheid teenoor diere, 

ander mense, en haarself.  Sy hou van wie sy is, en besit baie selfkennis.  Sy toon ook 

'n positiwiteit jeens haar operasie, en begryp die belang daarvan.  Sy toon aan dat haar 

ma haar beste maatjie is (vergelyk Turner & Helms, 1995:294 oor die 

Elektrakompleks), maar dat sy by die skool baie ander maatjies het, waarmee sy graag 

speel.  Marna blyk baie sensitief te wees vir ander se gevoelens, en is gelukkig 

wanneer sy die mense rondom haar kan gelukkig maak. Dit wil voorkom asof 

egosentrisme nie meer sterk by Marna aanwesig is nie, deurdat sy die wêreld nie net 

vanuit haar eie perspektief sien nie, en haar maklik in die skoene van iemand anders 

kan indink.  (Vergelyk Louw, 1994:254-266;  Turner & Helms, 1995:245 en Bee, 

1992:255.) 

 

• Volgens sessie 3 toon Marna goeie insig en begrip vir haar operasie, met min tot geen 

angs.  Sy vra egter vrae aangaande skeiding by die rooilyn, ervaring van pyn, asook 

ontslag uit die hospitaal.   Uit die terapeut se antwoorde op haar vrae verskf Marna 

self alternatiewe vir die hantering van hierdie aspekte.  In teenstelling met Droske & 

Francis (1981:37) se mening dat 'n kind van 5 jaar moontlik vrees sal uitdruk in terme 

van die onbekende en snaakse omgewing, stel Marna baie belang in haar nuwe 

hospitaalomgewing. 

 

• Soos vanuit sessie 4 duidelik blyk, is Marna baie liggaamlik, sensories en emosioneel 

bewus van haarself.  Marna straal 'n positiewe liggaamlike bewustheid uit deur gemak 
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met haarself, haar voorkoms en liggaamlike funksionering te projekteer.   Sy toon 

geen weerstand en angs aan in terme van haar komende operasie nie, hoewel sy baie 

vrae vra oor die proses daarvan.  Marna wil presies weet waarvoor en hoe elke 

instrument benut gaan word, asook hoe dit vir haar gaan voel. Droske & Francis 

(1981:11) meen dat ‘n verduideliking van waarom en hoe ‘n sekere prosedure 

uitgevoer moet word, noodsaaklik is vir begrip.  Verdere inligting en verduidelikings 

kan gebaseer word op die kind se behoeftes en vrae, asook op sy gereedheid en 

vermoë om voordeel te put uit bykomende inligting.  Die terapeut het wel aan Marna 

meer inligting verskaf as aan al die ander respondente, maar egter daarteen besluit om 

dit wat tydens sedasie gaan plaasvind, alles te noem.  Dit kon aanleiding gee tot 

moontlike angs, wat onnodig sou wees. 

 

• In sessie 5 berei Marna haar eie liggaamsbeeld met groot gemak voor.  Sy verskaf 

goeie antwoorde op die terapeut se oop vrae, wat van baie kennis en insig getuig.  

Hoewel Marna steeds min ongemak met haar operasie openbaar, vra sy aanhoudend 

vrae.  Louw (1994:11-14) voer in hierdie verband aan dat 'n kleuter se kognitiewe 

vermoë ten nouste saamhang met sintuiglike waarneming, kommunikasie met ander 

mense, en die kind se algemene vermoë om kennis te verwerk.  Intelligensie sluit ‘n 

kind se vermoë in om sy wêreld te verstaan en probleme op te los (verwys na punt 2.3  

Terreine van ontwikkeling).  Marna toon uitstekende vermoëns in al hierdie 

genoemde aspekte. Die aanname kan gemaak word dat, alvorens sy vrees openbaar 

vir 'n situasie of aspek, sy dit vir haarself rasionaliseer met die vra van baie vrae.  Met 

die vra van vrae hanteer sy moontlik haar eie onsekerhede voordat dit vir haar tot 

angs of vrees aanleiding gee.   Haar vrae kan dus moontlikhede vir angs of potensiële 

vrese wees, wat sy self op 'n unieke wyse hanteer, veral volgens haar 

ontwikkelingsvlak en ouderdom. 

 

• Marna toon in sessie 6 dat kuns vir haar lekker is, aangesien haar juffrou meen dat sy 

kunstig is.  Die opinies en erkenning van veral belangrike mense in die kleuter se  

lewe soos sy juffrou, gesin en beste maatjies is van kardinale belang (verwys na punt 

2.5.2 Gesinstake).  Soos uit hierdie sessie duidelik blyk, beïnvloed dit ook die kind se 
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selfagting en opinies oor homself en sy eie vermoëns tot 'n groot mate.  Marna vra 

baie min vrae tydens hierdie sessie, wat, indien die aanname van die vorige sessie 

korrek is, aandui dat sy die meeste van haar eie onsekerhede en moontlike angs 

oorkom het, deur bemagtig te word deur kennis en inligting.   

 

• Soos duidelik blyk vanuit sessie 7, het al Marna se vorige projeksies slegs positiewe 

emosies ingesluit.  Marna se positiewe ingesteldheid jeens haarself, ander mense en 

die lewe, blyk baie duidelik hieruit.  Hoewel Marna uitsluitlik positief reageer en 

optree jeens haar operasie en hospitalisasie, blyk dit steeds dat sy die realiteit van 

ongemak en minder aangename ervaring besef en met realisme hanteer. Sy openbaar 

min vrae tydens die sessie, en maak meer gebruik van stellings, veral oor moontlike 

ondervindinge wat sy gaan beleef.  

 

• Marna beleef haar operasie met realisme teenoor moontlike onaangename situasies 

wat hulleself kan voordoen.  Sy noem egter in sessie 8 dat sy nie bang is nie, omdat 

sy weet wat met haar gaan gebeur, en sy weet hoe om dit te hanteer.  Navorsing deur 

Droske & Francis (1981:6-12) toon drie komponente van voorbereiding, naamlik 

beplanning vir die daarstelling van vertroue, begrip vir wat gaan plaasvind, en 

bemeestering van die ondervinding.  Marna vertrou die dokter en die terapeut en 

beskik oor goeie begrip van,  en insig in, alles wat met haar gaan gebeur en wat sy 

gaan beleef.  As gevolg hiervan en van die  feit dat sy in beheer van haarself en 

omgewing voel, beleef sy bemeestering oor haar onsekerhede en omstandighede. 

 

• Vir Marna se ouderdom en ontwikkelingsvlak toon sy optimale beheer, insig, kennis 

en begrip vir haar operasie en hospitalisasie tydens sessie 9.  Sy toon geen weerstand 

teen haar terminering nie, aangesien sy oor die gevoel beskik dat sy nie nog van haar 

siekte en operasie hoef te leer nie.  Laasgenoemde gevoel kan slegs vanuit 'n kleuter 

kom wat bemagtig voel en bemeestering oor sy omgewing beleef.   

 

 

6.3.2.9     Gevallestudie 9:  Shannan 
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Tabel 27:   Biografiese inligting oor Shannan  

 
Naam van kind: Shannan  (kind nr. 9) 

Ouderdom: 6 jaar 

Geslag: Vroulik 

Kinders in die gesin: Shannan het 'n ouer boetie van 10 jaar, asook 'n jonger boetie van 6 maande. 

Gesinsdinamika: Shannan maak deel van 'n gesin uit wat baie tyd saam spandeer in die buitelug.  

Hulle gaan graag saam see of dam toe, waar hulle visvang, swem, met die boot ry en 

uitkamp.  Shannan se ma rig tuis tennis af, spandeer al haar tyd aan die drie kinders 

Shannan en haar ouer boetie het af en toe konflik, maar is beide baie geheg aan hulle 

baba boetie.  Hulle neem baie verantwoordelikheid vir sy versorging en geniet dit 

baie.  Sy is onderworpe aan streng reels tuis, waar dissipline en roetine kardinaal is.   

Rede vir huidige 

hospitalisasie: 

Tonsillektomie en addenoïdektomie. 

Vorige ondervinding van 

hospitalisasie en die kind se  

belewenis daarvan: 

Geen vorige ervaring van hospitalisasie nie. 

Ander tussenveranderlikes: Die geboorte van haar boetie was aanvanklik 'n groot aanpassing vir haar.  Shannan 

het ook onlangs 'n maatjie verloor, wat nie meer met haar wou speel nie.  Sy het dit 

baie negatief beleef, aangesien ander se goedkeuring, liefde en aanvaarding vir haar 

baie belangrik is.* 

Die kind se begrip van sy 

huidige siekte  en 

hospitalisasie: 

Shannan verstaan die omvang en noodsaaklikheid van haar operasie, maar is nie baie 

opgewonde daaroor nie.  Sy is nie lus om uit die skool te bly nie, en wil ook nie 

graag siek voel nie, want een van haar skoolmaatjies hou ‘n partytjie die dag na haar 

operasie, en sy is genooi. 

Kind se reaksies op 

onbekende situasies en 

vreemdelinge: 

Openbaar geen negatiewe gevoelens of interaksie jeens vreemde situasies of persone 

nie. 

Kind se persoonlikheid, 

afkeure, voorkeure, en 

belangstellings:  

Shannan hou baie van sport en swem.  Sy het geniet sosiale interaksie met ander 

mense.  Sy hou van kosmaak en help graag in die kombuis en huis.  Sy neem baie 

verantwoordelikheid vir haar baba boetie se daaglikse versorging, uit vrye wil.  

Shannan hanteer konflik en negatiewe terugvoer nie baie goed nie.  Sy hou daarvan 

om goedkeuring en liefde van mense te kry.  Sy doen graag dinge saam met haar 

gesin, soos kamp, staproetes en fietsry. 

Kind se belewenis van 

skeiding met ouers: 

Shannan het geen probleem om van haar ouers geskei te wees nie.   Sy het al 

voorheen vir 'n week op 'n slag by haar oumas en oupas gaan kuier, sonder om 

hartseer of skeidingsangs te toon. **   

 
*       Verwys na 2.5.2 Gesinstake:  die liefde en erkenning van belangrike ander is belagrik vir die kind van ses jaar. 
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**     Vir die kind ouer as vier jaar, behoort afskeiding van sy ouers minder oorweldigend  beleef begin word  (Petrillo   

         & Sanger, 1980:93). 
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• Verloop en assessering van Shannan se terapeutiese voorbereiding 

  

Tabel 28:  Verloop en assessering van sessie 1 tot 9: 

 
Sessie Sensoriese  

en 

emosionele 

bewustheid 

Uit-

reagerende 

reaksies 

Begrip van siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van 

spesifieke  angs en 

vrees aangaande sy 

hospitalisasie en 

siekte: 

Weerstand: Verloop van sessie, en projeksie: 

1 Onbekend Geen  Shannan toon goeie 

begrip vir die 

noodsaaklikheid van 

haar operasie. 

Onbekend  Geen, reageer baie 

spontaan, 

en eis die 

terapeut se volle 

aandag.  

Geen projeksie nie.  Shannan is baie opgewonde om by 

die hospitaal te gaan speel en te  leer van haar operasie. 

2 Goeie 

sensoriese 

en 

emosionele 

bewustheid.  

Dominerende 

houding 

tydens spel en 

interaksie.   

Openbaar goeie begrip 

vir die omvang en 

noodsaaklikheid van 

haar operasie.  Wil ook 

gou gesond word om 

weer skool by te woon. 

Openbaar tans angs en 

ongemak aangaande  

narkose en die 

masker.  Die feit dat 

sy pyn gaan beleef  na 

afloop van haar 

operasie is ook nie vir 

haar aangenaam nie. 

Geen . 

Neem spontaan  

deel aan gesprekke 

en  aktiwiteite. 

Sy maak gesiggies vir haar ouers, boeties, self en 

bediende: belangrikste rolspelers in haar lewe.  

Met die maak van haar "Wurm naamplaatjie", toon 

Shannan goeie selfkennis en geloof in haar fisieke 

vermoëns.  Shannan projekteer verder baie 

dominerende persoonlikheids- trekke in haar spel en 

sosialisering met die terapeut. 

"Alles oor my" vraelys:  Sy hou nie van konflik of 

afkeuring van ander nie, en noem verder dat sy min 

maatjies het, en nie 'n beste maatjie het nie.   

3 Shannan is Shannan tree Goeie begrip.  Koester Toon angs vir narkose Vind dit moeilik Shannan vra hulp in terme van die voorkoms van 'n 
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in staat om 

haar eie 

emosies en 

sensoriese 

bewustheid 

aan prente 

te koppel. 

steeds 

dominerend 

op en wil alle  

besluite alleen 

neem.  

geen wanopvattings of 

onrealistiese fantasieë 

nie. 

en die masker, sowel 

as vir pyn na afloop 

van die operasie. 

om nie in beheer  

van 'n situasie te 

wees nie.  Die  

terapeut het 

bewustelik die  

sessie se reëls 

vooraf saam met 

haar beplan, wat  

impliseer dat hulle  

afwisselend beheer en 

rigting 

neem tydens spel.   Dit 

word sensitief 

onderneem sonder  

om haar eie beheer te 

inhibeer.   

Shannan het die neem 

van beurte aanvaar, 

hoewel sy daarmee 

sukkel. 

teater en narkosemasker, aangesien sy nooit voorheen 

geopereer was nie.  Sy verf die teater en haarself met 'n 

masker op, as haar monster.  Positiewe strategieë vir 

hantering van hierdie negatiewe aspekte sluit onder 

andere in: Tannie Geertje gaan haar hand vashou terwyl 

Klaasvakie sy asempie blaas, sonder 'n masker sou 

arme Klaasvakie nie sy werk kon doen nie, en lekker 

roomys, Coke en medisyne gaan sommer gou-gou help 

vir die seer keel.  Shannan voel  tevrede oor hierdie 

alternatiewe wyses van hantering, en toon intense 

jammerte vir Klaasvakie.  Maskerspel word 

onderneem. 

Skiet na kaarte waarop sy die masker asook 'n rooi kol 

vir die seer keel geverf het. 

4 Toon 

positiewe 

liggaamlike, 

emosionele 

en 

sensoriese 

kontak. 

Geen  Shannan dui haar 

mangels en adenoïede 

korrek aan, en begryp 

ook dat die nut daarvan 

uitgedien is vir haar 

liggaam.  Sy verstaan 

dat sy beide nie meer 

Matige angs en 

onsekerheid bestaan 

steeds in terme van 

die belewing van pyn, 

asook die gevolge wat 

dit vir haar impliseer. 

Geen.  Sy toon self  aan 

die begin van die sessie 

dat hulle gaan beurte 

maak om  te praat en 

besluite te neem. Die 

terapeut 

versterk hierdie  

Shannan handhaaf geen ongemak met die afteken van 

haar liggaam nie.  'n Positiewe liggaamlike bewustheid 

word geprojekteer, in fisieke ontwikkeling en 

vermoëns.   

Positiewe persepsies en houdings is by Shannan 

teenwoordig oor haar liggaamlike aanpassings en 

veranderinge, weens die operasie, aangesien sy baie 
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nodig het om te 

optimaal te funksioneer 

nie. 

 

inisiatief, deur vir  

Shannan aan te vul en 

verbaal te   

bemagtig. 

 

graag wil teruggaan skool toe.  Die realiteit van die 

situasie word weer met Shannan onderneem, ten einde 

nie valse hoop te skep wat haar gaan teleurstel nie.  

Shannan neem wel aktiewe verantwoordelikheid in 

terme van haar eie spoedige herstel, en sê dat sy 

miskien 'n volgende partytjie sal kan bywoon. 

5 Klanke, 

reuke, tas en 

visuele 

aspekte van 

wat sy in die 

hospitaal 

beleef, word 

gekoppel 

aan 

positiewe 

emosies. 

Geen  Goeie begrip vir die 

proses en verloop van 

operasie. 

Sy toon begrip vir die 

roetines en onbekende 

belewenisse wat die 

hospitaal bied.  Shannan 

besef dat haar liggaam 

nie tans optimaal 

funksioneer nie. 

 

 

Shannan toon aan dat 

sy nie langer angs 

beleef in terme van 

die ongemak en 

inperking van die pyn 

na afloop van die 

operasie nie.  Sy 

hanteer haar 

aanpassing met baie 

realisme, en vertoon  

verder  aanvaarbare 

gedrag en 

alternatiewe 

hantering. 

Geen  Positiewe terugvoer oor alternatiewe hantering van haar 

angs en vrese word projekteer.  

Nadat die proses van haar opname en operasie weer 

stapsgewys  verduidelik is, speel sy die hele proses uit 

deur middel van mediese spel.  Shannan geniet die 

beheer wat sy as dokter beleef, en berei haar 

liggaamsbeeld toepaslik voor volgens haar eie ongemak 

en angs. 

Die metafoor van Klaasvakie asook spel met die 

masker word as afsluiting onderneem.  Shannan toon 

aan dat sy nie meer ongemak hiermee beleef nie. 

6 Goeie 

liggaamlike, 

sensoriese 

en 

emosionele 

bewustheid 

bestaan. 

Geen  Goeie insig in en begrip 

van mediese 

instrumente en hulle 

werking word 

geopenbaar. 

Sy toon geen vrees vir 

die instrumente aan 

nie. 

Geen  Shannan geniet die maak van haar collage, deurdat die 

terapeut haar alle beheer en vrye teuels gee in die maak 

daarvan.   Die terapeut neem 'n toeskouerrol in.   

Shannan vra telkens of die terapeut nie wil saamspeel 

nie, waarop bevestig word dat sy so 'n gawe maatjie is, 

dat sy vandag maar al die besluite kan neem.  Shannan 

voel baie gevlei hierdeur, wat haar vir die toekoms 
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verder sal bemagtig om ander se gevoelens en opinies 

in ag te neem.  

7 Goeie 

bewustheid. 

Geen  Geen uitvalle van 

onsekerheid oor haar 

hospitalisasie of 

moontlike belewenisse 

daartydens is by 

Shannan teenwoordig 

nie. 

Geen  Geen  Vorige emosionele projeksies sluit in:  snaaks, 

opgewonde, lekker, bly, hartseer, sleg, bang, en 

onseker.  

Reageer soos volg op bepaalde situasies wat aan haar 

voorgehou is: 

Die aantrek van teaterklere:    lekker 

Kuiergaste in die hospitaal:  baie opgewonde 

Tuis bly na operasie:    hartseer  (maar sal weer die 

geleentheid kry om 'n partytjie by te woon  kry) 

Drink van medisyne:  bly (gaan haar keel gou beter 

maak om weer skool toe te kan gaan) 

Weer gesond wees:  bly en opgewonde 

Die kry van narkose met masker:   opgewonde (veral 

oor Klaasvakie) 

Skeiding van ma by die rooilyn:   bly ("ek is nie bang 

daarvoor nie!")  

Voel na die tyd seer en siekerig:   hartseer  ("maar die 

lekker kos en medisyne sal my gou beter maak")  

Bogenoemde aspekte word vir die dokter in haar brief 

geskryf. 

Dinge wat Shannan opbeur is:  sy kry 'n geskenk by 

mamma en pappa na die operasie, sy sal weer na 'n 

partytjie toe kan gaan wanneer sy gesond is, en sy kan 

nou beurte maak wanneer sy met haar maatjies speel.  

'n Rollespel in terme van die totale verloop van haar 
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hospitalisasie word uitgespeel met vingerpoppies van:  

mamma, pappa, self, Tannie Geertje, die dokter, die 

suster, asook Klaasvakie.  

8 Word 

deurlopend 

in sessie 

gedoen, 

soos wat die 

toer 

onderneem 

word.  

Shannan 

reageer 

telkens 

positief  

terwyl geen 

ongemak 

presenteer 

nie. 

 

Geen  Baie goed, met geen 

uitvalle en onsekerhede 

nie.  

Geen  Geen  Shannan beleef die hele toer as baie opwindend, 

aangesien sy nooit voorheen gehospitaliseer was nie. 

Alle aspekte van haar opname, behandeling, operasie, 

moontlike belewenisse, en herstel word met realisme, 

beheer en rustigheid gehanteer en aanvaar.  

Sy verkies om haar eie storie "Shannan se eerste 

hospitaalbesoek" met behulp van handpoppe in die 

teater uit te speel, met haarself, die terapeut, die dokter  

en Klaasvakie.  

9 Shannan 

beleef goeie 

integrasie in 

terme van 

haar totale 

bewustheid.  

Geen  Haar insig in, en begrip 

vir, die kennis wat sy 

oor haar hospitalisasie 

beleef, help Shannan 

om meer realistiese 

verwagtinge jeens die 

resultate en gevolge van 

Geen belewing van 

angs word verder deur 

Shannan gepresenteer 

nie.  Sy noem dat sy 

presies weet wat met 

haar gaan gebeur, en 

dat sy nie meer 

Shannan beleef  

die terminering 

baie onaangenaam, 

afgesien daarvan  

dat daar reeds  

tydens sessie 7 

begin is om  

Vanuit die hersiening met Shannan blyk dit duidelik dat 

sy oor genoeg kennis, insig en positiwiteit jeens haar 

operasie beskik.  Sy aanvaar ook graag  

verantwoordelikheid vir haar herstel, sodat sy met haar 

nuwe  vaardighede met maatjies by die skool kan gaan 

speel. 

Sy verkies om haar partytjie in die speelkamer te hou, 
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die operasie te koester. angstig of  bang voel 

nie. 

hiervan melding 

te maak.  'n Ekstra 

speelsessie  

(tuisbesoek) word  

 gereël. 

en bevestig telkens dat die terapeut wel tydens die 

operasie teenwoordig gaan wees. 
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• Evaluering van sessie 1 tot 9: 

 

• Vanuit tabel 28, sessie 1, toon Shannan geen uitreagerende reaksies nie, en maak 

onmiddellik verbaal kontak met die terapeut.  Sy neem beheer tydens die tuisbesoek, 

deurdat sy al die terapeut se aandag opeis om heeltyd met haar te speel en praat.  

Shannan toon goeie insig in haar operasie, en toon geen huidige vrees of angs nie.  Sy 

is baie opgewonde oor die voorbereidingsessies by die hospitaal. 

 

• Tydens sessie 2 blyk dit dat Shannan 'n geneigdheid openbaar om in beheer te wees, 

deur haar behoeftes dominerend tydens spel en sosialisering te presenteer en te laat 

geld.  Sy toon aan dat sy nie van konflik of afkeuring van ander hou nie. Volgens punt 

2.5.1, Ontwikkelingstake van die kleuter, in hoofstuk 2, blyk dit normaal vir 'n kleuter 

te wees om 'n toenemende behoefte aan liefde en erkenning, veral van die belangrike 

mense in sy lewe soos sy gesin, familie, beste maatjies, juffrou en so meer, te verlang.  

Sy noem in dieselfde asem dat sy nie regtig baie maatjies het nie, asook nie 'n beste 

maatjie nie, daarom dat sy alleen aan 'n tafel by haar skool sit.  As gevolg van 

Shannan se behoefte aan sosiale interaksie en die vorige verlies van 'n maatjie 

(verwys na biografiese besonderhede), mag sy bes moontlik gevoelens van sosiale 

verwerping beleef.  Vandaar dan haar oorweldigende houding tydens sosialisering en 

spel, deurdat sy hierdie intense leemte en behoefte in haar lewe wil vul.  Hierdie 

optrede van haar mag dan juis die teendeel bewerkstellig, deurdat maatjies bedreig 

voel deur haar dominansie en geensins met haar wil speel nie.  

 

• Uit sessie 3 word ook Shannan se sosiale vaardighede aangespreek deurdat die 

terapeut haar help om te verstaan dat hulle maatjies is wat lekker saam wil speel en 

daarom gesamentlike beheer tydens spel kan neem. Sy aanvaar die maak van beurte 

om die rigting van die spel aan te gee, hoewel sy dit moeilik vind. Volgens punt 2.5.1, 

Ontwikkelingstake van die kleuter, word daar van die kleuter verwag om volgens die 

norm sekere take te bemeester tydens die ouderdom van twee en ses jaar, wat onder 

andere behels om sosiale situasies en verhoudinge op ‘n sosiaal-aanvaarbare wyse te 
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hanteer.  Shannan toon angs oor die vreemdheid van die teater en die onbekendheid 

van narkose.  Hierdie angs is in ooreenstemming met wat Droske & Francis (1981:37) 

as angs aantoon in terme van die kind van 6 jaar, daarin dat hulle vrees uitdruk vir die 

onbekende en snaakse omgewing.  Sy beleef ook ongemak oor die belewing van pyn, 

deurdat sy gehoop het om die volgende dag terug skool toe te gaan vir 'n partytjie.  

Shannan verskaf egter positiewe oplossings vir hierdie negatiewe aspekte, en toon 

baie jammerte vir Klaasvakie wat terselfdertyd haar vrees vir die narkose en die 

masker verminder.   

 

• Shannan toon tydens sessie 4 positiewe inisiatief deur die neerlê van reëls tydens spel, 

en die besef dat dat maatjies beurte maak.  Die aanprysing wat sy daarop ontvang, 

word as baie bemagtigend beleef.  Hierdie positiewe terugvoer versterk Shannan om 

dit in die toekoms weer te implementeer in haar spel met ander maatjies.  Angstigheid 

word steeds geprojekteer in terme van pyn, deurdat sy nie 'n sosiale afspraak kan 

bywoon nie.  Kleuters toon geweldige weerstand en emosionele ongemak by die 

ondervinding van pyn (Orr, 1992:71), veral as dit soos in Shannan se geval boonop 

sosiale en fisieke inperking ook tot gevolg het.  Shannan begryp egter dat dit bes 

moontlik vir haar onmoontlik sal wees om hierdie partytjie by te woon, maar dat daar 

in die toekoms weer geleentheid hiertoe sal wees.  Ten spyte van die teleurstelling, 

aanvaar sy goeie verantwoordelikheid vir haar herstel.  Dit blyk duidelik dat Shannan 

besig is om deur die proses van egosentriese denke na meer realistiese denke te 

beweeg, waar sy nie al haar aandag op slegs een aspek van die huidige toestand van 

die saak fokus nie, maar verbande begin insien en aanvaar. (Vergelyk Louw, 

1994:254-266;  Turner & Helms, 1995:245 en Bee, 1992:255.) 

 

• Shannan beleef die aanpassing wat haar operasie vereis positief tydens sessie 5.  Sy 

openbaar nie meer angs en ongemak oor aanvanklike onaangename situasies nie, 

maar hanteer dit tans met realisme en positiewe reaksies op alternatiewe 

hanteringstrategieë.  Goeie kennis en insig word geprojekteer oor die proses van haar 

opname en operasie.  Shannan beleef die onbekende omgewing asook die sensoriese 

ervaring daarvan, as positief. 
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• Tydens sessie 6 word Shannan beloon vir die positiewe aanpassings wat sy oor  

dominansie gemaak het tydens spel.  Die terapeut bemagtig haar verbaal vir haar 

pogings, terwyl sy ook alle beheer tydens spel mag neem.  Navorsing van  Clark et 

al., (in Hart et al.,  1992:107) toon aan dat ‘n mens toenemende gevoelens van 

selfdoeltreffendheid kan assosieer met groter selfbeheersende gedrag.  Shannan sien 

die positiewe resultate van haar minder dominante gedrag tydens spel in die 

speelkamer, en kan nou met groter selfbeheersing optree in die neem van totale 

beheer wanneer sy met 'n maatjie speel.  Sy toon geen vrees vir die mediese 

instrumente nie, en toon goeie insig in die benutting daarvan vir haar komende 

operasie.  Die narkosemasker word met gemak gehanteer en op haar gesig geplaas.  

Aanduidings bestaan volgens Hart et al., (1992:80) dat indien ‘n kind voor 

hospitalisasie met hospitaal-verwante instrumente speel, hy minder angs en ongemak 

toon as ‘n kind wat nie daarmee bekend is nie.  Die verandering vanaf aanvanklike 

angs vir die onbekende masker tot die gemaklike hantering daarvan tans deur 

Shannan, bevestig hierdie outeurs se mening. 

 

• Om na afloop van die operasie tuis te bly aangesien haar keel nog seer gaan wees, 

word deur Shannan tydens sessie 7 as hartseer beleef, hoewel sy dit aanvaar met 

behulp van positiewe alternatiewe.  Shannan reageer positief op die proses van haar 

opname en alle moontlike belewenisse wat aan haar voorgehou word.   

 

• Tydens sessie 8 word alle sensoriese, liggaamlike en emosionele belewenisse 

aangeraak wat Shannan moontlik kan beleef tydens haar hospitalisasie.  Sy reageer 

baie rustig hierop, sonder ongemak of vrees. Alle aspekte van haar opname, 

behandeling, operasie, moontlike belewenisse, en herstel word met realisme, insig, en 

beheer gehanteer en aanvaar.   Shannan toon aan dat sy weet wat vir haar voorlê, en 

koester nie meer onrealistiese verwagtinge oor haar herstel en fisieke ongemak na 

afloop van die operasie nie. Die kennis wat die voorbereiding dus aan haar verskaf 

het, het tot gevolg gehad dat sy nie na die tyd teleurgesteld gaan wees nie.   
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• Shannan beleef die terminasie van die sessies as baie onaangenaam, ten spyte van 

vroegtydige voorbereiding hierop.  Die terapeut het juis voortydig hiermee begin 

aangesien Shannan haar tans as haar beste maatjie tans beskou, en dit net weereens vir 

haar tot verlies aanleiding kan gee.  Die terapeut fokus dus baie sterk op bemagtiging 

in terme van nuwe speelvaardighede wat sy by die skool kan gaan uittoets met haar 

eie maatjies.  Shannan se ma word ook hierop attent gemaak, asook haar juffrou, en 

beide reageer baie positief op die verandering in haar spelpatrone.  Shannan voel 

realisties, bemagtig, en positief aangaande haar operasie.  Opvolgbesoeke en 

telefoniese oproepe word bevestig, waarna die sessie getermineer word. 

 

 

6.3.2.10      Gevallestudie 10:  Benn 

 

Tabel 29:   Biografiese inligting oor Benn 

 
Naam van kind: Benn  (kind nr. 10) 

Ouderdom: 3 jaar 

Geslag: Manlik 

Kinders in die gesin: Benn is die oudste seun, met 'n jonger boetie van 8 maande. 

Gesinsdinamika: Benn is baie geheg aan sy pa en het 'n baie sterk emosionele band met hom.  Sy pa 

moet egter baie van die huis af weggaan vir werk, wat vir Benn baie moeilik en 

ontwrigtend is.  Benn het ten spyte van sy sterk band met sy pa, steeds 'n goeie 

verhouding met sy ma.  Sy paterne ouma speel egter 'n baie kardinale rol in sy lewe.  

Hy sal in sekere opsigte eerder verkies om by sy ouma te wees as tuis by sy ma.  Sy 

ouma neem soms 'n tweede moederrol vir Benn in.*  Benn is baie liefdevol en 

beskermend teenoor sy boetie, maar raak gou jaloers op hom wanneer dit by die 

bevrediging van sy eie behoeftes kom. **  Daar bestaan geen rigiede reëls of roetines 

tuis nie, en daar bestaan ook nie konsekwente dissipline nie. 

Rede vir huidige 

hospitalisasie: 

Tonsillektomie, addenoïdektomie en oorpypies (“grommets”) 

Vorige ondervinding van 

hospitalisasie en die kind se  

belewenis daarvan: 

Benn is ongeveer vier maande gelede vir een dag en een nag in die hospitaal 

opgeneem vir waarneming as gevolg van 'n hoë en onstabiele koors.  Sy pa het die 

nag by hom gebly en hy het dit gevolglik baie goed gehanteer.g 

Ander tussenveranderlikes: Het in Januarie 2003 vanaf Kaapstad na Pretoria verhuis, en het by sy ouma-hulle 

gewoon tot einde Julie 2003, waarna hulle in hulle eie huis ingetrek het.  Benn het 

gevolglik ook van kleuterskool verander, vanweë die verhuising. 
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Die kind se begrip van sy 

huidige siekte  en 

hospitalisasie: 

Benn beskik oor geen kennis oor sy hospitalisasie nie en het nou eers daarvan te hore 

gekom.  Sy ma was van plan om hom nie daaroor in te lig nie, en om dit eers die 

oggend van sy operasie dit aan hom te noem.  Benn is gevolglik baie verward en het 

baie vrae oor sy operasie. Benn koester onrealistiese fantasieë oor operasie en oor 

dood en verminking, aldus sy ma. ***   

Kind se reaksies op 

onbekende situasies en 

vreemdelinge: 

Benn reageer baie goed teenoor vreemdelinge en onbekende gebeure mits hy by sy 

ma is.  Wanneer hy by sy pa of ouma is, wil hy nie van hulle afstand doen nie, en 

toon hy swak samewerking en sosiale interaksie. 

Persoonlikheid, afkeure, 

voorkeure, en 

belangstellings van die kind:  

Benn is oor die algemeen spontaan, vriendelik en baie nuuskurig.  Hy beskik oor 'n 

wye verbeeldingswereld en dink graag nuwe stories en nuus uit.  Hy hou van kuns, 

diere en indrukwekkende dinge soos groot masjiene ensomeer.  Benn hou nie van 

roetine nie.  Sy aandagspan is baie kort, en hou homself dus nie vir lang periodes self 

besig met dieselfde ding nie. ****    Hy verloor gou belangstelling in 'n aktiwiteit en 

raak baie gou verveeld met iemand of iets.   Benn stel maklik eise (aktiewe reaksie), 

en wil persente he wanneer hy voel hy soet was. 

Kind se belewenis van 

skeiding met ouers: 

Benn neem baie swaar afskeid van sy pa en ouma in enige vorm van skeiding. *****   

Hy ervaar geen probleem om kleuterskool toe te gaan, mits dit nie sy ouma of pa is 

wat hom aflaai nie.  Dit geld vir enige situasie waar skeiding betrokke is in Benn se 

lewe.   

 
*  Seuns identifiseer met die vader en boots sy gedrag na, omdat hulle volgens Freud (Turner & Helms,  

1995:293) onbewustelike seksuele gevoelens vir die moeder ontwikkel het.  In Benn se geval kan hierdie 

gevoelens moontlik eerder jeens sy ouma as sy moeder bestaan. 

** Egosentrisme is sterk teenwoordig, deurdat die kleuter die wêreld net vanuit sy eie perspektief sien, en op sy 

eie behoeftes ingestel is (verwys 2.5.4.1, Piaget se teorie).  

 

***   Die meeste kinders tussen 3 en 8 jaaris geneig om die hospitaalondervinding tot ‘n sekere mate te verdraai. 

Kinders mag hospitalisasie en skeiding van ouers met die dood assosieer (Tuma, 1982:51).  Muller et al., 

(1992:85) toon aan dat normale kommerreaksies vir 'n kleuter kan insluit vrees vir fisieke liggaamlike 

misvorming en liggaamlike beserings in die vorm van ongemak, pyn of dood. 

**** As gevolg van beperkte ondervindinge is die kleuter se geheue en aandagspan dus nog baie beperk  (verwys 

2.5.5 Geheue). 

***** (Verwys 2.5.7  Emosionele ontwikkeling) Skeidingsangs is tydens hierdie tydperk baie normaal, veral vir die    

                 kleuter van 3 jaar en jonger. 
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• Verloop en assessering van Benn se terapeutiese voorbereiding 

 

• Tabel 30:  Verloop en assessering van sessie 1 tot 9: 

 

 
Sessie Sensoriese  

en 

emosionele 

bewustheid 

Uit-

reagerende 

reaksies  

Begrip vir siekte en 

hospitalisasie 

Presentering van 

spesifieke  angs 

en vrees oor sy 

hospitalisasie en 

siekte: 

Weerstand: Verloop van sessie, en projeksie: 

1 Onbekend Hiperaktiwi

-teit 

(aktiewe 

reaksie) 

Baie min begrip vir,en insig 

in, sy hospitalisasie. 

Onrealistiese 

fantasieë en vrees 

in terme van dood 

en misvorming, 

aldus sy ma.  

Geen  Geen projeksie nie.  Benn is geweldig aandagafleibaar en aktief.  

Hy noem dat hy baie graag by die hospitaal wil kom speel. 

2 Baie swak 

sensoriese, 

liggaamlike 

en 

emosionele 

bewustheid.  

Benn gee 

Hiperaktiwi

- 

teit.   

Openbaar min begrip van die 

omvang en noodsaaklikheid 

van sy operasie.   Benn glo hy 

kom hospitaal toe om sy 

"harsings" te laat uithaal.  

Hierdie wanopvatting is 

onmiddelik aangespreek met 

Benn noem dat hy 

bang is om dood 

te gaan en toon 

onsekerheid en 

angs vir 

liggaamlike 

misvorming. 

Geen.  Ten spyte 

daarvan dat hy geweldig 

ooraktief is tydens die 

sessie, en gou verveeld 

raak met 'n aktiwiteit, 

neem hy spontaan deel 

aan gesprekke en  

Benn eet meer as wat hy gesiggies maak, maar met hulp en 

strukturering van die terapeut maak hy gesiggies vir sy ouers, 

boetie, ouma, self, en bediende: belangrikste rolspelers in sy 

lewe.  

Tydens die maak van sy "Wurm naamplaatjie" toon hy min 

selfinsig, deurdat hy nie altyd seker is waarvan hy hou of nie. 

"Alles oor my" vraelys:  hy noem dat hy baie lief is vir sy pa en 
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ook nie lank 

genoeg 

aandag om 

geïntegreerd 

op sy 

belewenisse 

te fokus nie. 

die korrekte feite. aktiwiteite. ouma en dat hy graag met hulle speel.  Die vrae word met groot 

moeite voltooi, deurdat hy gou belangstelling verloor en net ja 

antwoord of sê dat hy nie weet nie.  Die vrae word tussendeur sy 

spel hanteer, aangesien hy nie lang genoeg op een aktiwiteit kan 

konsentreer nie. 

3 Met gebuik 

van prente 

is Benn 

beter in 

staat om eie 

emosies en 

sensoriese 

bewustheid 

te 

identifiseer.  

Hy kan dus 

noem dat 

die 

dogtertjie 

hartseer lyk, 

of  dat die 

seuntjie bly 

is. 

Baie aktief, 

met swak 

konsentrasie

.  As gevolg 

hiervan 

word die 

sessie begin 

met fisieke 

oefeninge 

"kom ons 

gym eers 

bietjie", 

daarna word 

ontspanning

soefeninge 

en 

sensoriese 

bewuswordi

ng gedoen, 

waarna 

Benn se begrip van sy 

operasie blyk baie meer 

realisties van aard te wees.  

Hy besef hy kom sy mangels 

en adenoïede uithaal, asook 

pypies in sy ore sit.  Hy 

koester dus nie meer die 

wanopvattings of onrealistiese 

fantasie dat sy harsings 

verwyder gaan word nie.  

Benn onthou ook korrek waar 

bogenoemde op sy lyfie sit. 

Benn is onseker 

oor skeiding van 

pappa.   Die 

terapeut noem dat 

sy en mamma 

hom gaan 

vergesel hospitaal 

toe, en dat 

mamma vir hulle 

by die rooilyn 

gaan wag.  Op 

hierdie inligting 

reageer hy positief 

sonder om weer 

na pappa te 

verwys. 

Geen  Afgesien daarvan dat Benn se wanopvattings van die vorige 

sessie deur die uitbouing van kennis gehanteer is, word hy 

aangemoedig om dit ook as sy monster te skep.  Benn word 

keuses gelaat om verskillende kleure vir verskillende monsters te 

benut.  Hy kies rooi vir die rooilyn, geel vir doodgaan en oranje 

vir misvorming.  Die korrekte inligting word herhalend 

deurgegee in terme van hierdie drie aspekte, met repeterende oop 

vrae in terme van moontlike strategieë vir hantering.  Benn 

reageer positief hierop, hoewel die terapeut soms die indruk kry 

dat hy nie altyd die inligting sy eie maak nie.  Benn wil die 

monster "doodskiet", waarna hy na sy monster skiet met al die 

gewere beskikbaar.  Herhaling van bogenoemde hantering 

daarvan, word deur die terapeut onderneem, aangesien Benn se 

aandag baie verdeeld is. 
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aktiwiteite 

en feite 

repeterend 

en 

afwisselend 

met fisieke 

aktiwiteite 

onderneem 

word. 

4 Toon beter 

liggaamlike, 

emosionele 

en 

sensoriese 

kontak, met 

behulp van 

nuwe 

werkswyse 

aan. 

Benn se 

aandagspan 

is steeds 

kort, maar 

tydens die 

tydjies wat 

opsy gesit 

word vir 

werk, gee 

hy sy volle 

samewerkin

g. 

Benn verstaan nie heeltemal 

die verskil tussen interne en 

eksterne liggaamsdele asook 

funksies nie.  Hy glo ook dat 

sy keel van buite af oopgesny 

gaan word om sy mangels te 

verwyder. 

Onsekerheid en 

angs presenteer 

vanweë 

onrealistiese 

fantasie oor die 

sigbaarheid van 

operasiewonde 

aan die buitekant 

van sy keel. 

Benn openbaar 

geweldige ongemak oor 

die betreding van sy 

liggaamlike ruimte deur 

middel van mediese 

instrumente asook die 

afteken van sy 

liggaamsbeeld.  

Repeterende spel met 

mediese instrumente is 

onderneem. 

 

Benn weier dat die terapeut sy liggaamsbeeld afteken.  Die 

terapeut vra of hy haar dan sal afteken, waarop hy positief 

reageer.  Sonder dat Benn dit besef, word sy eie ruimte betree 

deurdat hy soms op die terapeut moet sit om haar af te teken, 

maar hy voel dat hy wel nog in beheer is.  Die terapeut sal, 

wanneer hy haar arm afteken, aan sy arm vat en noem "kyk hier 

is jou arm, hy is darem baie korter as myne nê?"  Aanraking op 

hierdie wyse is positief geïnkorporeer.  Benn toon aan dat sy 

liggaam so sterk soos 'n leeu is, en dat hy alles kan wen wanneer 

hy met hulle veg.  Benn toon verder positiewe persepsies en 

houdings aan in liggaamlike aanpassings en veranderinge vanweë 

sy operasie.  Hy projekteer weereens verbeterde insig in, en 

realiteit oor sy operasie, tydens die samevatting. 

5 Klanke, 

reuke, tas 

en visuele 

aspekte van 

wat hy in 

Geen  Benn toon goeie gebrip vir 

die proses en verloop van sy 

operasie. 

Hy  verstaan beter dat sy 

liggaam nie optimaal 

Benn se 

onrealistiese 

fantasieë 

aangaande dood, 

misvorming en 

Benn weier om die 

jassie aan te trek.  

Maskerspel en 

aanrakingspeletjies 

word wel positief en 

Benn projekteer positiewe emosies in beheer van alternatiewe 

gedrag teenoor moontlike onaangename belewenisse.        

Hy noem dat dit sy beurt is om teater toe te gaan, en dat 

mamma net tot by die rooilyn mag gaan.  Benn geniet die 

metafoor rondom Klaasvakie, en noem dat daar 'n leeu is 
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die 

hospitaal 

beleef, word 

gekoppel 

aan 

positiewe 

emosies.   

funksioneer nie en dat hy nie 

meer sy mangels en 

adenoïede nodig het nie.  Die 

noodsaaklikheid van die 

pypies in sy ore word begryp.  

Daar word rondom die 

verlangde werking van sy 

liggaam gepraat. 

 

 

operasiewonde 

word met groter 

realisme verstaan.  

Hy toon geen 

verdere angs of 

ongemak 

daarjeens nie. 

Word bespreek in 

terme van 

alternatiewe 

gedrag en 

hantering. 

Terapeut 

verduidelik  weer 

dat die operasie 

intern onderneem 

word, sodat die 

wonde uitwendig 

is.   

repeterend onderneem.   wat hy moet gaan doodskiet wat vir Klaasvakie gaan vang.  

Benn wil nie die jassie aantrek nie.  Met leiding voer Benn 

sy operasie stapsgewys op die terapeut uit.  Hy word met 

leidende en oop vrae gehelp om te verduidelik hoe die 

opname en operasie sal verlooop, asook moontlike vrese 

en angs wat hy mag beleef te hanteer.   
Hierdie proses word repeterend onderneem op verskillende 

wyses, naamlik mediese spel, geheue speletjies en eenvoudige 

vrae.  

6 Benn se 

sensoriese, 

liggaamlike 

en 

emosionele 

bewustheid 

verbeter, 

hoewel 

Geen  Insig en begrip van die 

realiteite van sy operasie 

verbeter met elke sessie se 

ondervinding. 

Verminderde angs 

en ongemak vir 

mediese 

instrumente 

presenteer. 

Geen.  Die 

narkosemasker word 

met gemak gehanteer en 

oor sy neus geplaas.   

Benn maak 'n abstrakte collage deur alle mediums wat aan hom 

voorgehou word onwillekeurig op die papier te plak.  Die gebruik 

daarvan tydens sy eie operasie word aangespreek en verduidelik.  

Benn projekteer geen ongemak met die narkosemasker nie, en 

geniet die metafoor van Klaasvakie se stink asempie as baie 

bemagtigend.   Die terapeut noem as hy nie sy teaterjassie 

aantrek nie, hy ongelukkig nie die leeu mag gaan doodskiet in die 

teater nie. En indien hy nie die masker in die teater  gaan wil 
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integrasie 

nog nie 

plaasvind 

nie. 

opsit nie, gaan Klaasvakie baie huil en dink dis omdat sy asempie 

so stink.  Benn is vasbeslote om te midde van die stank die 

masker op te hou, want hy wil nie hê Klaasvakie moet huil nie.  

Wat betref die jassie projekteer Benn ongemak, maar dat hy ook 

nie wil hê dat die leeu vir Klaasvakie moet opeet nie.  

7 Goeie 

bewustheid. 

Benn se 

ouma het 

hom vir 

terapie 

gebring, en 

daarom 

weier hy om 

van haar 

afstand te 

doen.  Sy sit 

gevolglik 

die sessie in.  

Begrip en insig is realisties.  

Benn verstaan die omvang 

van sy operasie, sonder om 

uiting aan onrealistiese vrese 

te gee. 

Geen  Skeidingsangs.  Benn 

weier dat sy ouma die 

vertrek verlaat, wat 

gerespekteer word, deur 

saam te besluit dat 

ouma kan bly, indien 

Benn bereid is om by 

die tafeltjie te sit en 

saam met die terapeut te 

werk.  Benn word die 

keuse gestel, anders kan 

hulle nie vandag saam 

speel nie.  Hy aanvaar 

dit so, want hy wil 

graag speel.  Benn wil 

nie met die 

vingerpoppies speel nie, 

wat gewysig word. 

Projeksies is oor die algemeen baie positief, hoewel Benn 

oorbewus van sy ouma se teenwoordigheid is en haar telkens vra 

wat sy dink.  Die terapeut herinner hom dan streng aan hulle 

ooreenkoms. 

Benn se vorige emosionele projeksies sluit in:  vriendelik, 

opgewonde, lekker, bly, hartseer, sleg, bang en kwaad 

Reageer soos volg op bepaalde situasies wat aan hom voorgehou 

word: 

Die aantrek van teaterklere:    "ek gaan nie" (die terapeut fokus 

weer daarop dat hy nie in die teater mag ingaan sonder sy klere 

nie, en dan kan hy nie die leeu gaan skiet nie.  Benn verander 

onmiddelik sy opinie) 

Kuiergaste in die hospitaal:  lekker (pappa en ouma moet ook 

saamgaan.  Die terapeut plaas klem daarop dat hulle  eers  

gaan kom kuier as hy klaar in die teater was)   

Gevoel oor operasiewonde:  bly (beleef realisme hieroor) 

Weer gesond wees: bly en opgewonde 

Die kry van narkose met masker:  bly ("ek gaan nie vir 

Klaasvakie lag nie") 

Skeiding van ma by die rooilyn:   Benn is onaangeraak hieroor! 

Voel na die tyd seer en siekerig:  ok   (sien uit na al die lekker 

kos en medisyne)  
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Bogenoemde aspekte word vir die dokter in sy brief geskryf. 

Dinge wat Benn opbeur is:  pappa en ouma wat kom kuier, kry 'n 

geskenk by ouma na die operasie, gaan die leeu skiet, en lekker 

kos. Benn wil nie vingerpoppies speel nie, en die terapeut voer 'n 

rollespel op van die kardinale aspekte wat tydens die sessie 

geopper is.  

8 Word 

deurlopend 

in sessie 

gedoen. 

Benn 

reageer 

positief en 

geen 

ongemak 

word 

geïdentifi-

seer nie. 

 

Geen  Goeie insig en begrip, met 

geen uitvalle van onsekerheid 

aangaande sy wonde, dood of 

verminking nie. 

Geen  Geen.  Benn skei sonder 

voorvan van sy ma om 

die teatertoer te 

onderneem.  Hy is wel 

nie baie positief om die 

teaterklere aan te trek 

nie.  Daar word 

verduidelik dat sonder 

hierdie klere hulle nie 

op 'n leeujag in die 

teater kan gaan nie.  

Benn beleef  realisme, bemeestering en rustigheid aangaande sy 

operasie en hospitalisasie. 

Moontlike belewenisse,  gevolglike reaksies asook die hantering 

daarvan (soos ingeoefen) word herroep, soos wat die toer 

verloop.  Benn geniet die teateropset asook die leeujag  in die 

teater. 

Hy verkies om die storie van "Going to the hospital" te lees, 

aangesien die seuntjie se naam ook Benn is.   Benn projekteer 

geen ongemak met die maskerspel tydens die teaterbesoek nie, 

wat repeterend onderneem word. 

9 Baie goed, 

hoewel hy 

steeds nie 

optimale 

belewenisse 

kan ervaar 

en beskryf 

nie.  Geen 

Geen  Benn beleef goeie insig en 

begrip vir sy operasie en 

hospitalisasie. 

Geen belewing 

van angs word 

verder deur Benn 

gepresenteer nie.  

Hy noem dat hy  

vanuit sy 

hersiening 

verstaan waarom 

Geen Uit die hersiening blyk dit dat Benn weet wat om tydens sy 

hospitalisasie te verwag en koester 'n positiewe gesindheid 

daaroor.   Vrae oor skeiding van mamma by die rooilyn, en pappa 

en ouma se besoek na afloop van die operasie, word positief 

beantwoord en aanvaar.  Maskerspel word onderneem, met 

hersiening van liggaamlike betreding, die noodsaaklikheid van 

aantrek van teaterklere, ongemak en pyn na afloop van die 

operasie.  Die neem van verantwoordelikheid om te eet vir 
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integrasie 

van sy 

belewenisse 

as 'n geheel 

vind plaas 

nie. 

hy hospitaal toe 

kom en weet  wat 

met hom gaan 

gebeur  

spoedige herstel, word positief gehanteer. 

Hy verkies om sy  partytjie in sy saal se speelkamer te hou. 
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• Evaluering van sessie 1 tot 9: 

 

• Vanuit tabel 30 blyk dit duidelik dat Benn baie aktief is, en dat sy aandag maklik 

afgelei word (aktiewe reaksies).   Volgens sy moeder handhaaf hy onrealistiese vrees 

en fantasieë dat hy mag doodgaan, asook dat sy liggaam moontlike verminking tydens 

sy operasie gaan opdoen (regressiewe reaksies).   Benn toon geen weerstand in terme 

van sosialisering en kommunikasie met die terapeut nie, en noem dat hy graag sal wil 

kom speel en leer.  Sy insig en kennis is beperk en onrealisties in terme van sy 

hospitalisasie en operasie, aangesien sy ouers hom daaroor in die duister gehou het en 

nie van plan was om hom eers daaroor in te lig tot die dag van opname nie (verwys na 

biografiese besonderhede).   Benn is egter baie nuuskuurig van geaardheid, en kan nie 

wag om by die hospitaal te kom speel nie. 

 

• Vanuit sessie 2 is dit duidelik dat Benn 'n wanopvatting aangaande sy hospitalisasie 

besit.  Hy het voorheen iewers te hore gekom dat 'n mens jou harsings nodig het om te 

bly leef, en aangesien hy glo dat hy sy harsings kom uithaal, aanvaar hy dat hy 

noodgedwonge misvorm gaan word en gaan doodgaan.  Hierdie onrealistiese fantasie 

het duidelik ontstaan as gevolg van oningeligtheid vanweë weerhouding van feite en 

inligting.  Onrealistiese vrees vir die dood kom algemeen by die jong kleuter voor.  

Die kind se konsep van siekte, dood, en tyd kan deel uitmaak van sy  

waninterpretasies van sy hospitalisasie (Klinzing & Klinzing, 1977:4).  Muller et al., 

(1992:85) meen aanvullend dat normale kommerreaksies by die kleuter kan insluit 

fisieke liggaamlike misvorming en liggaamlike beserings in die vorm van ongemak, 

pyn of dood.   Benn se selfkennis is baie beperk, gee maklik 'n "ja" of "ek weet nie" 

antwoord op vrae.   Hy is baie onseker van sy voorkeure en afkeure, behalwe vir sy 

sterk verhouding met sy pa en ouma (verwys punt 2.3.4 

Persoonlikheidsontwikkeling).  Benn is geweldig aktief en aandagafleibaar, wat hom 

gou belangstelling in 'n aktiwiteit laat verloor.  Hy beskik tans nie oor die vermoë om 

feite maklik te herroep of maklik te onthou nie.  Herhaling word dus telkens benut. 

Volgens Louw (1994:274);  Lee (1992:545) en  Mussen et al., (1984:244) en Nelson      
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(1998:152, 161) is die kleuter se geheue en aandagspan as gevolg van beperkte 

ondervindinge dus nog baie beperk, en sal die kind van twee jaar twee items op ‘n 

keer kan herroep, terwyl die vierjarige drie items kan herroep.  

 

• Benn se kort aandagspan en ooraktiwiteit is geweldig stremmend vir die verloop van 

die terapeutiese proses.  Sessie 3 word gewysig deur gebruik te maak van fisieke 

aktiwiteite tussendeur sy terapeutiese aktiwiteite. Sensoriese en liggaamlike 

bewuswording word op hierdie wyse geïnkorporeer, deurdat die terapeut hom telkens 

van homself en sy gevoelens in die hede bewus maak deur te vra, "hoe voel jou lyfie 

nou?", waarop hy sal antwoord moeg of lekker.  Verdere vrae of opdragte sluit in 

"hoor hoe hard haal jy asem; voel hoe klop jou hart: ruik jy die kinders in die saal se 

kossies?" ensomeer.  Benn reageer baie positief hierop, en daar word saam besluit om 

elke sessie op hierdie wyse te onderneem.   Benn toon aan dat hy nie meer dink dat hy 

sy harsings kom uithaal nie, maar deur middel van die inligting van die vorige sessie, 

het hy nou realistiese begrip en insig vir sy operasie.   Sy monster word finaal 

gehanteer deur dit te verf as dood, misvorming en skeiding van mamma by die 

rooilyn.  Benn geniet dit om die monster dood te skiet.   

 

• Tydens sessie 4 blyk dit duidelik dat Benn aanklank vind by die nuwe werkswyse, 

deurdat die sessie vlot en positief verloop.  Benn toon onvolledige begrip oor intern 

en ekstern, wat vir sy ontwikkelingsvlak normaal blyk te wees aldus Louw 

(1994:254-266),  Turner & Helms (1995:245) en Bee (1992:255) in terme van die 

kleuter se realisme.  Hierdie outeurs meen dat 'n kind van Benn se ouderdom as 

gevolg van sy onrealistiese denkpatrone nie in staat is om tussen psigiese en fisiese 

gebeure te onderskei nie, of tussen intern en ekstern nie.  Benn toon wel vordering 

met elke sessie in terme van die belewing van sy operasie met groter realisme en 

begrip.  Die wanopvatting dat sy keel oopgesny gaan word om sy mangels te 

verwyder, is tydens hierdie sessie uitgeskakel, deurdat daar klem gelê is op die interne 

aard van die operasie.  Aangesien Benn die konsep van intern en ekstern moeilik 

begryp, het die terapeut die operasie gedemonstreer met mediese instrumente op die 

liggaamsbeeld en haarself.  Die kommunikering van inligting kan volgens Muller et 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



EMPIRIESE ONDERSOEK 
______________________________________________________________________________________ 

 

361

al., (1992:105) bevorder word deur die wyse aan te pas waarop kliniese inligting 

verbaal aan die pasiënt oorgedra word, soos wat dit tydens hierdie sessie onderneem 

is. Hierdie outeurs meen dat die illustrasies van feitelike inligting die 

verstaanbaarheid van feite sal versterk en die kind sal help om dit beter te onthou.   

Benn het toegelaat dat sy eie persoonlike ruimte betree word, deur self die kontak en 

toenadering te inisieer met die afteken van die terapeut se liggaam.  Benn het dus die 

gevoel van beheer behou, hoewel hy sy vrese gehanteer het.  Navorsing deur Droske 

& Francis (1981:6-12), toon drie komponente van voorbereiding aan, naamlik 

beplanning vir die skep van vertroue, begrip vir wat gaan plaasvind, en bemeestering 

van die ondervinding.  Vertroue is reeds vasgelê, en Benn beskik ook oor baie beter 

begrip, wat hom in beheer laat voel.  Die bemeestering van die ondervinding sal in die 

volgende sessies aandag geniet.  

 

• Benn se insig, kennis en begrip van sy operasie het tydens sessie 5 baie verbetering 

getoon.  Hoewel hy nog sekere feite vergeet, is hy met die nodige leiding in staat om 

sy operasie realisties uit te speel.  Sy aversie vir aanraking en betreding van sy 

liggaamlike ruimte word konstruktief gehanteer.  Hy word deurlopend hiervan bewus 

gemaak, sodat hy besef dit gaan tydens sy operasie 'n realiteit wees.   Dit is belangrik 

om die kind ruimte te gee om self die keuse te maak of hy aan ‘n sekere 

liggaamsbeeld-aktiwiteit wil deelneem, aangesien hierdie aktiwiteite soms bedreigend 

van aard kan wees (Hart et al., 1992:37). Tydens spel reageer hy goed op 

aanrakingspeletjies en maskerspel, en hy word deurentyd keuses gelaat van tot waar 

hy voel hy kan deelneem. Benn weier egter om sy jassie aan te trek, wat tydens die 

sessie gerespekteer word, maar dit word verduidelik in terme van die realiteit daarvan 

met sy operasie.   Hierdie beheer en keuses is vir hom baie bemagtigend.  Op hierdie 

wyse is Benn is staat om, bemeestering oor hierdie aversie en ongemak te verkry deur 

middel van positiewe ondervinding. 

 

• Benn se begrip en insig verbeter deurdat die kennis en ondervinding tydens spel hom 

bemagtig. Gedragsuitvalle en spanning word deur goeie voorbereiding uitgeskakel 

volgens Orr (1992:85), deurdat dit die kind help om die omvang van die hospitalisasie 
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en mediese prosedures beter te begryp, so ook die rede vir skeiding en die aard van sy 

siekte.  Kennis oor hierdie aspekte verminder dus Benn se ongemak en vrees, terwyl 

dit aanpassing by die nuwe omstandighede bevorder.  Benn weet dus nou beter wat 

van hom verwag word, en ken die roetine en begrensings van die hospitaal.  Geen 

onrealistiese vrese presenteer meer tydens sessie 6 nie, en ook nie weerstand teen 

liggaamlike betreding deur die narkosemasker nie. 

 

• Benn toon baie weerstand tydens sessie 7, in teenwoordigheid van sy ouma.  Hierdie 

weerstand word telkens konstruktief gehanteer, sonder om Benn se beheer weg te 

neem maar wel deur sekere grense en verantwoordelikhede neer te lê.  Benn hanteer 

sy eie weerstand goed, deur mee te maak aan sekere keuses van alternatiewe gedrag 

waarvoor hy die keuses self maak.  Benn neem dus eie verantwoordelikheid vir sy 

keuses, wat verdere bemeestering van sy situasie tot gevolg het (verwys na punt 

4.3.1.3 Bemeestering).  Na afloop van die sessie word daar met sy ouma, pa en ma 

gekonsulteer en daar word gesamentlik besluit dat dit die beste sal wees indien slegs 

sy ma hom na die hospitaal vergesel.  Sy pa en ouma sal na afloop van die operasie by 

haar aansluit.  Hierdie strategie sal verminderde weerstand, uitreagerende reaksies en 

gevolglike traumatiese skeidingsangs vir Benn impliseer, wat die voorbereiding kan 

kniehalter. Almal teenwoordig beleef dit as 'n positiewe strategie, en gaan gevolglik 

vir Benn hierop voorberei.  Daar word verder besluit dat slegs Benn se ma hom vir 

die laaste twee sessies mag bring.   

 

• Tydens sessie 8 verloop die toer vlot, en Benn se weerstand in terme van die aantrek 

van teaterklere word positief gehanteer deur motivering van 'n leeujag.  Benn toon 

geen skeidingsangs tydens hierdie sessie nie.  Hy beskik oor goeie insig en realisme 

in terme van die totale verloop van sy operasie en opname.  Benn hanteer die 

maskerspel en teater positief, met baie selfbeheersing. 

 

• Benn reageer tydens sessie 9 positief op terminering.  Hy aanvaar ook alternatiewe 

hantering en gedrag vir minder aangename belewenisse van sy opname en operasie.   

Goeie begrip word geopenbaar in terme van die noodsaaklikheid en verloop van sy 
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operasie.   Benn toon aan dat hy weet wat om te verwag, as gevolg van die hersiening, 

en reageer telkens met positiwiteit en beheer.  Benn aanvaar dat mamma en die 

terapeut hom na die hospitaal gaan vergesel, en dat pappa en ouma eers na afloop van 

die operasie gaan kom kuier.   

 

 

6.3.3 SAMEVATTING 

 

• In hierdie hoofstuk is die bevindinge van studie voorgehou en bespreek vanuit die 

kwalitatiewe benadering, soos deur die minder dominante deel die studie aangeneem 

is. 

• Hierdie benadering dra egter ongeag van sy kleiner komponent, grootliks by tot 

verryking en verifiëring van die inligting wat vanuit die kwantitatiewe bevindinge 

verkry is. 

• Tydens die bespreking van die kwalitatiewe bevindinge is die doelstellings en 

doelwitte van die nege individuele terapeutiese sessies eerstens voorgehou, waarna 

die tien gevallestudies afsonderlik bespreek is.  

• Hierdie bespreking van die gevallestudies is breedvoerig onderneem in biografiese 

besonderhede, en in die verloop van sessie 1 tot 9 in elke geval, gevolg deur 'n 

volledige assessering van elke sessie. 

• Die verloop van die eerste sessie is breedvoerig onderneem, waarna sessie 2 tot 9 deur 

middel van tabelle gehanteer is as: 

- sensoriese, liggaamlike en emosionele bewustheid;  

- uitreagerende reaksies tydens die sessie; 

- begrip en insig in terme van die kind se operasie, siekte en hospitalisasie;  

- angs, ongemak, vrees en weerstand wat gepresenteer het; en 

- die verloop van die sessie as reaksies en die projeksies van die kind. 

• Die sessies is geassesseer met 'n logiese verloop vanaf sessie 1 tot 9, van die kind se 

persoonlike groei, funksionering en reaksies op bogenoemde aspekte.  
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• Die assessering van elke sessie is met die bestudeerde literatuur in hoofstuk 1 tot 5 

vergelyk, ten einde logiese verbande, verskille en ooreenkomste te kon uitwys. 

 

In die volgende hoofstuk sal deel II van die empiriese ondersoek, naamlik die 

kwantitatiewe navorsingsbevindinge, bespreek word, en later geïntegreer word (deel III), 

met die empiriese ondersoek vanuit die kwalitatiewe benadering, soos tydens hierdie 

hoofstuk bespreek in deel I. 
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HOOFSTUK 7 

    

EMPIRIESE ONDERSOEK 

Deel II:      Kwantitatiewe bevindinge  

Deel 111:   Integrering van kwantitatiewe en kwalitatiewe bevindinge 
 

7.1   INLEIDING:  Deel II   Kwantitatiewe bevindinge 

 
Soos vanuit Hoofstuk Ses, (Deel I) van die empiriese studie duidelik geblyk het, het die empiriese ondersoek 

vanuit die kwantitatiewe benadering die dominante fokus geniet tydens hierdie navorsing. Creswell se 

dominante-minder-dominante model (De Vos, (2002:366) is vir die doeleindes van hierdie navorsing benut, 

aangesien hierdie benadering die mees aangewese benadering blyk te wees om die intensiteit te meet van 

uitreagerende gedrag soos angstigheid en vrees, wat die meeste fokus ontvang, terwyl veldnotas (kwalitatiewe 

komponent) benut is om empiriese data verder te verryk en te verifieer.   

 

7.1.1 Data-insameling  

 

Die data is verkry vanuit 'n selfontwerpte, gestruktureerde waarnemingsinstrument (as natoets), wat die 

presentering gemeet het van uitreagerende gedrag (soos vir die studie omskryf is in Hoofstuk 1, naamlik overte, 

passiewe en regressiewe reaksies), tydens hospitalisasie van die 20 respondente.   Meting is geïmplementeer in 

die vorm van 'n natoets, in terme van herhaalde meting vandat die respondent in die hospitaal opgeneem is tot 

en met ontslag, asook vir die periode van 'n week na afloop van ontslag.   Hierdie natoets het vir beide die 

eksperimentele en die vergelykende groep gegeld.   Die metings van die natoets word dan in hierdie hoofstuk 

met mekaar vergelyk, ten einde die invloed te evalueer van die spelterapeutiese voorbereidingsprogram op pre-

primêre kleuters wat gehospitaliseer was.    Slegs die eksperimentele groep het die terapeutiese intervensie van 

voorbereiding ontvang.   Op hierdie wyse kan daar bepaal word of die program wel 'n voorkomende inslag op 

die kleuters gehad het, in terme van konstruktiewe hantering van hulle hospitalisasie-ervaring.   Die navorser 

het self al 20 (100%) meetinstrumente van beide groepe voltooi, aangesien sy primêr die gestruktureerde 

waarneming tydens hospitalisasie gedoen het.   
 
Al die vraelyste (100%) is deur die ouers van respondente voltooi, wat tesame met die prosesnotas en 

onderhoude met kleuters en hulle ouers gesamentlik, die kwantitatiewe data verryk het.   
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7.1.2 Ontleding van die data 

 
Die Rekenaarondersteuningsafdeling, sowel as die Departement Statistiek van die Universiteit van Pretoria, is 

benut om die verwerking van die selfontwerpte vraelyste te behartig.  Vergelykings word getref tussen die 

eksperimentele en vergelykende groepe se kleuters, in terme van reaksies op hospitalisasie (soos in die 

literatuurstudie vervat).  Die inligting van kinders van dieselfde ouderdomme in die twee groepe, se inligting 

word met mekaar vergelyk.  Die belangrikste inligting word in tabelvorm of met behulp van grafieke 

voorgestel.  Data is ingewin ten opsigte van 20 kleuterrespondente (N=20), waarvan die eksperimentele groep, 

sowel as die vergelykende groep, elkeen uit 10 respondente bestaan het. 

 

Kwantitatiewe bevindinge wat vanuit die vraelyste bekom is tydens die hoofondersoek, word in hoofstuk 7 

geïnterpreteer as deel van die kwantitatiewe gegewens. 
 

 
7.2 BESPREKING EN INTERPRETERING VAN EMPIRIESE BEVINDINGE   

        VANUIT DIE KWANTITATIEWE BENADERING 

 

In Hoofstuk 1 word daar verwys na geslag en ouderdom van respondente wat nie direkte veranderlikes nie, wat 

daarom nie tydens die studie gemeet is nie.  Dit is wel as tussenveranderlikes in ag geneem, sodat die resultate 

betroubaar kon wees.  (Vergelyk Van der Mescht, 1995:33 en Orr, 1992:70.)  Gesien in hierdie lig is daar 

sekergemaak dat daar in beide groepe ewe veel seuns as dogters ingesluit is, om mekaar te kon uitbalanseer.  

Daar is dus vyf seuns en vyf dogters vir sowel die eksperimentele as die vergelykende groep geselekteer, wat 

nie voorheen reeds intense trauma in terme van hospitalisasie of siekte beleef het nie.  Ouderdom is ook 

eweredig versprei sodat daar in elke groep ewe veel van dieselfde ouderdom kinders ingesluit is (verwys punt 

3.7 in Hoofstuk 3).  Die verspreiding was soos volg:  drie driejariges, twee vierjariges, drie vyfjariges, en twee 

sesjariges.  'n Selekteringskriterium het gegeld, naamlik dat die eerste 10 kleuters wat deur die spesialiste 

verwys is, en aan die karaktertrekke van die teikengroep voldoen het, ingesluit is by die eksperimentele groep.  

Na afloop van die voorbereiding van al tien respondente van die eksperimentele groep, is die eerste drie 

driejariges, twee vierjariges, drie vyfjariges en twee sesjariges wat deur spesialiste verwys is, en aan die 

vereistes van die teikengroep voldoen het, ingesluit in die vergelykende groep. 

 

Daar gaan vervolgens na die grafiese voorstelling en beskrywing van empiriese, kwantitatiewe data gekyk 

word. 
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7.2.1  Neem van medikasie 

 

Al tien respondente van beide die eksperimentele en vergelykende groepe, het medikasie voor en na afloop van 

die teaterprosedure ontvang.  Vanuit figuur 1 blyk dit duidelik dat die eksperimentele groep se respondente die 

medikasie wat hulle voor die operasie ontvang het, geneem het met geen ongemak nie.  Al 10 (100%) 

respondente het die medikasie maklik geneem.  Uit figuur 2 wil dit voorkom dat 7 (70%) van die respondente in 

die eksperimentele groep die medikasie maklik geneem het na afloop van die mediese prosedure, terwyl  3 

(30%) van die respondente weerstand gebied het teen die neem van medikasie.  

 

 

Figuur 1:  Medikasie VOOR teater van eksperimentele groep 

Medikasie voor Teater van Eksperimentele 
Groep

100

0

Maklik

Moeilik

  
 

 

 

Figuur 2: Medikasie NA teater van eksperimentele groep 

Medikasie na Teater van Eksperimentele 
Groep

70

30
Maklik
Moeilik

 
 

Soos vanuit figuur 3 duidelik blyk, het 7 (70%) respondente van die vergelykende groep die medikasie voor 

teater maklik geneem, terwyl 3 (30%) van respondente van die vergelykende groep hulle medikasie moeilik 

geneem.  In figuur 4 kom dit voor asof slegs 3 (30%) respondente na afloop van die teaterprosedure hulle 

medikasie sonder weerstand geneem het, en die oorblywende 7 (70%) respondente weerstand getoon het met 

die neem van hulle medikasie.  Figuur 4 se resultate ondersteun Tuma (1982:34) se bevindinge dat die kind 

hom sal verset teen inname van medikasie en mediese behandeling as gevolg van hospitalisasie, wat angs 

impliseer.  In teenstelling hiermee is Tuma (1982:34) se bevindinge nie korrek nie wanneer 'n kind 

voorbereiding ontvang het, soos duidelik blyk uit figuur 1 en 2, waar die respondente van die eksperimentele 

groep baie minder verset openbaar.  Die 30% verset na afloop van die mediese behandeling by hierdie groep 
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kan toegeskryf word aan die belewenis van pyn en ongemak wanneer hulle gesluk het, as gevolg van die 

operasie, eerder as angs vir die hospitalisasie.  Dit word verder gestaaf deur 100% samewerking voor opname 

van die eksperimentele groep in die teater.  Die enigste alternatief wat hier tot die verskil aanleiding kon gee 

tussen die twee groepe, blyk die voorbereiding te wees. 

 

 

Figuur  3: Medikasie VOOR teater van vergelykende groep 

Medikasie voor Teater van Vergelykende 
Groep

70

30
Maklik
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Figuur  4: Medikasie NA teater van vergelykende groep 
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7.2.2 Reaksies van eksperimentele groep en vergelykende groep, voor  

Teaterprosedures 

 

Figuur 5:  Reaksies VOOR teater van eksperimentele en vergelykende groepe 
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Die reaksies voor teater gaan bespreek word in ooreenstemming met reaksies soos wat dit op die 

meetinstrument uitgebeeld word, hoewel nie noodwendig in dieselfde volgorde nie.  Soos vermeld in Hoofstuk 

1, is hierdie reaksies direk vanuit die literatuur verkry, en omskep in ‘n meetinstrument.  In Figuur 5 en 6 word 

telkens egter net vyf van die moontlike reaksies in die meetinstrument uitgebeeld.  Die rede hiervoor is dat as 

gevolg van die klein populasie daar nie altyd groot getalle respondente was wat ‘n gegewe reaksie getoon het 

nie, wat dit moeilik gemaak het om dit statisties te verwerk. Die oorblywende reaksies, wat minder voorgekom 

het, word in tabel 31 en 32 gelys, waarna dit bespreek word.  Slegs op die reaksies wat genoeg herhaal is by 

beide groepe, is statistiese toetse gedoen.  Verdelingsvrye statistiese toetse is vir hierdie studie benut, aangesien 

die steekproef baie klein was.  Twee sogenaamde verdelingsvrye, statistiese toetse wat deurgaans vir hierdie 

studie gebruik is, is die Wilcoxon en Mann-Whitney toetse, om sodoende steeds geldige en veralgemeenbare 

statistieke te kon verkry, ten spyte van die klein steekproef.   In figuur vyf word die reaksies van beide groepe 

voor die teaterprosedure, uitgedruk as 'n breukdeelpersentasie van die totale tyd wat die kleuters gehospitaliseer 

is.  Aangesien een respondent dalk 7 uur lank gehospitaliseer was, teenoor 'n ander kind wat slegs 4 uur lank 

gehospitaliseer was, het eersgenoemde kind meer tyd om uitreagerende gedrag te toon as laasgenoemde kind.  

Dit op sigself sou onbetroubare resultate verskaf het van aangetoonde uitreagerende reaksies.   

 

Vanuit figuur 5 se bevindinge, blyk dit dat die kleuterrespondente in die vergelykende groep 10,3% van die 

totale tyd voor opname in die teater gekerm het, terwyl die eksperimentele groep slegs 0,83% van die tyd 

gekerm het.  Hiperaktiwiteit het 55,81% van die tyd voor opname voorgekom by die vergelykende groep, 
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teenoor die 28,35% van die tyd wat die eksperimentele groep daaraan uiting gegee het.  Kermrigheid en 

hiperaktiwiteit word gereken as twee van die algemene aktiewe reaksies wat kleuters openbaar as gevolg van 

hospitalisasie. (Vergelyk Hart et al., 1992:10;  Klinzing & Klinzing, 1977:4:  Muller et al., 1992:87;  Tuma, 

1982:48 en Van der Mescht, 1995:31.)  Dit blyk dus duidelik dat hierdie reaksies baie meer intens voorgekom 

het by die vergelykende groep, as by die eksperimentele groep.  Al 10 respondente (100%) van die 

eksperimentele groep het deurentyd hulle volle samewerking gegee voor opname in die teater, terwyl daar slegs 

20,93% van die tyd samewerking gekry is van die vergelykende groep.   Dít geld ook vir sosiale interaksie, 

waar die eksperimentele groep deurentyd (100%) sosiale interaksie met familie en mediese personeel gehad het.  

Hierdie resultaat verskil van Van der Mescht (1995:31) se mening dat een van die kleuter se mees 

onaangename reaksies op spanning, onttrekking van sosiale kontak is, met gepaardgaande simptome van apatie 

en depressie.  Die vergelykende groep hierteenoor, het 91,67% van die tyd sosiaal verkeer met familie en 

mediese personeel. Die kleuters in die vergelykende groep was 28,39% van die tyd voor opname angstig, 

terwyl angstige gedrag slegs 1,77% van die tyd by die eksperimentele groep waargeneem is.  Die belewing van 

angs tydens hospitalisasie kan ook gehanteer word deur passief op te tree, aldus Tuma (1982:51).  Hierdie 

opinie word ondersteun deur die bevindinge in figuur 5, waar die vergelykende groep angs beleef het, en 

gevolglik baie sosiaal onttrek het deur passief op te tree.    

 

Die gedrag in figuur 5, sowel as al die ander gerapporteerde reaksies in Hoofstuk 7, met gepaardgaande 

aantekening daarvan tydens waarneming, is telkens aangeteken in oorleg met ouers en mediese personeel, om 

subjektiwiteit aan die kant van die navorser uit te skakel.   

 

Tabel 31: Reaksies van eksperimentele en vergelykende groep voor opname in teater 

 

Reaksies Aantal kere voorgekom in 

Eksperimentele groep 

Aantal kere voorgekom in 

Vergelykende groep 

Huil  0 2 

Irritasie 0 1  

Ongeduld 0 4  

Aggressiewe gedrag 0 1  

Skaamheid 1  3  

Swak samewerking 0 1  

Sosiale onttrekking 0 1  

Apatie 0 1  

Teruggetrokkenheid 1  1  

Uitvalle (tantrums) 0 0 

Totale afhanklikheid 0 0 
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Totale onafhanklikheid 0 0 

Totaal  2  15 

 

• Volgens die tendense wat deur tabel 31 uitgewys word, blyk dit duidelik dat die eksperimentele groep wat 

die voorbereidingsprogram deurloop het voor opname in die hospitaal, baie minder uitreagerende reaksies 

geopenbaar het.  In totaal het die eksperimentele groep slegs by twee geleenthede uitreagerende gedrag 

aangetoon vir die verloop van totale tyd wat hulle gehospitaliseer was. Hierdie twee reaksies by die 

eksperimentele groep was onderskeidelik skaamheid en teruggetrokkenheid. Wanneer die kind die hospitaal 

binnegaan met opname, kan reaksies van skaamheid, huilerigheid, vasklou aan die ouer, angstigheid, 

teruggetrokkenheid en vrees hulle voordoen (Tuma, 1982:50). Hierdie aanduiding van uitreagerende 

reaksies deur die eksperimentele groep in tabel 31, ondersteun dus nie die literatuur oor die 

teenwoordigheid van uitreagerende gedrag wanneer 'n kleuter gehospitaliseer word nie.  (Vergelyk Hart et 

al., 1992:10;  Klinzing & Klinzing, 1977:4; en Van der Mescht, 1995:31.)   In teenstelling hiermee het die 

vergelykende groep 15 keer vir die totale tydperk voor opname in die teater, aan uitreagerende reaksies 

uiting gegee.  Die reaksies wat voorgekom het was huil (twee keer), irritasie (een keer), ongeduld (vier 

keer), aggressiewe gedrag (een keer), skaamheid (drie keer), swak samewerking (een keer), sosiale 

onttrekking (een keer), apatie (een keer), teruggetrokkenheid (een keer).  Hierdie resultate ondersteun die 

literatuur oor die voorkoms van uitreagerende reaksies met opname (verwys na Hoofstuk 3, punt 3.6.1.1  

opnamereaksie).  Dit blyk dus duidelik uit tabel 31 dat die eksperimentele groep (terapeutiese voorbereiding 

ontvang) baie minder geneig was tot uitreagerende reaksies as die vergelykende groep (wat geen 

terapeutiese voorbereiding ontvang het nie).  Hierdie heftiger teenwoordigheid van uitreagerende reaksies 

soos aangetoon deur die vergelykende groep kan dus toegeskryf word daaraan dat geen voorbereiding van 

die kleuters ontvang is op opname in die hospitaal nie.  Geen kinders in een van die twee groepe het 

gereageer in die vorm van uitvalle (tantrums), totale afhanklikheid, en totale onafhanklikheid nie.  Hierdie 

resultate stem nie ooreen nie met die literatuur wat aantoon dat kinders hulle angstigheid kanaliseer deur 

uiting te gee aan aggressiewe of ooraktiewe gedrag, in die vorm van uitvalle.  Angs kan ook gehanteer word 

deur na die ander pool te neig deur so passief en oortoegeeflik op te tree dat regressie na vroeëre 

ontwikkelingsfases plaasvind, waar die kind weer totaal afhanklik word. (Vergelyk Hart et al., 1992:10;  

Klinzing & Klinzing, 1977:4;  Muller et al., 1992:87;  Orr, 1992:78, 80;  Tuma, 1982:47, 49 en Van der 

Mescht, 1995:30-32.) 
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7.2.3 Reaksies tydens opname in die teater 

 

Tabel 32:  Die verskil tussen eksperimentele en vergelykende groep met behulp van die Mann-  

        Whitney Toets 

 

EKSPERIMENTELE GROEP VERGELYKENDE GROEP 

REAKSIES MEDIAAN KWARTIEL 

AFWYKING 

MEDIAAN KWARTIEL 

AFWYKING 

P-WAARDE 

R1 4.80 0.3651 4.09 1.5088      0.2648 

R2 0.06 0.1265 0.85 1.2021 0.0088* 

R4 0.31 0.4771 1.81 1.6756 0.0210* 

R6 4.95 0.0707 4.10 1.4660 0.0096* 

R7 4.91 0.1370 4.05 1.0752 0.0319* 

R9 0.20 0.3333 1.61 1.8003 0.0286* 

R10 0.01 0.0316 1.25 1.5277 0.0003* 

 

* P waarde is betekenisvol wanneer dit kleiner is as of gelyk aan 0.05 op die 5% peil 

 

R1 Samewerking met aantrek van teaterklere en voorbereiding vir teater 

R2 Angs vir skeiding van ouers / bekendes by teater 

R4 Angs oor narkosemasker 

R6 Samewerking met mediese personeel en dokter/s 

R7 Samewerking in teaterprosedures wat uitgevoer is voor sedasie / narkose 

R9 Bied van weerstand 

R10 Vrees vir kliniese teateropset 

 

Volgens tabel 32 is R2, R4, R6, R7, R9, R10 betekenisvol volgens die Mann-Whitney toets op die 5% peil, 

aangesien hulle p-waardes ≤ 0,05 is.   Dit impliseer dat hierdie reaksies statisties betekenisvol was. As gevolg 

van hierdie statisties betekenisvolle verskil, kan die uitwerking van die voorbereidende terapeutiese program as 

positief gereken word.  Waar die p-waarde groter as 0,05 is, soos by R1, impliseer dit nie noodwendig dat die 

terapeutiese program ‘n negatiewe resultaat gehad het nie, maar dit beteken slegs dat die verskil tussen die 

vergelykende- en eksperimentele groep statisties té klein was om met behulp van hierdie toets ‘n 

noemenswaardige verskil aan te toon.   
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Tabel 33:  Die verskil tussen eksperimentele en vergelykende groep met behulp van die Wilcoxon Toets 

       (eksperimentele groep se waardes almal 0) 

 

VERGELYKENDE GROEP 

REAKSIES GEMIDDELD STANDAARD-

AFWYKING 

P-WAARDE 

R3 0.06 0.1075 0.25 

R5 0.02 0.0632 1.00 

R8 0.06 0.1897 1.00 

 

* P waarde is betekenisvol wanneer dit kleiner is as, of gelyk aan 0.05 op die 5% peil 

R3 Huil 

R5 Aggressie 

R8 Uitvalle 

 

Tabel 33 toon geen statisties betekenisvolle verskille aan nie, vir dieselfde rede as by tabel 32 genoem, naamlik 

dat die Wilcoxon toets geen statisties betekenisvolle verskil aangetoon het nie.  Slegs die vergelykende groep 

het waardes, aangesien die eksperimentele groep se waardes almal nul was.  Dit impliseer dat die respondente 

in die eksperimentele groep geensins gehuil het nie, asook geen angs of uitvalle openbaar het vir die totale 

periode in die teater nie.  Dit, op sigself, en die feit dat die vergelykende groep wel negatiewe reaksies hieroor 

aangetoon het, is sprekend van die sukses van die voorbereiding. Reaksies R3, R5 en R8 se verskil ten opsigte 

van presentering tydens teateropname by beide die eksperimentele- en vergelykende groep, sal vervolgens in 

tabel 34 verduidelik word. 

 

Tabel 34:   Getal respondente in die eksperimentele en vergelykende groep se reaksies tydens opname in  

                   teater 

 

GETAL KINDERS WAT REAKSIE GETOON HET 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 
EKSPERIMENTELE GROEP 

(EG) 
10 0 3 7 0 10 4 6 0 10 10 0 10 0 0 10 4 6 1 9 

VERGELYKENDE GROEP   

(VG) 
10 0 8 2 7 3 8 2 9 1 10 0 10 0 9 1 8 2 9 1 

 

+ Het gedrag getoon 

- Het nie gedrag getoon nie 

 

R1 Samewerking met aantrek van teaterklere en voorbereiding vir teater 
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R2 Skeidingangs oor ouers / bekendes by teater 

R3 Huil 

R4 Angs vir narkosemasker 

R5 Aggressie 

R6 Samewerking met mediese personeel en dokter/s 

R7 Samewerking met teaterprosedures uitgevoer voor sedasie / narkose 

R8 Gedragsuitvalle (tantrums) 

R9 Weerstand 

R10 Vrees vir  kliniese teateropset 

 

In teenstelling met die literatuur, wat uitwys dat spanning vir mediese prosedures en die onbekendheid van die 

hospitaalopset kleuters laat reageer met angs, aggressie, huilbuie, weerstand, uitvalle en vrees asook weiering 

van samewerking (verwys na Hoofstuk 3, punt 3.6), blyk dit volgens tabel 34 dat die eksperimentele groep geen 

huilerigheid, aggressie en gedragsuitvalle getoon het nie.  Al tien respondente in beide die eksperimentele- en 

vergelykende groep het volle samewerking (100%) gegee in terme van aantrek van teaterklere, met dokters en 

mediese personeel, sowel as met teaterprosedures wat uitgevoer is  voor sedasie deur narkose. Hierdie data stem 

geensins ooreen met Tuma (1982:50) se mening dat swak samewerking met behandeling deur mediese 

personeel algemeen deel van passiewe reaksies op hospitalisasie vorm nie.  Ten opsigte van die ander reaksies 

het die eksperimentele groep minder uitvalle getoon as by die vergelykende groep.   Drie (30%) van die  

eksperimentele groep het skeidingsangs getoon, teenoor die agt (80%) van die vergelykende groep.  In 

teenstelling met Muller et al. (1992:87) se bevindinge dat 54% van jong kinders problematiese gedrag as 

gevolg van hospitalisasie toon, het geen respondente van die eksperimentele groep gehuil, aggressie getoon, of 

gedragsuitvalle getoon nie.  Sewe (70%) van die vergelykende het egter gehuil en Nege  (90%)  onderskeidelik 

het aggressief opgetree en gedragsuitvalle aangetoon.  Vier respondente (40%) van die eksperimentele groep 

teenoor agt (80%) van die vergelykende groep het angs vir die narkosemasker getoon, asook weerstand  Slegs 

een respondent (10%) van die eksperimentele groep het vrees vir die teateropset openbaar, terwyl nege 

respondente (90%) van die vergelykende groep vrees geopenbaar het tydens teater.   
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7.2.4 Reaksies na afloop van teaterprosedure, na herwinning van bewussyn 

 

Figuur 6:  Reaksies NA afloop van teaterprosedure, na herwinning van bewussyn van die eksperimentele  

                   en vergelykende groepe 
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Teruggetrokkenheid, swak samewerking by behandeling, en depressie vorm deel van passiewe reaksies op 

hospitalisasie, aldus Tuma (1982:49 en 50).  Verdere reaksies wat deur Hart et al. (1992:10),  Klinzing & 

Klinzing (1977:4) en Van der Mescht (1995:31) aangehaal word onder passiewe gedrag, sluit in:  oormatige 

slaap, weiering om te eet en drink, passiewe gedrag, onttrekking, en verminderde kommunikasie en interaksie 

met ander.  Dit blyk duidelik uit figuur 6 dat die respondente deurgaans in die eksperimentele groep baie 

minder uiting gegee het aan uitreagerende reaksies oor die algemeen, as die respondente in vergelykende groep.  

Die eksperimentele groep het ook beter sosiale interaksie en samewerking met ouers en mediese personeel 

gegee, wanneer daar van die kinders verwag is om aan sekere gedrag te voldoen, as die vergelykende groep.  

Volgens Van der Mescht (1995:31) is een van die mees onaangename reaksies van die kleuter op spanning, die 

onttrekking van sosiale kontak, met gepaardgaande simptome van apatie en depressie. Depressie as simptoom 

van sosiale onttrekking word as uiters gevaarlik bestempel, aangesien dit die kleuter se ontwikkeling tot ‘n 

groot mate kan strem.  In teenstelling met hierdie mening het al tien respondente in die eksperimentele groep in 

hierdie verband positief gereageer en 100% van die tyd samewerking en sosiale interaksie openbaar, vir die 

totale periode na herwinning van hulle bewussyn tot en met ontslag.  Die vergelykende groep het egter slegs 

48,61% van die respondente samewerking gegee, terwyl hulle 73,97% van die tyd sosiaal verkeer het met ouers 

en personeel wanneer dit van hulle verwag is.  Slegs 15,66% van die tyd het die respondente in die 

eksperimentele groep weerstand gebied teen die inname van voedsel, terwyl die vergelykende groep 43,09% 

van die tyd geweier het om te eet.  Aktiewe uitreagerende reaksies het ook voorgekom, naamlik kerm en huil.  

Die vergelykende groep het 31,11% van die tyd gehuil en 24,04% van die tyd gekerm, teenoor 2,7% van die tyd 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



wat die eksperimentele groep se respondente gekerm het, en 7,92% van die tyd wat hulle gehuil het.  Die 

tendense wat uit figuur 6 sigbaar word, wys dus in die uitreagerende reaksies asook aanpassing by nuwe 

omstandighede, 'n duidelike teenstelling met die bogenoemde literatuur, wanneer daar gekyk word na die 

gedrag van die eksperimentele groep, in teenstelling met die vergelykende groep.  Weereens kan hierdie 

positiewe reaksie, in teenstelling met wat die literatuur weergee, toegeskryf word aan korrekte terapeutiese 

voorbereiding.  Van der Mescht (1995:31) ondersteun hierdie mening met die aanname dat dit kardinaal is vir 

‘n kleuter met die vooruitsig van hospitalisasie, om geleentheid te kry om ter voorbereiding op hierdie 

gebeurtenis sy emosies en spanning te verbaliseer of in spel uit te druk, wat hom die geleentheid bied om 

homself binne sy situasie in perspektief te plaas en om interne konflikte op te los.   

 

Tabel 35: Reaksies NA afloop van teaterprosedure, na herwinning van  bewussyn  van die 

eksperimentele en vergelykende groepe  

 

Reaksies Getal keer voorgekom in 

Eksperimentele groep 

Getal keer voorgekom in 

Vergelykende groep 

Hiperaktiwiteit  1 1 

Irritasie 1 8  

Ongeduld 1 6 

Aggressiewe gedrag 0 5 

Skaamheid 1  0  

Swak samewerking 0 3  

Sosiale onttrekking 0 2  

Apatie 0 1  

Teruggetrokkenheid 0  1  

Uitvalle (tantrums) 0 0 

Totale afhanklikheid 0 0 

Angstigheid  0 0 

Kommer oor liggaamlike 

verandering 

0 0 

Totale onafhanklikheid 0 0 

Totaal  4  27 

 

Soos duidelik blyk uit tabel 35, het al tien respondente deurgaans in die eksperimentele groep slegs vier keer 

uitreagerende reaksies getoon na afloop van die mediese prosedure tot en met ontslag, in vergelyking met die 

27 keer wat die vergelykende groep afgewyk het van aanvaarbare gedrag.  Van die eksperimentele groep se 

respondente was by een geleentheid telkens hiperaktief, geïrriteerd, ongeduldig en skaam. In teenstelling met 
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wat Hart et al., (1992:10),  Klinzing & Klinzing (1977:4),  Muller et al. (1992:87),  Tuma (1982:48) en Van der 

Mescht, (1995:31) sê oor die manifestasie van gedragsprobleme by kleuters na afloop van 'n operasie en 

hospitalisasie in terme van die algemene voorkoms van ontwrigtende gedrag, gewelddadigheid, frustrasie, 

woede en destruktiewe gedrag, het geen respondente in die eksperimentele groep gedragsuitvalle of 

aggressiewe gedrag aangetoon nie.  Ook is geen swak samewerking en gevolglike sosiale onttrekking 

gerapporteer nie.  Sommige van die respondente in die vergelykende groep was een keer hiperaktief, agt keer 

geïrriteerd, ses keer ongeduldig, en vyf keer aggressief.  In teenstelling met die een keer wat 'n respondent in 

die eksperimentele groep skaam opgetree het, het geen respondent in die vergelykende groep skaam opgetree 

nie.  By drie geleenthede het respondente in die vergelykende groep swak samewerking gegee, twee keer 

sosiaal onttrek en by een geleentheid was hulle apaties en teruggetrokke.   Geen rapportering van uitvalle 

(tantrums), totale afhanklikheid en onafhanklikheid, angstigheid asook kommer oor liggaamlike verandering 

het voorgekom by beide groepe nie.  Dit blyk in teenstelling met die onderstaande literatuur te wees aangesien 

Tuma (1982:51) daarna verwys dat die belewing van angs aanleiding kan gee tot regressie na vroeëre 

ontwikkelingsfases, waar die kind weer totaal afhanklik word.  Hierdie regressie kan verder vorder vanaf 

onwilligheid om samewerking aan personeel te gee tot by totale gedragsuitvalle (Klinzing & Klinzing, 1977:4).   

Die teenpool is waar die kind so veg om sy beheer te behou, dat hy vereis om totaal onafhanklik op te tree.  

Gedragsprobleme en uitvalle kom volgens Muller et al. (1992:87) algemeen voor na mediese prosedures, 

operasies en hospitalisasie van kleuters. Kommerreaksies wat kleuters tydens hospitalisasie ervaar word deur 

Muller et al. (1992:85) voorgehou, naamlik vrees vir fisieke skade, liggaamlike verandering, en beserings in die 

vorm van ongemak, pyn of dood.  Dit blyk dus dat die respondente in die eksperimentele groep wat terapeutiese 

voorbereiding ontvang het, se reaksies nie ooreenstem met wat die literatuur voorspel vir gehospitaliseerde 

kinders nie.   

 

7.2.5 Reaksies vir verloop van sewe dae na ontslag uit  hospitaal 

 

Tabel 36:   Intensiteit van reaksies van normale gedrag van kleuters, vir   

                  'n verloop van 7 dae na ontslag uit hospitaal 

 

REAKSIES EKSPERIMENTELE 

GROEP 

VERGELYKENDE 

GROEP 

Minder as 

normaal 

Meer as 

normaal 

Minder as 

normaal 

Meer as 

normaal 

Huil  59 11 44 26 

Skeidingsangs 56 14 32 34 

Slaapversteurings en 

nagmerries 

63 7 42 28 

Gedragsuitvalle (tantrums) 68 2 56 14 
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Enurese  0 0 0 0 

Enkoprese  0 0 0 0 

Regressie i.t.v ontwikkeling 67 3 46 24 

Regressie i.t.v spelpatrone 66 4 66 4 

Fobies 70 0 60 10 

Teruggetrokkenheid 66 4 60 10 

Sosialisering met gesin en 

maats 

59 12 58 11 

Eetlus  26 44 50 20 

Aggressie en gewelddadigheid 68 2 60 10 

 

Gedrag van al twintig respondente is daagliks gemonitor vir 'n verloop van 7 dae na ontslag uit die hospitaal.  

Beide ouers is hierby betrek, sowel as ander rolspelers soos grootouers, broers en susters, bediendes en 

onderwysers, om data so akkuraat as moontlik te kon versamel, en subjektiwiteit so ver moontlik uit te skakel.  

Gedrag is geëvalueer aan die hand van verskil in intensiteit van gedrag wat vir die kind normaal is.  Ouers moes 

dus aandui of die kind se reaksies minder of meer intens is as wat sy/haar normale gedrag is.  Vir elkeen van die 

twee groepe is dar dus vir die 13 moontlike reaksies 70 gevalle aangeteken.   Hierdie data word in tabel 36 

uitgebeeld.  Uit hierdie tabel word dit duidelik geïlustreer dat die eksperimentele groep oor die algemeen 

minder uiting gegee het aan uitreagerende reaksies as die vergelykende groep.  Die eksperimentele groep het 

ook na afloop van hospitalisasie meer met hulle gesinne en maatjies gesosialiseer as die vergelykende groep.  

Verder het hulle nie net minder slaapversteurings geopenbaar nie, maar ook 'n beter eetlus getoon as die 

vergelykende groep.  Hierdie bevindinge toon dus nie ooreenkoms met die literatuur, dat 'n kind hom na afloop 

van hospitalisasie verset teen inname van voedsel en drinkgoed, sowel as slaap nie (Tuma, 1982:34).  Hierdie 

gedrag kom algemeen voor as overte of aktiewe reaksies na afloop van mediese behandeling en hospitalisasie.  

Hoewel hierdie gedrag wel by die eksperimentele groep aanwesig was, was dit gering en baie minder intens as 

dié van die vergelykende groep.  Daar het in teendeel by die eksperimentele groep 'n verbetering ontstaan in die 

normale eetlus van die respondente na afloop van hospitalisasie.  In teenstelling hiermee het die vergelykende 

groep se eetlus na afloop van hospitalisasie grotendeels verminder in vergelyking met hulle normale eetpatrone.  

'n Interessante verskynsel was dat geen enurese of enkoprese by enige van die respondente na afloop van 

hospitalisasie voorgekom het in beide groepe, nie.   Volgens die literatuur in Hoofstuk 3, kan die negatiewe 

faktore van hospitalisasie‘n kind laat regresseer in terme van gedrag, tot op ‘n punt waar hy onbevoeg is om 

basiese funksies uit te voer. Klinzing & Klinzing (1977:4) meen spesifiek dat 'n verlies aan selfkontrole soos 

toiletgewoontes in die vorm van enurese en enkoprese, verder by die kind gestimuleer kan word deur 

hospitalisasie.   In hierdie studie kan die feit dat geen enurese of enkoprese voorgekom het nie, moontlik 

aansluit by Tuma (1982:49) se navorsing, wat uitgewys het dat gehospitaliseerde kleuters wie se mobiliteit 

beperk is, in vergeleke met gehospitaliseerde kleuters wat beweeglik was, ‘n baie groter geneigdheid tot 

enkoprese en enurese getoon het.  In al 20 respondente se geval, was nie een se beweeglikheid ingeperk nie, na 
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aanleiding van die aard van die operasies.  Slegs John het nie die gebruik van sy linkerarm gehad, na afloop van 

die operasie op die fraktuur in sy arm nie. 

 

 

Figuur 7:  Reaksies MEER intens as normaal, vir 'n verloop van 7 dae na ontslag uit  

                  hospitaal 
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1. Huil 

2. Skeidingsangs 

3. Slaapversteurings en nagmerries 

4. Gedragsuitvalle (tantrums) 

5. Regressie na vorige ontwikkelingstadia 

6. Regressie na minder komplekse patrone van spel 

7. Fobies 

8. Teruggetrokkenheid 

9. Sosialisering met gesin en maats 

10. Eetlus 

11. Aggressie en gewelddadige gedrag 

 

Soos in figuur 7 uitgebeeld word, is dit ooglopend dat die eksperimentele groep baie minder intense negatiewe 

reaksies as die vergelykende groep na afloop van hospitalisasie beleef het.  Meer intensiteit is in terme van 

positiewe reaksies by die eksperimentele groep beleef, naamlik eetlus: 71,43% meer, en sosialisering: 84,29% 

meer, teenoor die vergelykende groep: eetlus: 37,14% meer, en sosialisering: 82,86% meer, soos wat dit ook in 

tabel 33 bykomend omskryf is.  Verskeie gedragsprobleme kan hulle voordoen voor, tydens, en veral na afloop 
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van hospitalisasie.  Jong kinders wat gehospitaliseer was, is geneig om reaksies op hospitalisasie te openbaar, 

wat ingedeel kan word in overte, passiewe en regressiewe reaksies, soos dit in Hoofstuk 3 beskryf is.  Die kind 

kan na afloop van hospitalisasie reaksies toon wat wissel vanaf van skaamheid, huilerigheid, vasklou aan die 

ouer, angstigheid om te gaan slaap met gepaardgaande nagmerries, fobies, aggressiewe gedrag, gewelddadige 

optrede, en vrees.  (Vergelyk Tuma, 1982:34, 50 en 51; Klinzing & Klinzing, 1977:4; Muller et al., 1992:87.)  

Die vergelykende groep het groter intensiteit van overte of aktiewe reaksies getoon, (verwys na Hoofstuk 3, 

punt 3.6.1.1), ten opsigte van normale gedrag  in vergelyking met die eksperimentele groep naamlik:  huil – 

vergelykende groep (37,14%) teenoor die eksperimentele groep (15,71), aggressiewe en gewelddadige gedrag – 

vergelykende groep (14,29%) teenoor die eksperimentele groep (2,86%), slaapversteurings en nagmerries – 

vergelykende groep (40,00%) teenoor die eksperimentele groep (10,00%), gedragsuitvalle (tantrums) – 

vergelykende groep (20,00%) teenoor die eksperimentele groep (2,86%) en fobies – vergelykende groep 

(14,29%) teenoor geen aanduiding (0,00%) by die eksperimentele groep dat die respondente enigsins fobies 

ontwikkel het nie.  Hierdie afwesigheid van fobies by al tien respondente stem dus nie heeltemal ooreen met die 

literatuur nie, aangesien Klinzing & Klinzing (1977:4) dit stel dat onrealistiese vrees en waninterpretasies oor 

hospitalisasie, algemeen by die jong kleuter voorkom, en die kind se konsep van siekte, dood, en tyd deel van 

hierdie waninterpretasies en fobies kan uitmaak.  Passiewe reaksies (verwys punt 3.6.1.2) van 

teruggetrokkenheid het met 14,29% by die vergelykende groep vermeerder, teenoor die 5,71% vermeerdering 

by die eksperimentele groep.  Teruggetrokkenheid vorm deel van passiewe reaksies op hospitalisasie, aldus 

Tuma (1982:50), en hoewel teenwoordig het dit baie min voorgekom by beide groepe tydens die natoets. 

Regressiewe reaksies in gedrag (verwys punt 3.6.1.3) het weereens 'n groter verhoging getoon by die 

vergelykende groep as by die eksperimentele groep naamlik:  skeidingsangs – vergelykende groep (54,29%) 

teenoor die eksperimentele groep (20,00%), regressie na vorige ontwikkelingstadia – vergelykende groep 

(34,29%) teenoor die eksperimentele groep (4,29%) en laastens regressie na minder komplekse patrone van 

spel, waar beide die vergelykende groep en die eksperimentele groep se respondente 5,71% meer daartoe 

geneig was na afloop van hulle hospitalisasie.  Die negatiewe nadraai wat hospitalisasie op kleuters kan hê, 

kom as algemene regressiewe reaksies voor in die studies van Klinzing & Klinzing (1977:4), naamlik enurese, 

enkoprese en skeidingsangs.  Van der Mescht (1995:30) konstateer dat regressie na vorige ontwikkelingsfases 

tydens hospitalisasie, die algemeenste reaksie is op spanning gedurende die kleutertydperk.  Kinders wat met 

gepaardgaande hospitalisasie, onder intense spanning gebuk gaan as gevolg van tydelike skeiding van hulle 

ouers en tydperke van onbeweeglikheid, het korter duur van spelepisodes vertoon, asook regressie na minder 

komplekse gebruik van speelgoed (Van der Mescht, 1995:32).  Sommige kinders speel weer baie meer, juis om 

van die spanning te ontvlug.  Die uitreagerende reaksies wat tydens hierdie studie by beide groepe voorgekom 

het, hoewel  teenwoordig, is nie so veralgemeenbaar en intens soos in bogenoemde literatuur beskryf, en soos 

wat dit in Hoofstuk 3 beskryf word nie.  Dit is dus duidelik dat die terapeutiese voorbereiding wel 'n positiewe 

effek gehad het op presentering en intensiteit van uitreagerende reaksies by kleuterrespondente, na afloop van 

hospitalisasie. 
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7.2.6 Algemene gevolgtrekking 

 

Hoewel dit nie misken word nie dat sekere van hierdie uitreagerende  reaksies steeds voorkom ten spyte van 

terapeutiese voorbereiding, is die vermindering in intensiteit en voorkoms duidelik, en noodsaaklik vir 'n 

kleuter se gesonde funksionering en herstel na afloop van hospitalisasie. 

 

7.3 DEEL 111:  INTEGRASIE VAN KWALITATIEWE EN KWANTITATIEWE BEVINDINGE 

 

• Soos duidelik blyk uit die kwantitatiewe bevindinge,  het sewe (70%) respondente van die eksperimentele 

groep na afloop van die teaterprosedure hulle medikasie sonder weerstand geneem, en die oorblywende drie 

(30%) respondente weerstand getoon  met die neem van hulle medikasie.  Die 30% verset na afloop van die 

mediese behandeling by die eksperimentele groep, kan toegeskryf word aan die belewenis van pyn en 

ongemak wanneer hulle gesluk het, as gevolg van die operasie, eerder as angs vir die hospitalisasie.  Dit 

word verder gestaaf deur 100% samewerking voor opname van die eksperimentele groep in die teater.   Die 

kwantitatiewe data bevestig dat daar wel respondente was wat nie positief geprojekteer het jeens die neem 

van medikasie nie.   Indien die voorbereiding nie in hierdie opsig positief was nie, sou hierdie respondente 

met die eerste neem van medikasie weerstand gebied het, wat egter nie die geval was nie. 

 

• In teenstelling met die een keer wat 'n respondent in die eksperimentele groep skaam opgetree het, het geen 

respondent in die vergelykende groep skaam opgetree tydens die kwantitatiewe meting nie.  Ten tye van die 

terapeutiese sessies, het die meeste respondente aanvanklik uiting gegee aan skaamheid en 

teruggetrokkenheid as vorm van uitreagerende gedrag. Passiewe reaksies (verwys punt 3.6.1.2) van 

teruggetrokkenheid het met 14,29% by die vergelykende groep vermeerder, teenoor die 5,71% 

vermeerdering by die eksperimentele groep, vir die verloop van sewe dae na hospitalisasie.  Dit blyk dus dat 

teruggetrokkenheid steeds manifesteer na afloop van hospitalisasie, ten spyte van voorbereiding.  Hierdie 

teruggetrokkenheid kan ook toegeskryf word aan die kleuter se belewing van ongemak en pyn, eerder as 'n 

reaksie op hospitalisasie. 

 

• Al 10 respondente (100%) van die eksperimentele groep het deurentyd voor opname in die teater hulle volle 

samewerking gegee.  Dieselfde geld ook vir sosiale interaksie, waar die eksperimentele groep deurentyd 

(100%) sosiale interaksie met familie en mediese personeel gehad het.  Tydens opname in die teater het dit 

ook na vore gekom, vanuit die kwantitatiewe bevindinge, dat respondente volle samewerking gebied het 

jeens die aantrek van  teaterklere, asook samewerking met personeel en dokters tydens die uitvoer van 

teaterprosedures voor sedasie.  Tydens voorbereiding van die respondente het dit duidelik geblyk (uit die 

kwalitatiewe data) dat baie van die respondente tydens sessies nie altyd hulle samewerking wou gee nie en 

weerstand gebied het.  Hierdie weerstand is tydens die sessies met respek hanteer. Die meeste van die 

respondente het ongemak of vrees getoon jeens die narkosemasker, tydens sessies. So wou Benn 

byvoorbeeld nie sy liggaamsbeeld laat afteken of tydens spel die teaterklere aantrek nie.  Mari het ook die 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



mediese instrumente en masker beleef as betreding van haar liggaamlike ruimte.  Shannan wou altyd die 

terapeut teëgaan in die neem van besluite, en in beheer wees.  Sy het ook weerstand gebied teen die 

narkosemasker.     Met inagneming van hierdie gedrag tydens die terapeutiese sessies (kwalitatiewe data), 

en die duidelike positiewe uitkoms ten tye van hospitalisasie (kwantitatiewe data), kan die afleiding gemaak 

word dat die spelterapeutiese voorbereidingsprogram wel baie effektief was. 

 

• Slegs een respondent van die eksperimentele groep het volgens die kwantitatiewe data vrees vir die 

teateropset geopenbaar, in vergelyking met 9 respondente van die vergelykende groep.  Tydens die 

kwalitatiewe data, het dit geblyk dat die meeste respondente aanvanklik onseker, angstig, of selfs bang vir 

die teater en sy instrumente was.  Hieruite blyk dit duidelik dat kennis en ondervinding van 'n onbekende 

situasie, aanleiding gee tot verminderde angs, vrees en uitreagerende reaksies jeens die situasie.    

 

• 'n Kommerreaksies wat kleuters tydens hospitalisasie ervaar, word deur Muller et al. (1992:85) voorgehou, 

naamlik vrees vir fisieke skade, liggaamlike verandering en beserings in die vorm van ongemak, pyn of 

dood.  In teenstelling met die kwalitatiewe bevindinge waar respondente (byvoorbeeld Carli en Benn), 

aanvanklik baie bekommerd was oor fisieke skade en liggaamlike veranderinge in terme van sigbaarheid 

van snye, het die kwantitatiewe bevindinge geen kommer ten opsigte van liggaamlike verandering by beide 

groepe gerapporteer nie.  Dit impliseer dus dat die voorbereiding op onrealistiese vrees vir fisieke skade en 

liggaamlike veranderinge suksesvol gehanteer is.   

 

• Soos duidelik blyk uit die kwantitatiewe bevindinge, het al tien respondente in die eksperimentele groep, na 

afloop van die mediese prosedure, tot en met ontslag, slegs vier keer uitreagerende reaksies getoon, in 

vergelyking met die 27 keer wat die vergelykende groep uitgereageer het in terme van aanvaarbare gedrag.  

Van die eksperimentele groep se respondente was by een geleentheid telkens hiperaktief, geïrriteerd, 

ongeduldig, en skaam.  Geen angs of vrees was by die eksperimentele groep aanwesig nie, met slegs 4 

voorvalle van uitreagerende reaksies.  Ooreenstemmend met hierdie kwantitatiewe bevindinge het die 

kwalitatiewe bevindinge aangetoon dat daar na afloop van die voorbereiding geen vrees of angs meer 

bestaan het oor hospitalisasie nie.   Hierdie verskil tussen die twee groepe, en die feit dat die eksperimentele 

groep se respondente selfs na afloop van die teaterprosedure nie angs en vrees geopenbaar het nie, kan 

toegeskryf word aan die voorbereiding se sukses. 

 

• Die kwalitatiewe data verwys na baie voorvalle van onrealistiese vrese en fantasieë by die eksperimentele 

groep, ten tye van voorbereiding.  Die kwantitatiewe data wys egter dat geen vrees in die vorm van fobies 

by die respondente van die eksperimentele groep gemanifesteer het nie, in teenstelling met die 14,29%  

meer fobies wat by die vergelykende groep vermeld is vir sewe dae na afloop van hospitalisasie. 

 

• Na aanleiding van al die bogenoemde vergelykings blyk dit duidelik dat die kwantitatiewe data die 

doelstellings en doelwitte, sowel as die hipotese van hierdie studie ondersteun, in terme van die volgende 
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temas:  vrees, angs, samewerking en uitreagerende gedrag.  Die vergelyking tussen die kwalitatiewe data en 

die kwantitatiewe bevindinge impliseer dat die voorbereidende spelterapeutiese program wel 'n positiewe 

impak gehad het op die respondente in die eksperimentele groep.   

 

• Dit het by uitstek positief gereflekteer, nie slegs op resultate van meting nie (kwantitatief), maar ook 

kwalitatief deur die menings van dokters, narkotiseurs, pasiënte, en veral pasiënte se ouers, dat die 

voorbereidingsprogram van onskatbare waarde was. Nie slegs het die respondente van die eksperimentele 

groep se optrede tydens hospitalisasie, vir die ouers gemoedsrus meegebring nie, maar die respondente self 

het ook baie baat gevind by die deelname aan die program.  Ouers rapporteer dat hulle kinders na afloop 

van die program en hospitalisasie meer beheer in hulle alledaagse lewens uitoefen, minder vrees vir 

onbekende situasies toon, en gevolglik minder uitreagerende gedrag toon.  Sommige kinders slaap en eet 

beter, en verskeie ouers het radikale verandering in hulle kinders se temperamente aangetoon, onder andere 

Tian, Hennie, Benn en Shannan se ouers.  Spesialiste, teaterpersoneel en narkotiseurs het verwys na rustiger 

pasiënte wat beter samewerking bied tydens ondersoeke, teaterprosedure, en toedien van narkose.   

 

7.4 SAMEVATTING 

 

• In hierdie hoofstuk het die bevindinge wat bekom is vanuit die kwantitatiewe benadering en die integrering 

van kwalitatiewe en kwantitatiewe bevindinge, hoofsaaklik aandag geniet. 

• Die data wat met behulp van 'n selfontwerpte gestruktureerde waarnemingsinstrument as natoets ingesamel 

is, is in die vorm van tabelle en figure voorgestel, bespreek en geïnterpreteer. 

• Die bevindinge is ook met die literatuurstudie se bevindinge vergelyk en geïntegreer. 

• Daar is na die inleiding weer 'n kort oorsig gegee van datainsameling, met spesifieke verwysing na die 

meetinstrument, en ontleding van data soos in Hoofstuk een omvat is.   

• Hierdie oorsig het die leser georiënteer met die oog op bespreking van die empiriese bevindinge, vanuit die 

kwantitatiewe benadering. 

• Tydens die bespreking van empiriese bevindinge is daar klem geplaas op balans in die twee groepe, deur 

selektering van ewe veel kinders van dieselfde ouderdomme vir beide groepe.  Hoewel dit nie 'n 

veranderlike was  tydens hierdie studie nie, is geslag ook in ag geneem, deur in elke groep vyf seuns en vyf 

dogters in te sluit.   

• In die bespreking van empiriese bevindinge is daar te werk gegaan in ooreenstemming met die 

meetinstrument se volgorde.  Die twee groepe se reaksies, soos dit deur die meetinstrument bepaal is, word 

telkens met mekaar vergelyk en bespreek.   

• Die neem van medikasie voor en na afloop van die mediese prosedure het eerstens aandag geniet, waarna 

die reaksies in die tyd vanaf opname in die hospitaal tot en met opname in die teater bespreek en uitgedruk 

is.  Hierdie tyd is uitgedruk as 'n breuk van die totale tyd wat die kinders in die saal was, tot en met vertrek 

na die teater.   
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• Hierna is die reaksies tydens teater beskryf, waarna gefokus is op die kinders se reaksies na afloop van die 

teaterprosedure met herwinning van hulle volle bewussyn.   

• Die laaste aspek wat bespreek is, is die presentering en intensiteit van reaksies wat al 20 respondente tuis 

geopenbaar het vanaf ontslag, vir die verloop van sewe dae. 

• Inligting is so betroubaar as moontlik vasgelê, deur tydens hospitalisasie alle rolspelers in die hospitaal te 

betrek, sowel as alle rolspelers in die kind se lewe tuis. 

• Die belangrikste aspek tydens hierdie Hoofstuk was nie altyd of reaksies wel voorgekom het al dan nie, 

maar die intensiteit waarmee dit uitgedruk is.  Kinders bly kinders, en daarom sal nuwe omstandighede en 

belewing van pyn tot 'n mate vreesaanjaend bly, met gevolglike reaksies.  

• Tydens die bespreking van die integrering van die kwantitatiewe- en kwalitatiewe benaderings, is daar 

gefokus op die volgende belangrikste bevindinge wat verband hou met die doelstelling, doelwitte en 

hipotese: 

• Presentering van uitreagerende reaksies 

• Belewing van angs en vrees (fobies) 

• Hantering van angs en vrees vir onbekende omstandighede 

• Presentering van weerstand  

• Reaksies en terugvoer van ouers, dokters en mediese personeel. 

• Na aanleiding van die bespreking van die integrering van kwantitatiewe- en kwalitatiewe bevindinge, kan 

die gevolgtrekking gemaak word dat die voorbereidende spelterapeutiese program wel 'n verbetering teweeg 

gebring het in die belewing en presentering van angs, vrees en uitreagerende reaksies deur die 

eksperimentele groep. Beter samewerking, sosialisering en aanpassing by mediese personeel, prosedures en 

hospitalisasie in die algemeen het gepresenteer by respondente in die eksperimentele groep.   

 

Die volgende hoofstuk vorm die laaste hoofstuk van hierdie proefskrif en behels 'n bespreking van die 

samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings van Hoofstuk 1 tot 7.  Die toetsing van die doelstelling, doelwitte 

en hipotese soos in Hoofstuk 1 uiteengesit, aan die hand van die empiriese bevindinge, vorm ook 'n belangrike 

deel van die fokus in die laaste hoofstuk.   
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HOOFSTUK 8 
 

 

ALGEMENE SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS, EN  

AANBEVELINGS 

 
8.1  INLEIDING 

 

Die navorser wou deur haar navorsingstudie 'n bydrae lewer tot die voorkomende aksies in die werk met 

trauma van kinders.  Daar is deur middel van die studie ondersoek ingestel na die bruikbaarheid van 'n 

spelterapeutiese voorbereidingsprogram vir kleuters wat gehospitaliseer gaan word.  Spelterapeutiese sessies 

bied aan die kind die geleentheid om sy gevoelens van vrees en angs, met gevolglike uitreagerende 

gedragsreaksies, konstruktief uit te druk deur sy spel, waarna alternatiewe gedrag daarvoor aangeleer kan 

word as 'n vorm van "ervaring" tydens sessies.  Na afloop van die voorbereiding het die kind dan sy eie 

"ervaring" wat hy tydens die sessies self uitgetoets en aangeleer het om te benut wanneer hy gekonfronteer 

word met 'n spanningsvolle situasie soos hospitalisasie.   

 

In hierdie hoofstuk word samevattende gevolgtrekkings en aanbevelings van die navorsing bespreek.  Hierdie 

hoofstuk hou verband met die doelwit wat in hoofstuk 1 gestel is, naamlik die maak van gevolgtrekkings en 

aanbevelings na aanleiding van die resultate, waardeur verdere evaluering en implementering van die program 

moontlik gemaak word.  In hierdie hoofstuk word daar aangetoon dat daar geslaag is in die bereiking van 

hierdie doelwit. 

 

Die inhoud van die hoofstuk word soos volg gestruktureer:  samevattings en gevolgtrekkings van elke 

hoofstuk in die studie sal aandag geniet, waarna die doelstellings, doelwitte en hipotese van die navorsing 

geëvalueer en getoets word. Tesame met die aanbevelings word enkele temas ook uitgelig vir verder 

navorsing en intervensies.  Die hoofstuk word afgesluit met  'n slotopmerking.  Hierdie hoofstuk hou verband 

met stap 6 soos in De Vos (2002:397-399) aangedui word (verwys hoofstuk 1), aangesien gepaste aanpassing 

van die intervensiemodel aangemoedig word. 

 

Hoofstuk 1 behels die algemene inleiding tot die navorsingstudie en sluit in, die motivering vir die keuse van 

onderwerp;  probleemformulering;  doelstelling, en doelwitte van die ondersoek;  hipotese vir die studie;  

navorsingsbenadering;  soort navorsing;  navorsingsontwerp;  navorsingsprosedure en werkwyse;  

voorondersoek;  omskrywing van die universum, afbakening van steekproef, en wyse van steekproeftrekking;  
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• 
ehelp kan word om minder trauma te beleef in die vorm van vrees, 

angs en uitreagerende reaksies.   

etiese aspekte;  leemtes van die studie;  die definisies van hoofkonsepte, en indeling van die 

navorsingsverslag. 

 

In Hoofstuk 2, 3, en 4 word bevindinge vanuit die literatuurstudie bespreek.  Hoofstuk 2 handel oor die kind 

in die pre-primêre kleuterfase van ontwikkeling.  Hoofstuk 3 hou 'n teoretiese fundering van hospitalisasie as 

stressor vir die pre-primêre kleuter voor, terwyl Hoofstuk 4 voorbereiding van die kleuter op hospitalisasie 

deur middel van spelterapeutiese intervensie bespreek. 

 

Hoofstuk 5 vervat 'n spelterapeutiese program vir die voorbereiding van 'n kleuter op hospitalisasie en 

mediese behandeling van siekte.   

 

In Hoofstuk 6 word Deel I van die empiriese studie bespreek, wat die vertolking behels van bevindinge vanuit 

die kwalitatiewe benadering.  Deel II en deel III, wat onderskeidelik die kwantitatiewe bevindinge, en die 

integrering van die bevindinge van die kwalitatiewe en kwantitatiewe benaderings, behels, word in hoofstuk 7 

weergegee. 

 

8.2 HOOFSTUK 1:  ALGEMENE INLEIDING 

 

8.2.1 Samevatting 

 

• In hoofstuk 1 is 'n globale oorsig verskaf oor die navorsingstudie.  Die tendens van trauma wat 

hospitalisasie vir kleuters impliseer en die uitreagerende gedrag wat dit by die kleuters tot gevolg het, is 

kortliks bespreek in die inleiding:   

• motivering tot die keuse om 'n spelterapeutiese voorbereidingsprogram te ontwikkel en te 

implementeer;  

• die formele formulering van die probleme waarmee kleuters gekonfronteer word tydens 

hospitalisasie;   

• die formulering van doelstellings en doelwitte vir die studie; en  

• die stel van 'n hipotese. 

Die studie se motivering lê daarin om 'n bydrae tot hulpbronne in die praktyk te lewer, waarmee kinders 

wat gehospitaliseer gaan word, g
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• Die probleem wat deur die navorsingstudie aangespreek is, is dat kleuters wat gehospitaliseer word 

dikwels oorweldig word deur angs en vrees, en dan uiting gee aan ontoepaslike reaksies tydens en na 

afloop van hospitalisasie, aangesien hulle nie die onbekende situasie met die nodige toepaslike 

hanteringsvaardighede kan hanteer nie. 

• Die studie het ten doel gehad om 'n voorbereidende intervensieprogram te ontwikkel, waar die pre-

primêre kleuter deur middel van spelterapeutiese tegnieke voorberei word op hospitalisasie, ten einde 

vrees en angs van die ervaring te verminder. 

• Die hipotese het veronderstel dat, indien voorkomende terapeutiese spelaktiwiteite onderneem word 

met ‘n pre-primêre kleuter wat gehospitaliseer gaan word,  

• hy verminderde angstigheid sal ervaar, asook 

• minder vrees,         

• wat aanleiding sal gee tot minder uitreagerende reaksies op hospitalisasie.  

• In die navorsingstudie is daar gefokus op 'n kombinasie van die kwalitatiewe en kwantitatiewe 

benaderings, met spesifieke verwysing na die dominante-minder-dominante model van Creswell.   

• Intervensienavorsing is geïdentifiseer en bespreek as dié soort navorsing.  Intervensienavorsing is 

gedoen tydens die studie, aangesien 'n spesifieke  intervensieprogram ontwikkel en geëvalueer is (soos 

by die doelstelling beskryf).   

• Vir die doeleindes van hierdie navorsing is die kwasi-eksperimentele ontwerp benut, en die 

vergelykende groep-natoetsontwerp (Comparison group post-test design)  gebruik, ten einde die rykste 

en mees betroubare moontlike vorm van data te bekom. 

• Tydens die bespreking van die voorondersoek is daar gefokus op die literatuurstudie,  konsultasie met 

kundiges,  die uitvoerbaarheid van die studie, en die toetsing van die meetinstrument en program. 

• Die populasie wat verbonde is aan die studie word hierna omskryf, die steekproef is afgebaken, en die 

wyse van steekproeftrekking is beskryf. 

• Etiese aspekte wat tydens die studie in ag geneem behoort te word, is uiteengesit en bespreek. 

• Die leemtes van die navorsingstudie,  definisies van hoofkonsepte, en die uiteensetting van die indeling 

van die navorsingsverslag, het in die laaste plek aandag geniet in hoofstuk 1.   

 

8.2.2 Gevolgtrekkings 

 

• Die kleuter wat gehospitaliseer word, openbaar definitiewe uitreagerende gedrag in die vorm van 

aktiewe, passiewe en regressiewe reaksies, wat sy optimale funksionering strem.   
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• 'n Behoefte bestaan aan voorbereidingsprogramme vir kleuters wat gehospitaliseer gaan word, 

aangesien die meeste literatuur fokus op die kleuter wat reeds gehospitaliseer is, en op nasorg. 

• Die doel van hierdie navorsing was om ‘n voorbereidende spelterapeutiese program te ontwikkel 

implementeer en evalueer, as intervensie vir die kleuter wat gehospitaliseer gaan word, en om sodoende 

'n bydrae te lewer tot die hulpbronne van ouers, dokters, terapeute en gesondheidsorgpersoneel.   

• Die ontoepaslike uitreagerende reaksies waarmee die kleuter sy beheer poog te behou, wanneer hy as 

gevolg van hospitalisasie gebombardeer word met vrees en angs, is suksesvol deur hierdie program 

onderskep, gehanteer, en is met nuwe toepaslike hanteringsvaardighede vervang. 

• Die studie het suksesvol daarin geslaag om die doel, naamlik om 'n voorbereidende intervensieprogram 

te ontwikkel, waar die pre-primêre kleuter deur middel van spelterapeutiese tegnieke voorberei word op 

hospitalisasie, ten einde vrees en angs van die ervaring te verminder, deur die navorsingstudie aan te 

spreek. 

• Die navorsingsbevindinge het die hipotese ondersteun wat veronderstel dat indien voorkomende 

terapeutiese spelaktiwiteite onderneem word met ‘n pre-primêre kleuter wat gehospitaliseer gaan word, 

sal hy verminderde angstigheid en minder vrees ervaar, wat aanleiding sal gee tot minder uitreagerende 

reaksies op hospitalisasie. 

• Die gekombineerde kwantitatiewe-kwalitatiewe benadering, is benut as beste opsie vir hierdie studie, 

aangesien die hooffokus van die studie op meting van die kleuterrespondente se presentering van 

reaksies, met behulp van 'n selfontwerpte gestruktureerde waarnemingsinstrument geplaas is. 

• Ongestruktureerde waarneming tydens onderhoude met ouers, terapeutiese sessies en veldnotas het die 

kwantitatiewe benadering aangevul. 

• Die benutting van intervensienavorsing tydens die studie was waardevol, aangesien die onderskeie 

fases van die intervensienavorsingsproses die ontwikkeling, implementering en evaluering van die 

voorbereidende speelterapeutiese intervensieprogram, moontlik gemaak het. 

• Benutting van kwasi-eksperimentele navorsing met behulp van natoetsing, het die meting en 

verandering van kleuters se reaksies op hospitalisasie moontlik gemaak, aangesien die verskil in natoets 

van die eksperimentele groep en die vergelykende groep die sukses van die program bevestig. 

• Tydens die voorondersoek het die navorser haarself georiënteer ten opsigte van die relevante literatuur, 

kundiges vanuit verskeie professies geraadpleeg oor die opname van kleuters in die hospitaal, en die 

nodige toestemming van ouers, kleuters en die hospitaal bekom.  Die meetinstrument sowel as die 

program, is getoets met 'n twee respondente wat nie deel van die studie uitgemaak het nie, waarna die 

instrument en die program hiervolgens aangepas is.   
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• Die voorondersoek het die suksesvolle uitvoering van die navorsingstudie moontlik gemaak. 

• Die benutting van die nie-waarskynlikheid-steekproefneming, met spesifieke verwysing na die 

doelgerigte steekproeftrekking, het die keuse van geskikte respondente vir deelname aan die 

navorsingstudie vergemaklik. 

• Met inagneming van die etiese aspekte wat die respondente tydens die navorsingstudie sou beïnvloed, 

is hulle regte as respondente beskerm. 

• Na aanleiding van die leemtes wat tydens die navorsingstudie geïdentifiseer is, kon aanbevelings 

gemaak word vir verdere navorsingsondersoeke. 

• Die definiëring van die hoofkonsepte van die studie het die grondslag gelê vir die navorsing, en 

wanopvattings uitgeskakel. 

 

8.2.3 Aanbevelings 

 

• 'n Voorbereidende spelterapeutiese program met kleuters wat gehospitaliseer gaan word, moet sterk 

oorweeg word, aangesien dit 'n waardevolle ondersteuningsbron vir die kleuter en sy ouers kan wees. 

• Die aanbeveling kan gemaak word dat ‘n kort ouerleidingprogram saamgestel word, omdat ouers se 

angs deurwerk na hulle kinders.  Dit kan in ‘n hardekopie aan hulle verskaf word om self deur te werk, 

of in ‘n sessie of twee met hulle gehanteer word, na gelang van die situasie. 

• Vanweë kleuters se kort aandagspan, kan meer, maar korter sessies geïmplementeer word, wat beter 

inoefening van vaardighede en herhaling van inligting tot gevolg sal hê. 

• Die navorser beveel aan dat daar in die geval van kleuters wat deur kort kennisgewing gehospitaliseer 

moet word, sessies gekombineer kan word, byvoorbeeld liggaamsbeeld-aktiwiteite en mediese spel, 

sodat die kleuter sy liggaamsbeeld aftrek en in dieselfde sessie voorberei op die operasie.  Die terapeut 

moet hier sorg dat die aktiwiteite ingekort word waar nodig, om die sessie nie te lank te maak nie, veral 

by die jong kind met ‘n kort aandagspan.  Twee opeenvolgende sessies op ‘n dag, met ‘n kort breuk 

tussenin, kan ook met sukses geïmplementeer word, sodat ouers minder heen en weer hoef te ry.  Op 

hierdie wyse kan kinders in korter periodes voorberei word. 

• In die geval van noodopnames kan die kleuter op 'n speelse wyse gelei word in elke stap vanaf sy 

opname tot en met ontslag, om sy hospitalisasie en die impak daarvan te hanteer.  Opleiding van 

mediese personeel sal hier 'n vereiste wees in die vorm van seminare of werkswinkels. 

• 'n Voorbereidende spelterapeutiese program behoort as 'n standaarddiens in hospitale geïmplementeer 

te word. 
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• In staatshospitale kan dit in die vorm van groepsessies geskied, om meer kleuters te bereik en om dit 

meer koste-effektief te maak. 

• Aangesien minderbevoorregte mense dit nie finansieel sal kan bybring om vir individuele terapie voor 

hospitalisasie te betaal nie, kan bewuswording deur gemeenskapswerk geskep word vir die behoeftes 

van kinders in hierdie verband.  Groepsessies en werkswinkels kan vir kleuters en hulle gesinne 

aangebied word om hulle te bemagtig in die hantering van hospitalisasie. 

 

8.3  HOOFSTUK 2:  DIE KIND IN SY PRE-PRIMÊRE  

           KLEUTERFASE VAN ONTWIKKELING 
 
8.3.1 Samevatting 
 
• Daar is in die eerste plek in hierdie hoofstuk aandag gegee aan begripsverheldering oor 

ontwikkelingspsigologie, ontwikkeling, en die pre-primêre kleuterfase van ontwikkeling. 

• Die kind in sy kleuterfase, ten opsigte van terreine van ontwikkeling, fases van ontwikkeling en 

gesinstake en ontwikkelingstake is hierna bespreek. 

• 'n Oorsig van normale groei en ontwikkeling by die kleuter, in sy liggaamlike, affektiewe, sosiale, 

kognitiewe en persoonlikheidsontwikkeling is breedvoerig uiteengesit.   

• Persoonlikheidsontwikkeling, kreatiewe denke, en geheue van die kleuter is bespreek, waarna die 

kleuter se begrip en redenasievermoëns in terme van sy siekte en hospitalisasie aandag geniet het. 

• Hoe die kind in elke fase van ontwikkeling beïnvloed word deur hospitalisasie, en hoe om 

voorbereiding te benut ten einde die gehospitaliseerde kind se geluk en gemak te verseker, is ‘n 

prominente aspek in hierdie hoofstuk. 

 

8.3.2 Gevolgtrekkings 

 

• Hospitalisasie bring vir die kleuter baie stres mee, aangesien hy nog nie ‘n goeie begrip van tyd en 

afstand het nie, en dit gevolglik moeilik begryp dat hy alleen by die hospitaal moet agterbly, terwyl sy 

ouers huis toe gaan.   

• Kleuters is gewoonlik baie aktief, en hospitalisasie bring beperking van mobiliteit mee.  Hierdie 

inperking kan vir die kleuter ‘n beperking van sy totale wêreld verteenwoordig.   

• Op sensoriese vlak kan daar oor- of onderstimulasie van sensasies wees, soos vreemde skerp ligte, 

instrumente, uniforms, eetgerei, beddens, geluide, inspuitings, reuke, en baie ander verwarrende 
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aspekte.  Hospitalisasie bring isolasie mee van sensoriese stimuli, wat die kleuter alleen en verlore laat 

voel. 

• Jong kinders beskik nie slegs oor mediese probleme nie, maar terselfdertyd ook oor emosionele, sosiale 

en ontwikkelingsbehoeftes, wat die kleuter se mediese behandeling kan strem indien dit nie ook 

“gediagnoseer” word nie.   

• Dit is egter twyfelagtig of daar aan hierdie behoeftes voldoen word, en of dit ooit ten volle in ag 

geneem word tydens mediese opname van kleuters.   

• Die “oorlewingswaarde”  van kinders se gedrag, wanneer ‘n angswekkende en vreemde situasie hulle 

in die gesig staar, is uiters belangrik wanneer die kleuter op hospitalisasie voorberei word.  Met 

inagneming van die kleuter se ontwikkelingstake en terreine van ontwikkeling, kan die terapeut 

empatiese begrip openbaar vir die kind se vrese en angs vir hospitalisasie.  Dit kan op sigself 

benuttingswaarde besit om die kind se beheer terug te gee.   

• Hospitalisasie as stressor kan ernstige ontwikkelingsdefekte vir die kleuter tot gevolg hê, daarom dat 

kennis oor die kleuter se gesonde ontwikkeling uiters noodsaaklik is wanneer hy voorberei word op 

hospitalisasie.  

• ‘n Begrip vir die verskillende fases van kognitiewe ontwikkeling van kinders sal die terapeut verder in 

staat stel om sekere aspekte van siekte en hospitalisasie aan ‘n kind te verduidelik, op ‘n wyse waarop 

hy dit die beste sal begryp en internaliseer.   

• Dit blyk duidelik uit hierdie hoofstuk dat die kind van sewe jaar en jonger (pre-primêre kind soos vir 

die studie van toepassing), nie die verband tussen mediese prosedures en herstel kan begryp nie.  Hulle 

is, soos genoem, geneig om te dink dat siekte straf impliseer vir ontoepaslike gedrag, en het dus 

gerusstelling nodig van die terapeut en ouers dat dit nie die geval is nie.  

• Indien die kleuter goed voorberei word op hospitalisasie, is die hantering van al die bogenoemde 

negatiewe aspekte baie beter.  Hy weet dus wat met hom gaan gebeur en wat van hom verwag gaan 

word.   

• Kinders se begrip van siekte en hospitalisasie verskil in verskillende fases van ontwikkeling, sowel as 

hulle vermoëns om inligting oor siekte en hospitalisasie te verstaan.  Dit word ook beperk vanweë hulle 

onvolledige kognitiewe ontwikkelingsvlakke.  As gevolg hiervan is kleuters geneig om beskikbare 

inligting te verdraai en onrealistiese fantasieë te koester oor hospitalisasie. 

• Dit blyk dat die kind eers na die ouderdom van 10 jaar werklik bewus raak van die verband tussen 

siekte en behandeling.   
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8.3.3 Aanbevelings 

 

• Dit is nodig dat die voorbereidingsprogram op die kleuter moet fokus as voorbereidende intervensie, 

om hom te help om hierdie leemtes aan inligting, begrip, en hanteringsvaardighede, as gevolg van sy 

ontwikkelingsvlak, optimaal te versterk. 

• As gevolg daarvan dat die kleuter nie 'n verband tussen mediese behandeling en herstel kan begryp nie, 

is voorbereiding by die kleuter kardinaal belangrik om wanopvattings, onrealistiese fantasieë, en vrese 

aan te spreek en uit te skakel. 

• Aangesien siekte met straf geïdentifiseer word, is dit nodig om dit goed aan die kleuter te verduidelik, 

en sodoende skuldgevoelens by die kleuter uit te skakel. 

• Tydens die implementering van 'n voorbereidende spelterapeutiese program moet die ouers gelei word 

om kennis te neem van hulle kind se ontwikkelingsvlak en die leemtes wat dit impliseer, ten einde die 

terapeut te ondersteun in die voorbereiding. 

 

 

8.4 HOOFSTUK 3:  TEORETIESE FUNDERING VAN HOSPITALISASIE AS  

STRESSOR VIR DIE PRE-PRIMÊRE KLEUTER 

 

8.4.1 Samevatting 

 

• In hierdie hoofstuk is daar hoofsaaklik gefokus op die hospitalisasie-ervaring van 'n kind en die 

emosionele en sielkundige effek wat hospitalisasie en siekte vir 'n kind impliseer. 

• Siekteverwante verskynsels en faktore is bespreek, waar dit belangrik is om in ag te neem dat 

verskillende kinders op verskillende wyses deur siekte geaffekteer word vanweë substansiële verskille 

soos ouderdom, begripsvermoëns, huidige bekommernisse, en verdedigingsmeganismes. Verskille in 

impak kom ook voor as gevolg van die wye verskeidenheid siektes en die behandeling daarvan. 

• Kinders se reaksies op pyn kan wees: 

• Sensories-diskriminerend 

• Affektief-motiverend 

• Kognitief-evaluerend 

• Betekenis van pyn in verskillende ontwikkelingsfases sluit in: 
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• Gedurende die babajare ontwikkel ‘n begrip en persepsie van pyn baie vinnig.  ‘n Pynstimulus 

help die baba om sy eie liggaam van die res van ander menslike objekte te onderskei.   

• By die voorskoolse kleuter kom die idee algemeen voor dat pyn met verkeerde dade of gedagtes 

verband hou.  Pyn word dus vir die kleuter  met straf geassosieer, as gevolg van die dominansie van 

egosentriese denke in hierdie fase, en dit is vir die kleuter byna onmoontlik om pyn te assosieer met 

‘n uiteindelike positiewe uitkoms. 

• Die skoolgaande kind ondervind ‘n geweldige vrees vir liggaamlike beserings, kommer dat hy 

beheer sal verloor, en vrees die onvermoë om sy gunstelingaktiwiteite voort te sit.  

• Bekommernisse van die gehospitaliseerde kind en sy hantering hiervan in terme van uitreagerende 

reaksies naamlik, aktiewe, passiewe en regressiewe reaksies, het verder aandag geniet. 

• Faktore wat kinders se gedrag beïnvloed tydens hospitalisasie, sowel as faktore wat angs by die kind se 

ouers en gesin kan veroorsaak, is voorgehou. 

• Algemene en spesifieke strategieë om die negatiewe impak van hospitalisasie op die kind te verlig is 

genoem en bespreek, met spesifieke klem op deurlopende teenwoordigheid en emosionele 

ondersteuning van die kind deur sy ouers. 

• Die verband tussen hospitalisasie en kleuters se belewenis van rampe is laastens voorgehou, waarna die 

hoofstuk met 'n opsomming afgesluit is. 

 

8.4.2 Gevolgtrekkings 

 

• Die kleuter is nog onkundig oor sekere aspekte en werking van sy liggaam, terwyl ‘n leemte aan begrip 

vir siekte en die oorsaak daarvan bestaan.  Hierdie aspekte, tesame met die onbekendheid van die 

hospitaalondervinding en die vreemde prosedures, kan die kind se spanning verder verhoog.   

• Die skeiding van ouers boesem op sigself vrees en spanning in by die kleuter, vanweë ‘n swak konsep 

van tyd op sy ontwikkelingsvlak.  Om hierdie rede mag die kleuter ervaar dat sy ouers hom verlaat het 

en dat hy deur die hospitalisasie gestraf word vir iets wat hy verkeerd gedoen het.   

• Daarom is dit belangrik dat die kind die geleentheid tot verbalisering en spel gebied moet word, sodat 

hierdie miskonsepsies opgeklaar kan word.   

• Die mate waartoe die ouers die kind besoek en betrokke is by sy belewenisse, is ‘n definitiewe en 

belangrike faktor in stresvermindering.   

• ‘n Verdere stressor in terme van hospitalisasie is dat ‘n kleuter vanweë sy swak persepsies oor sy 

liggaamsdele (intern en ekstern), glo dat hy alle dele kritiek benodig om nie dood te gaan nie. Die 
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kleuter is ook onder die indruk dat sy vel sy liggaam aanmekaar hou om te keer dat “sy bloed nie uitval 

nie”.  Om hierdie rede kan ‘n klein operasie soos die verwydering van mangels, die kind in ‘n angsvolle 

stryd met die dood plaas.   

• Met laasgenoemde siening in gedagte, kan ’n mens begryp waarom ‘n inspruiting, sny of ‘n operasie vir 

‘n kind soveel angs inboesem.   

• Omdat die kind in laasgenoemde twee gevalle onder die persepsie leef dat hy binnekort kan doodgaan, 

gee dit aanleiding tot onttrekking en isolasie, met gepaardgaande depressie.  Dit is dus hier waar 

voorbereiding van onskatbare waarde kan wees.   

• Waar die kind dan oor al die nodige inligting beskik van wat vir hom wag, hoe hy die situasie moontlik 

gaan beleef, en wat sy liggaam mag ervaar, sal hy nie nodig hê om homself in balans en beheer te 

probeer hou deur uiting aan uitreagerende gedrag te gee nie. 

• Daar bestaan sekere faktore wat 'n kind se gedrag tydens hospitalisasie kan beïnvloed, ondermeer 

ouderdom, geslag, verlies van 'n geliefde, verhuising, konflik met maats, egskeiding ensomeer. Hierdie 

gedrag kan vir die kind baie angs en vrees impliseer, wat dan verkeerdelik toegeskryf kan word aan die 

negatiewe effek van hospitalisasie of siekte.  

• Dit blyk duidelik dat 'n kleuter hospitalisasie in dieselfde kategorie plaas as 'n ramp in sy lewe, wanneer 

daar gekyk word na die ooreenkomste tussen sy reaksies op beide voorvalle.   

• Dit is veral van toepassing op die belewing van aktiewe, passiewe, en regressiewe reaksies wat by die 

kleutergeïdentifiseer kan word tydens en na afloop van hospitalisasie. 

 

8.4.3 Aanbevelings 

 

• Die verskaffing van inligting oor alle moontlike belewenisse wat die kind tydens sy hospitalisasie mag 

ervaar, moet tydens voorbereiding plaasvind.  Dit sal die kind bemagtig en in beheer van sy situasie 

plaas, sodat hy hom nie wend tot uitreagerende reaksies nie. 

• Tydens voorbereiding moet die kind gelei word om sy ontoepaslike reaksies en uitreagerende gedrag te 

verruil vir aanvaarbare en produktiewe hanteringstrategieë, wat hy kan inoefen tydens sessies, om so 

aan sy gevoelens uiting te kan gee wanneer hy gekonfronteer word met 'n spesifieke onaangename 

situasie tydens hospitalisasie. 

• Faktore wat die kind se gedrag kan beïnvloed tydens en na afloop van hospitalisasie, moet as 

tussenveranderlikes in ag geneem word.   Neem deeglik kennis van alle aspekte wat die kind se emosies 

en gedrag kan beïnvloed (soos tydens hierdie studie in bylae 2), wat nie verbandhou met sy 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  

ALGEMENE SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS, EN AANBEVELINGS 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

398

hospitalisasie nie.  Op hierdie wyse kan die kind se ware traumareaksies op sy hospitalisasie 

waargeneem en gehanteer word. 

• Geslag wat tydens hierdie studie nie as veranderlike geag is nie, kan in verdere navorsing verken word, 

ten einde moontlike verskillende geslagstoepaslike programme of aktiwiteite te skep in programme, vir 

seuns en dogters. 

• Skeidingsangs moet met baie sensitiwiteit hanteer word, aangesien dit die kind apaties kan laat.  Ouers 

moet aangemoedig word om tydens hospitalisasie, by hulle kleuters te bly, sodat skeiding nie die kind 

se traumabelewenisse verder versterk nie. 

• Aangesien dit duidelik blyk dat 'n kleuter hospitalisasie in dieselfde klas ag as die belewenis van 'n 

ramp in sy lewe, is voorbereiding kardinaal. Aspekte soos verlies, angs, vrees vir dood, hulpeloosheid, 

en hopeloosheid moet by die kleuter onderskep word, en tydens hospitalisasie net so 

lewensveranderend geag word as tydens die belewing van 'n ramp in die kleuter se lewe. 

 

8.5 HOOFSTUK 4:  VOORBEREIDING VAN 'N KLEUTER OP  

          HOSPITALISASIE DEUR SPEELTERAPEUTIESE INTERVENSIE 

 

8.5.1 Samevatting 

 

• In hierdie hoofstuk word speelterapie breedvoerig bespreek as intervensie vir die voorbereiding van 

kleuters op hospitalisasie. 

• Voorbereiding in die algemeen word eers verken, waarna speelterapie in die besonder omvat en 

bespreek word. 

• Daar word gefokus op die kleuter jonger as 6 jaar, wat nog uiters kwesbaar is vir skeidingsangs en nie 

oor optimale kognitiewe vaardighede beskik nie. 

• Redes ter voorbereiding word eerstens voorgehou in die hoofstuk, waar daar beklemtoon word dat dit 

onrealisties is om te verwag dat alle spanning en angs van diagnostiese prosedures heeltemal 

uitgeskakel kan word.  Daar word gestel dat dit meer realisties is dat die terapeut en mediese personeel 

die kind ondersteun, om hierdie spanningsvolle ondervinding van die prosedure suksesvol te hanteer. 

• Die voorbereiding kan deur ouers, hospitaalpersoneel, dokters, spesialiste, onderwysers, en terapeute 

onderneem word. 

• Voorbereiding as 'n proses is bespreek in terme van hoe voorbereiding onderneem word, en die wyse 

van oordrag van inligting.   
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• Drie komponente verteenwoordig die proses van voorbereiding, waar beplanning van hierdie proses 

moet geskied met inagneming van ontwikkeling, omgewing, en persoonlike invloede op die kind se 

vermoë om die hospitalisasie en prosedures te hanteer.  Hierdie komponente is: 

• vertroue: die vorming van ‘n terapeutiese alliansie met die persoon wat die kind se ondervinding 

met hom deel; 

• begrip:  om effektief te wees moet die inligting wat in die proses van voorbereiding aan die kind 

oorgedra word, insluit wat die kind gaan sien, hoor, voel en wat van hom verwag sal word om te 

doen.  ‘n Verduideliking is noodsaaklik van waarom ‘n sekere prosedure  uitgevoer moet word;   

• bemeestering: om te bemeester impliseer om in beheer van die self en die eie omgewing te 

wees. 

• Faktore wat 'n invloed op voorbereiding het, naamlik, omgewingsinvloede en individuele invloede is 

volgende bespreek. 

• Die kind se temperament, verdedigingsmeganismes, voorkeure en afkeure, kan die wyse bepaal waarop 

die terapeut vertroue tot stand bring en beheeraktiwiteite verskaf. 

• Die terapeut het ‘n belangrike taak om kinders emosioneel te ondersteun en die nodige inligting deur te 

gee, ten einde vrees en emosionele ongemak te verminder. 

• Kommunikasie as deel van voorbereiding is belangrik, aangesien daar met kinders gekommunikeer 

moet word oor die prosedures wat op hulle uitgevoer gaan word.  Hier kan vooropname-, tuis- en 

skoolbesoeke, hospitaalbesoeke, boeke, video’s, en films gebruik word om voorbereiding te doen. 

• Voorbereiding van die pre-primêre kleuter op hospitalisasie deur middel van speelterapie, met 'n 

deeglike oorsig van terapeutiese spel as vorm van ingryping, het vervolgens die fokus ontvang. 

• Die kern van die teorieë oor spel, en die redes waarom kinders speel, is dat speel ‘n aktiwiteit is 

waardeur kinders onaangename ondervindinge uitspeel om die impak daarvan te verlig. 

• Die kind kommunikeer deur sy spel. In hierdie hoofstuk is daar gekyk na wat die kind deur sy spel 

kommunikeer en hoe speel die kind help om met ander te kommunikeer. 

• Daar is ook gekyk na wat die kind deur sy speel kommunikeer aan ouers en hospitaalpersoneel, asook 

wat die kind aan homself kommunikeer deur sy speel. 

• Die effek van hospitalisasie het ‘n geweldige impak op ‘n kind se selfkonsep.  Die kind se mediese 

probleem kan aan hom kommunikeer dat hy nou ‘n ander persoon is as wat hy voorheen was.  Waar hy 

voorheen onafhanklik was, is hy nou afhanklik van ander om vir hom te sorg en hom te help om selfs 

die eenvoudigste takies uit te voer. 
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• Die belangrikheid van speel tydens kinderontwikkeling word beklemtoon daarin dat speel eie is aan 

elke kind, en speel lewer ‘n uiters waardevolle bydrae tot sy liggaamlike, kognitiewe, emosionele, 

sosiale en persoonlikheidsontwikkeling. Speel dra by tot die totale ontwikkeling van ‘n kind, word 

inherent gemotiveer, en is ‘n noodsaaklike deel van die kind se lewe. 

• Die waarde van spel vir ‘n kind impliseer: 

• Assessering:  die kind se ontwikkelingsvlak kan deur sy spel geassesseer word. 

• Beplanning: die kind kan deur middel van spel voorberei word vir ‘n sekere prosedure. 

• Implementering:  speelaktiwiteite kan gekies word vir hulle terapeutiese waarde en resultate 

(byvoorbeeld die oefening van spesifieke spiere). 

• Evaluasie:  deur waarneming van ‘n kind se speelaktiwiteite, kan sy emosionele en fisieke toestand 

geëvalueer word. 

• Dimensies, kategorieë, soorte en klassifikasies van spel is bespreek. 

• Die kategorieë van spel wat tydens speelterapie benut kan word met die kind wat gehospitaliseer gaan 

word, is: 

• Gedramatiseerde spel 

• Skeppende spel 

• Bibliospel 

• Die hoofstuk word afgesluit met soorte speelaktiwiteite wat benut kan word tydens speel met kinders 

wat gehospitaliseer gaan word, , waarna 'n samevatting gemaak is. 

 

8.5.2 Gevolgtrekkings 

 

• Dit blyk geweldig moeilik te wees om kinders tot op die ouderdom van 5 jaar voor te berei op pynlike 

mediese prosedures, aangesien hierdie ouderdomsgroep uiters kwesbaar is vir skeidingsangs, en hulle 

beskik nie oor die kognitiewe vaardighede om die nodigheid van pynlike prosedures te begryp nie. 

• Voorbereiding help die kind om die omvang van die hospitalisasie en mediese prosedures beter te 

begryp, asook die rede vir skeiding en die aard van sy siekte.  Kennis oor hierdie aspekte verminder 

vrees en bevorder aanpassing by die nuwe omstandighede.  Die kind wat die nodige voorbereiding 

ontvang het, weet dus beter wat van hom verwag word, en ken die roetine en begrensings van die 

hospitaal.  
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• Afgesien van die pyn en vrees wat hospitalisasie meebring, ervaar ‘n kind ook onsekerheid vanweë ‘n 

leemte aan begrip vir wat plaasvind.  Hierdie leemte lei baiemaal tot onrealistiese vrese oor die kind se 

liggaam en hoe dit geaffekteer gaan word. 

• Wanneer inligting tydens voorbereiding verskaf word oor wat gesien, gehoor, gevoel en gedoen moet 

word, moet dieselfde inligting op verskillende wyses aan verskillende kinders verskaf word. Die fokus 

van die voorbereiding van kind tot kind sal verskil, want elkeen het verskillende vrese, angs en 

behoeftes wat hulle uitspreek. 

• Hoewel bemeestering verwys na die periode na afloop van die prosedure, moet bemeestering egter 

reeds deel uitmaak van die ontwikkeling van vertroue en begrip.  Wanneer die kind dus die terapeut 

vertrou en begrip ontwikkel het vir die proses van sy siekte en hospitalisasie deur inligting wat hy 

verkry het, is hy in staat om bemeestering oor sy probleem te beleef. 

• 'n Kind wat bemeestering beleef vanuit sy ondervinding tydens die voorbereidende speelterapeutiese 

program, sal ook bemeestering en beheer beleef wanneer hy in die hospitaal opgeneem word, aangesien 

hy kan terugval op sy ondervinding wat hy tydens sessies ingeoefen het. 

• Op hierdie wyse sal die kind minder spanning, angs en vrees beleef, wat hom minder geneig sal maak 

om uiting te gee aan uitreagerende gedrag. 

• Nieteenstaande bogenoemde, is dit egter onrealisties om te verwag dat spanning en angs van 

diagnostiese prosedures heeltemal uitgeskakel kan word.  Dit is meer realisties dat die terapeut en 

mediese personeel die kind ondersteun om hierdie spanningsvolle ondervinding van die prosedure, 

suksesvol en konstruktief hanteer.   

• 'n Kleuter wat spanningsvolle problematiek suksesvol bemeester het, is geneig om na afloop daarvan 

nuwe konfrontasies met spanningstoestande maklik te beheer.   

• Voorbereiding op hospitalisasie bied dus ‘n geleentheid om die kind te begelei, om ook toekomstige 

spanningsvolle ondervindinge in sy totale leefwêreld van skool, huis, en gemeenskap beter te hanteer. 

• Tesame met moontlike negatiewe reaksies van ander individue rondom die kind oor sy nuwe voorkoms 

en afhanklikheid na afloop van 'n mediese prosedure, kan die kind se selfkonsep geskaad word.   

• Kommunikasie met ‘n kind oor hospitalisasie en mediese prosedures kan ‘n groot rol speel in die 

vermindering van spanning, negatiewe effekte, en angs.  Daar bestaan ‘n belangrike verhouding tussen 

spel en kommunikasie, wat vir die terapeut of hospitaalpersoneel van groot waarde kan wees, ten einde 

die siek kind se behoefte te begryp en hom emosioneel te ondersteun. Die angstigheid van die ouer 

reflekteer gewoonlik op die kind, en daarom is dit belangrik dat die ouer betrek moet word by sulke 

kommunikasie en voorbereiding.   
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• Moontlike verwarring van die kind weens tweeledige boodskappe kan uitgeskakel word wanneer die 

ouer die korrekte en dieselfde inligting as die terapeut aan die kind kommunikeer.   

• Aangesien hospitalisasie en siekte ontwrigtende ondervindinge is, kan die trauma daarvan verlig word 

deur die kind die geleentheid te bied om die emosies wat daarop betrekking het te integreer in sy spel.   

• Die geleentheid moet aan die kind gebied word om hospitalisasie as ‘n leerondervinding en selfs as ‘n 

genotvolle ondervinding te ag, eerder as ‘n vreesaanjaende en spanningsvolle voorval in sy lewe wat sy 

normale ontwikkeling strem.   

• Spel is dus ‘n wyse waarop die kind in die hospitaal kan groei en ontwikkel, met ander woorde, hierdie 

ontwikkeling en groei hoef nie noodwendig deur skeiding van ouers of deur immobilisasie gedeprimeer 

te word nie.   

• Die proses van spel is ‘n hulpbron waardeur die kind bemeestering en onafhanklikheid kan ervaar, ten 

spyte van beperkinge van hospitalisasie.   

• Die tipe spel waaraan die kind deelneem bepaal sy ontwikkelingsvlak, asook sy emosionele en fisieke 

toestand, en is vir die mediese personeel ‘n belangrike aanduiding van vordering of regressie van die 

kind se siektetoestand.   

• Deur middel van spel het ‘n kind die geleentheid om plesier te ondervind, intellektueel te ontwikkel, en 

konflikte uit te speel.  

• Speelterapie en die vorme van speel wat dit bied, verskaf ‘n waardevolle raamwerk waarvolgens ‘n 

terapeut die kind wat met angs en vrees van hospitalisasie en siekte gekonfronteer word, kan lei en rig 

tot integrering van hierdie ervaring.   

• Integrasie op sigself verskaf die geleentheid om die negatiewe traumatiese ondervinding te herskep in 

‘n genotvolle groeibelewenis.   

• Die waarde van speel as ‘n natuurlike en effektiewe wyse van kommunikasie met die kind maak dit ‘n 

ideale en nie-bedreigende medium waarmee voorbereiding vir hospitalisasie gedoen kan word. Veral 

vir die jong kleuter wie se vermoëns nog beperk is om die oorsaak van siekte of skeiding van die 

bekende te begryp, kan speelaktiwiteite tydens voorbereiding en kommunikasie met die kleuter, met 

groot sukses benut word om hom voor te berei op hospitalisasie.   

• Op hierdie wyse kan die onbekende meer bekend en minder vreesaanjaend gemaak word, vrae en 

knelpunte uitgeklaar word, angs en woede gekanaliseer word, en die kind dus in staat gestel word om 

met ‘n positiewe herinnering van die hospitaal af terug te keer huis toe. 
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8.5..3  Aanbevelings 

 

• Speelaktiwiteite moet uiters noukeurig gekies word, sodat dit by die kind se ontwikkelingsvlak en 

fisieke toestand kan aanpas.  Hierdie aktiwiteite kan aan die kind kommunikeer wie hy is en waartoe hy 

in staat is.  Wat hy dan deur sy spel bereik, help hom om sy selfkonsep in stand te hou, weer vas te stel, 

of weer op te bou. 

• Dit is belangrik dat die kind tydens spel sy eie hanteringsvaardighede moet inisiëer, aangesien hy weet, 

waarvoor hy gereed en opgewasse voel.  Indien die terapeut strategieë voorstel waarin hy faal, sal dit sy 

beheer wegneem, sy selfbeeld negatief raak, en hom ontmagtig om beheer van sy situasie te neem. 

• 'n Geleentheid vir toekomstige bemeestering moet vir die kind geskep word, tydens die weergee van 

inligting, met voorbereiding.  Daar word aanbeveel dat die kind gelei moet word om meganismes en 

hanteringsvaardighede te ontwikkel, en dit tydens spel  te toets en in te oefen.  Op hierdie wyse bou die 

kind vir hom 'n ervaringswêreld op, waaruit hy kan optree, wanneer hy tydens hospitalisasie met 'n 

onaangename situasie gekonfronteer word. 

• Wanneer voorbereiding egter nie moontlik was nie, as gevolg van 'n noodopname, kan kommunikasie 

tydens en na afloop van ‘n prosedure deur middel van spel, van uiterste belang wees.  ‘n Speelprogram 

kan in die hospitaal aangebied word, wat ‘n sekere normaliteit verteenwoordig, en waar die kind met 

ander kinders interaksie kan hê.  Op hierdie wyse kan isolasie en vereensaming drasties verminder 

word.  Van nog groter belang is die feit dat speel die kind toelaat om vrese, fantasieë en gevoelens te 

ventileer, en angs en spanning te verminder. 

 

8.6 HOOFSTUK 5: 'N SPEELTERAPEUTIESE PROGRAM VIR VOORBEREIDING VAN 

KLEUTERS OP HOSPITALISASIE EN SIEKTE 

 

8.6.1 Samevatting  

 

• Die volledige en verfynde voorbereidende spelterapeutiese program  wat  vanuit die bevindinge van die 

literatuurstudie, voorstudie en die empiriese studie ontwikkel en geëvalueer is, is in hierdie hoofstuk 

uiteengesit. 

• Die hoofstuk is begin met riglyne vir die terapeutiese werk met driejarige tot sesjarige kleuters. 

• Die voorbereidende spelterapeutiese program het uit 9 individuele terapeutiese sessies bestaan, wat met 

die eksperimentele groep se kleuterrespondente onderneem is. 
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• Die eerste sessie het bestaan uit 'n tuisbesoek waar die ouers en die kleuter georiënteer is tot die 

program, die inligting van voornemende respondent vraelys voltooi is, ingeligte toestemming 

onderteken is, en die kontraksluiting in terme van deelname onderneem is. 

• In Sessie 2 tot 9 is telkens begin met sensoriese bewuswording waar daar gefokus is op die kind se 

emosies en gewaarwordinge van daardie oomblik.  Dit was belangrik om die kind bewus te kry van die 

hier-en-nou, sodat hy uiting kon gee aan sy emosies wat hy in die hede beleef, in terme van situasies 

wat aan hom voorgehou is.  

• Sessie 2 tot 9 is telkens afgesluit deur 'n samevatting op speelse wyse te maak, deur herhaling, die vra 

van eenvoudige vrae, en rollespel.  Die terapeut en kind was albei betrokke by die opsomming van die 

belangrikste aspekte wat tydens die sessie geleer is.   

• Voorafgaande maatreëls is hierna bespreek in terme van toestemming, kontraksluiting, en 

behandelingsplan. 

• Hersiening van die ouers en kind se begrip van die hospitalisasie en van die siekte is hier belangrik.   

• Sessie twee tot nege vind fisies plaas by die hospitaal, in sowel die sale as die teater, om die kind die 

geleentheid te bied om bekend te raak met die kliniese opset, roetine, klanke, reuke, visuele voorkoms, 

en personeel. 

• Die volgende temas is tydens die sessies gehanteer: 

• SESSIE 1: Tuisbesoek 

• SESSIE 2: Verhoudingbou en selfbeeldaktiwiteite 

• SESSIE 3: Verhoudingbou en aktiwiteite om spanning te ontlaai 

• SESSIE 4: Aktiwiteite om 'n positiewe liggaamsbeeld by die kind te kweek 

• SESSIE 5: Verbalisering van angs en vrees, asook die verskaffing van inligting 

   oor die siektetoestand en hospitalisasie. 

• SESSIE 6:    Kuns met mediese toerusting en aktiwiteite in mediese spel 

• SESSIE 7:    Selfuitdrukkingsaktiwiteite. 

• SESSIE 8:   Opnameaktiwiteite en hospitaaltoer. 

• SESSIE 9:   Terminering. 

• Die voorbereidende spelterapeutiese program se nege sessies is hierna elkeen tydens verloop en 

terminering stapsgewys bespreek in terme van doelstelling en doelwitte, 'n aktiwiteitbylaag, 

agtergrondinligting, en spesiale oorwegings. 
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• Elke sessie se aktiwiteitbylaag is telkens volledig beskryf in terme van beplande duur, terapeutiese 

rasionaal, voorsorgmaatreëls, en beperkings, vaardighede van die kind, toerusting, implementering, 

asook alternatiewe vir implementering.   

• Tydens hierdie aktiwiteitbylaag is die voorgestelde hulpmiddels, die gebruik daarvan, en die proses van 

hoe om die kind te lei om dit te gebruik, so saamgestel dat dit in samewerking met die spesiale 

oorwegings tydens die verloop, aanleiding sou gee tot bereiking van die gestelde doelstelling van elke 

sessie. 

• Tydens hierdie sessies word die kind gelei om op ‘n veilige en aanvaarbare wyse uiting te gee aan 

spanning, angs, vrees en woede wat hy koester jeens sy siekte en operasie.  

• Enige wanopvattings, vrae, onsekerheid en onrealistiese fantasieë wat met die betrokke kind se siekte 

of hospitalisasie verband hou, word gehanteer en uit die weg geruim.   

• Die kind kry genoeg geleentheid om die verloop van sy opkomende hospitalisasie en operasie 

herhaaldelik uit te speel, deurdat hy self die rol van die dokter inneem en sy eie liggaamsbeeld 

voorberei op wat hy moontlik kan verwag om te beleef, te voel, te sien en te hoor. 

• Die kind speel sy eie operasie uit in die teater, en verduidelik die werking van mediese apparate, terwyl 

hy dit fisies hanteer, en hy verstaan ook die werking en gee van narkose. 

• Die kind hanteer dus as dokter sy eie vrese, en verkry op hierdie wyse gerusstelling en beheer oor die 

situasie. 

• Die reeks word afgesluit met ‘n hospitaalpartytjie wat vir die kind ‘n hoogtepunt is.  Tydens hierdie 

sessie word ‘n oorhoofse samevatting gemaak van al die sessies in die reeks,. 

• Terminering vind plaas met die oog op ‘n opvolg-tuisbesoek en terapeutiese ingryping na ontslag, 

indien dit nodig sou wees. 

• Aangesien hierdie program daarop fokus om die kind te help om in beheer van homself wees, sodat hy 

nie vrees en angs so intens beleef dat hy uitreagerende gedrag openbaar nie, word die terapeutiese 

voorbereidingsprogram toepaslik afgesluit met riglyne vir die ontwikkeling van beheer. 

• Bykomende spelaktiwiteite uit die literatuur, wat tydens voorbereiding bykomend benut kan word, 

word toegelig met toepaslike bronverwysings om die aanbieder van die program te lei. 
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8.6.2 Gevolgtrekkings 

 

• Hierdie voorbereidingsprogram se onderwerpe en sessies is op so 'n wyse saamgestel en uiteengesit dat 

selfs 'n persoon wat geen kennis van die onderwerp het nie, dit met sukses sal kan implementeer. 

• Die navorser het met haar ontwikkelde voorbereidende spelterapeutiese program 'n bydrae gelewer tot 

die gebiede van spelterapie, gesondheidsorg en voorbereiding van kinders op siekte, mediese 

prosedures, en hospitalisasie. 

• Die doelstellings en doelwitte van elke sessie wat in hierdie hoofstuk uiteengesit is, is tydens die 

terapeutiese sessies in die hospitaal suksesvol geïmplementeer. 

• Die bevindinge wat vanuit die response van kleuters bekom is met behulp van ongestruktureerde 

waarneming tydens die program (veldnotas), onderhoudvoering met ouers, terugvoering vanaf ouers na 

afloop van die program, sowel as bevindinge uit die gestruktureerde waarnemingsinstrument met die 

kinders, dui daarop dat die ontwikkelde voorbereidende spelterapeutiese program met vrymoedigheid 

geïmplementeer kan word by kleuters wat gehospitaliseer gaan word. 

 

8.6.3 Aanbevelings 

 

• Na gelang van die soort opname en die beskikbare tyd, kan die sessies se inhoud aangepas, verkort, of 

saamgevoeg word om die kind te akkommodeer en hom steeds voor te berei. 

• Hoewel daar nie leemtes in die program geïdentifiseer is nie, moet hierdie program aangepas word in 

ooreenstemming met elke individuele kleuter se persoonlikheid, ouderdom, geslag en belangstelling. 

• Neem kennis van hoe die kind reeds voorberei is en van boodskappe, inligting en woorde wat benut is.  

Dit is nodig om te verhoed dat die kind vanuit die staanspoor verwar word. 

• Vir die jonger kleuter wat nog nie regtig wil stilsit of sy ogies toemaak nie, kan die terapeut met rustige 

agtergrond musiek net met hom sit en praat.  Verskillende teksture, botteltjies met reuke, en klanke kan 

dan aan hom voorgehou word, terwyl die terapeut daaroor praat.  Deur hom te vra waaraan ‘n reuk of 

klank hom nou laat dink, kan sy bewuswording in die hier en nou ook geskep word. 

• Ouerleiding en terapeutiese insette met die boeties en sussies van 'n kleuter wat gehospitaliseer gaan 

word, kan ook onderneem word, om hulle angs, vrees en vrae aan te spreek. 

• Vertaling van die program in ander amptelike tale in ons land, kan verseker dat kinders van ander 

kulture en tale ook toegang tot voorbereiding voor hospitalisasie verkry. 
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• Alhoewel hierdie program vir individuele terapie geskep is, kan daar aanbeveel word dat dit gewysig 

word vir groepwerk en gemeenskapinligtingsessies om meer kinders in agtergeblewe gemeenskappe te 

bereik, waar dit nie finansieel bereikbaar is om vir individuele terapie te betaal nie. 

• Inligtingsdae by staatshospitale kan ook aanbeveel word, waar groot groepe kinders voorberei kan word 

op hospitalisasie.  Beperkte, korrekte en feitelike voorbereiding is beter as geen voorbereiding. 

 

8.7   HOOFSTUK 6:  EMPIRIESE ONDERSOEK DEEL I 

 

8.7.1 Samevatting 

 

• Inleidend tot hierdie hoofstuk, is daar weer 'n oorsig gegee van die navorsingsproses soos bespreek in 

hoofstuk 1, ten einde die leser te oriënteer met die oog op die bespreking van die empiriese bevindinge. 

• Die navorsingsproses is weer vlugtig bespreek na aanleiding van die doelstelling, doelwitte, hipotese, 

voorondersoek, navorsingsbenadering, soort navorsing, navorsingsontwerp en prosedure.  Die 

universum, afbakening van steekproef, steekproeftrekking, asook die insameling, ontleding en 

vertolking van data het vervolgens aandag geniet. 

• Die empiriese ondersoek vanuit die kwalitatiewe benadering is bespreek deur die doelstellings en 

doelwitte van elke sessie weer vlugtig te noem, waarna al tien respondente se terapeuties reekse 

bespreek is in terme van biografiese inligting, verloop en assessering van Sessie 1 tot 9, en die 

evaluering daarvan. 

• Die eerste gevallestudie se nege sessies is volledig en breedvoerig beskryf en deurloop, waarna die 

ander nege gevallestudies, vanweë die omvattende aard daarvan, slegs puntsgewys aangedui is, en die 

verloop aangepas is vir die individuele of unieke behoeftes van die kleuters.  Hierdie gevallestudies se 

verloop van al nege sessies, is kernagtig in tabelvorm weergegee.   Slegs verskille van reaksies, keuses 

en gedrag is kortliks aangetoon by die verloop en assessering, waarna 'n globale evaluering gemaak is. 

• By die evaluering word die vordering en groei deurlopend uitgewys wat by die kleuter plaasvind in 

vermindering in presentering van uitreagerende reaksies, vermindering van belewing van angs en vrees, 

begrip van siekte en hospitalisasie, vermindering van weerstand, en die aanleer van alternatiewe 

gedrag,. 

• Die verloop en assessering van die nege sessies is weergegee in tabelle met temas van sensoriese en 

emosionele bewustheid, uitreagerende reaksies, begrip van hospitalisasie en siekte, presentering van 

spesifieke angs, en vrees oor sy siekte en hospitalisasie, weerstand, verloop van sessie, en projeksie. 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  

ALGEMENE SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS, EN AANBEVELINGS 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

408

• Die kwalitatiewe data is deur ongestruktureerde waarneming ingesamel met behulp van prosesnotas.   

• Die bevindinge is in kategorieë en temas verdeel en weergegee. 

• Die literatuur is deurgaans geïntegreer by die evaluering van die respondente se reaksies tydens sessies.   

 

8.7.2 Gevolgtrekkings  

 

• Dit blyk eerstens vanuit die kwalitatiewe bevindinge dat respondente met verloop van die reeks, 

verbetering getoon het na die einde toe, in sensoriese en emosionele bewustheid, sowel as beter begrip 

in terme van hulle hospitalisasie.  

• Van die respondente het aanvanklik uiting gegee aan onrealistiese vrese en fantasieë in terme van die 

dood en liggaamlike skade.  Hierdie vrese het verminder soos wat die kleuters se insig en kennis 

verbreed het, deur middel van inligting vanuit die voorbereiding.   

• Sensoriese en emosionele bewustheid het toegeneem met elke sessie, aangesien die kleuters groter 

vertroue geopenbaar het in die terapeut en die hospitaalomgewing.  Die kleuters het al hoe meer 

gewaag om hulle angs en vrese te identifiseer en uit te spreek, waarna daar tydens sessies met 

alternatiewe geëksperimenteer is.   

• Aangesien die alternatiewe gedrag deur die kleuters geïdentifiseer was, het hulle 'n gevoel van beheer 

en bemagtiging ervaar. 

• Minder weerstand is as gevolg van bemagtiging getoon soos die reeks gevorder het, met gevolglik 

minder uitreagerende reaksies.  

• Al tien kleuters het na die einde van die reeks gemeen dat hulle kennis vermeerder het, en dat hulle 

beter begrip beleef vir die verloop van hulle hospitalisasie.  Gevolglike rustigheid en beheer is deur 

almal gepresenteer. 

• Die voorbereidende spelterapeutiese program het dus veral 'n bydrae gelewer in terme van die kleuters 

se bemeestering van die situasie, vanweë 'n gevoel van beheer oor hulleself en hulle omgewing. 

• Die drie komponente van voorbereiding is dus suksesvol deur hierdie program bereik, naamlik 

vertroue, begrip en bemeestering. 

 

8.7.3  Aanbevelings 

 

• Ten spyte van die positiewe resultate tydens hierdie studie, kan 'n alternatiewe voorbereidingsprogram 

vir die verloop van hulle hospitalisasie geskep word vir die kleuter se ouers, broers en susters, 
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• 

ook in ag geneem, deur in elke groep vyf seuns en 

vyf dogters in te sluit.   

aangesien dit wel geblyk het dat baie ouers 'n groter behoefte aan voorbereiding koester as hulle 

kinders. 

• Voor ouers in programme betrek word, moet 'n algemene bewustheid eers geskep word vir hierdie 

program en kleuters se behoeftes se voorbereiding, siende dat dit 'n onbekende veld is. 

• Dit kan geskied deur media soos televisie, radio, koerante, ensovoorts te benut.  Werkswinkels, 

praatjies, seminare en poppekaste by kleuterskole en by skole se ope dae, kan waardevolle bronne van 

bekendstellingsbronne wees, wat bewustheid skep. 

• Mediese personeel, dokters en mediese instansies moet vergewis word van die bestaan van die 

program, waarna dit in samewerking met die bestuur geïmplementeer word. 

 

 8.8  HOOFSTUK 7:   EMPIRIESE ONDERSOEK 

        DEEL II:   KWANTITATIEWE BEVINDINGE 

        DEEL III:  INTEGRERING VAN  KWANTITATIEWE EN KWALITATIEWE     

        BEVINDINGE 

 

8.8.1  Samevatting 

 

• Tydens hierdie hoofstuk het die bevindinge wat uit die kwantitatiewe benadering bekom is, en die 

integrering van kwalitatiewe en kwantitatiewe bevindinge, hoofsaaklik aandag geniet. 

• In die inleiding tot hierdie hoofstuk is 'n kort oorsig bespreek van die insameling, ontleding,en 

vertolking van data vanuit die kwantitatiewe benadering vir hierdie studie. 

• Hierdie oorsig het die leser vanuit die kwantitatiewe benadering georiënteer met die oog op bespreking 

van die empiriese bevindinge, Die data wat ingesamel is met behulp van 'n selfontwerpte 

gestruktureerde waarnemingsinstrument as natoets, is in die vorm van tabelle en figure voorgestel, 

bespreek en geïnterpreteer. 

• Die bevindinge wat deur die natoets ingesamel is, is benut om te bepaal of die program 'n verskil 

gemaak het in reaksies van die respondente jeens hospitalisasie. 

• Die bevindinge is ook met die literatuurstudiebevindinge vergelyk en geïntegreer. 

Tydens die bespreking van empiriese bevindinge is daar klem geplaas op balans in die twee groepe, 

deur selektering van ewe veel kinders van dieselfde ouderdomme vir beide groepe.  Hoewel geslag nie 

'n veranderlike was tydens hierdie studie nie, is dit 
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•  was nie altyd of reaksies wel voorgekom het al dan nie, 

•  kwantitatiewe en kwalitatiewe benaderings, is daar 

 okus: 

e reaksies 

 vrees in terme van onbekende omstandighede 

• 

n hospitalisasie in die algemeen is gepresenteer deur respondente in die 

eksperimentele groep.   

• In bespreking van empiriese bevindinge is daar te werk gegaan in ooreenstemming met die 

meetinstrument se volgorde.  Die eksperimentele en vergelykende groepe se reaksies soos deur die 

meetinstrument bepaal, word telkens met mekaar vergelyk en bespreek.   

• Die neem van medikasie voor en na afloop van die mediese prosedure het eerstens aandag geniet, 

waarna die reaksies in die tyd vanaf opname in die hospitaal tot en met opname in die teater bespreek 

en uitgedruk is.  Hierdie tyd is uitgedruk as 'n breuk van die totale tyd wat die kinders in die saal was, 

tot en met vertrek na die teater.   

• Hierna is die reaksies tydens teater omskryf, waarna daar gefokus is op die kinders se reaksies na 

afloop van die teaterprosedure met herwinning van hulle volle bewussyn.   

• Die laaste aspek wat bespreek was, is die presentering en intensiteit van reaksies wat al 20 respondente 

tuis geopenbaar het, vanaf ontslag vir die verloop van sewe dae. 

• Inligting is so betroubaar as moontlik vasgelê, deur tydens hospitalisasie alle rolspelers in die hospitaal 

te betrek, sowel as alle rolspelers in die kind se lewe, tuis. 

Die belangrikste aspek tydens hierdie hoofstuk

maar die intensiteit waarmee dit uitgedruk is.  

Tydens die bespreking van die integrering van die

op die volgende belangrikste bevindinge gef

• Presentering van uitreagerend

• Belewing van angs en vrees 

• Hantering van angs en

• Neem van medikasie 

Na aanleiding van die bespreking van die integrering van kwantitatiewe en kwalitatiewe bevindinge, 

kan die gevolgtrekking gemaak word dat die voorbereidende spelterapeutiese program wel 'n 

verbetering teweeggebring het in die belewing en presentering van angs, vrees, en uitreagerende 

reaksies by die eksperimentele groep. Beter samewerking, sosialisering en aanpassing van mediese 

personeel, prosedures e
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.8.2 Gevolgtrekkings 

• ie studie te beïnvloed, is 

• 

 respondente na afloop van die mediese prosedure weerstand 

• 

n ongemak wanneer hulle gesluk het, as gevolg van 

• 

die oorblywende sewe (70%) respondente het weerstand getoon met die neem van hulle 

• at die eksperimentele groep beter gereageer het as die vergelykende groep in die 

• wat hier aanleiding kon gee tot die verskil tussen die twee groepe, blyk die 

• 

e reaksies 

• 

elykende groep 

• stig, terwyl daar 

slegs 1,77% van die tyd angstige gedrag by die eksperimentele groep waargeneem is.   

8

 

Die invloed wat geslag in hierdie studie sou kon speel deur die resultate van d

uitgeskakel, aangesien vyf seuns en vyf dogters in beide groepe ingesluit was. 

Al 10 (100%) respondente van die eksperimentele groep het die medikasie maklik geneem voor die 

teaterprosedure, terwyl drie (30%) van die

gebied het teen die neem van medikasie.   

Nuwe omstandighede en belewing van pyn bly dus tot 'n mate vreesaanjaend, met gevolglike reaksies, 

ten spyte van voorbereiding. Die 30% verset na afloop van die mediese behandeling by hierdie groep, 

kan toegeskryf word aan die belewenis van pyn e

die operasie, eerder as angs vir die hospitalisasie.  

 Sewe (70%) respondente van die vergelykende groep die medikasie voor teater maklik geneem, terwyl 

drie (30%) van die respondente van die vergelykende groep hulle medikasie moeilik geneem het.  Slegs 

drie (30%) respondente het na afloop van die teaterprosedure hulle medikasie sonder weerstand 

geneem, en 

medikasie. 

Dit blyk dus duidelik d

neem van medikasie. 

Die enigste alternatief 

voorbereiding te wees. 

Kleuterrespondente in die vergelykende groep het 10,3% van die totale tyd voor opname in die teater 

gekerm, terwyl die eksperimentele groep slegs 0,83% van die tyd gekerm het.  Hiperaktiwiteit het 

55,81% van die tyd voor opname by die vergelykende groep voorgekom, teenoor die 28,35% van die 

tyd wat die eksperimentele groep daaraan uiting gegee het.  Dit blyk dus duidelik dat hierdi

baie meer intens voorgekom het by die vergelykende groep as by die eksperimentele groep.   

Al 10 respondente (100%) van die eksperimentele groep het deurentyd voor opname in die teater hulle 

volle samewerking gegee, terwyl daar slegs 20,93% van die tyd samewerking verkry is van die 

vergelykende groep.   Dít geld ook vir sosiale interaksie, waar die eksperimentele groep deurentyd 

(100%) sosiale interaksie met familie en mediese personeel gehad het.  Die verg

hierteenoor, het 91,67% van die tyd sosiaal verkeer met familie en mediese personeel.  

Die respondente in die vergelykende groep was 28,39% van die tyd voor opname ang
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• Dit is dus duidelik dat die kleuters van die eksperimentele groep vanweë die voorbereiding wat hulle 

tydens die terapeutiese sessies ontvang het, geweet het wat van hulle verwag word, en wat hulle gaan 

beleef.  Die hospitaalopset was dus reeds aan hulle bekend in terme van voorkoms, reuke, klanke en 

roetines, wat hulle baie minder angstig laat opgetree het. 

• Volgens die tendense wat deur die kwantitatiewe data uitgewys word, blyk dit duidelik dat die 

eksperimentele groep wat die voorbereidingsprogram deurloop het voor hulle opname in die hospitaal, 

baie minder uitreagerende reaksies geopenbaar het.  In totaal het die eksperimentele groep slegs by 

twee geleenthede uitreagerende gedrag getoon vir die verloop van die totale tyd voor opname in die 

teater. Hierdie twee reaksies by die eksperimentele groep was onderskeidelik skaamheid en 

teruggetrokkenheid. 

• Hierdie aanduiding van uitreagerende reaksies deur die eksperimentele groep, ondersteun dus nie die 

literatuur in terme van die noodwendige teenwoordigheid van uitreagerende gedrag wanneer 'n kleuter 

gehospitaliseer word nie. 

• In teenstelling, het die vergelykende groep 15 keer vir die totale tydperk voor opname in die teater, aan 

uitreagerende reaksies uiting gegee.  Die reaksies wat voorgekom het was huil (twee keer), irritasie 

(een keer), ongeduld (vier keer), aggressiewe gedrag (een keer), skaamheid (drie keer), swak 

samewerking (een keer), sosiale onttrekking (een keer), apatie (een keer), teruggetrokkenheid (een 

keer). 

• Geen respondente in een van die twee groepe het gereageer met uitvalle (tantrums), totale 

afhanklikheid en totale onafhanklikheid nie.  Hierdie resultate stem nie ooreen met die literatuur wat 

aantoon dat kinders hulle angstigheid kanaliseer deur uiting te gee aan aggressiewe of ooraktiewe 

gedrag in die vorm van uitvalle nie. 

• Volgens die kwantitatiewe data, in teenstelling met die literatuur wat uitwys dat spanning vir mediese 

prosedures en die onbekendheid van die hospitaalopset, kleuters laat reageer met angs, aggressie, 

huilbuie, weerstand, uitvalle en vrees, asook weiering van samewerking (verwys na hoofstuk 3, punt 

3.6), het die eksperimentele groep geen huilerigheid, aggressie en gedragsuitvalle getoon het nie.   

• Al tien respondente in beide die eksperimentele en vergelykende groep het volle samewerking (100%) 

gegee met die aantrek van teaterklere, met dokters en mediese personeel, sowel as met teaterprosedures 

wat uitgevoer is voor sedasie deur narkose. Hierdie data stem geensins ooreen met die literatuur, dat 

swak samewerking met betrekking tot behandeling en mediese personeel algemeen deel vorm van 

passiewe reaksies op hospitalisasie nie.   
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• Ten opsigte van die ander reaksies het die eksperimentele groep minder uitvalle getoon, as die 

vergelykende groep.  Drie (30%) respondente van die eksperimentele groep het skeidingsangs getoon, 

teenoor die agt (80%) respondente van die vergelykende groep.   

• In teenstelling met Muller et al., (1992:87) se bevindinge dat 54% van jong kinders problematiese 

gedrag as gevolg van hospitalisasie toon, het geen respondente van die eksperimentele groep gehuil, 

aggressie of gedragsuitvalle getoon nie.  Sewe (70%) van die vergelykende groep het egter gehuil en 

nege (90%)  onderskeidelik aggressief opgetree en gedragsuitvalle aangetoon.  Vier respondente (40%) 

van die eksperimentele groep, teenoor agt (80%) van die vergelykende groep, het angs vir die 

narkosemasker getoon asook weerstand gebied.  Slegs een respondent (10%) van die eksperimentele 

groep het vrees vir die teateropset geopenbaar, terwyl nege respondente (90%) van die vergelykende 

groep vrees geopenbaar het tydens teater.    

• 'n Baie duidelike verskil kom voor tussen die vergelykende en eksperimentele groepe in presentering 

van uitreagerende reaksies tydens die teaterprosedure.  Aangesien alle moontlike tussenveranderlikes 

uitgeskakel is tydens hierdie studie, kan hierdie verskil toegeskryf word aan die bekendheid van die 

teater, sowel as die instrumente en die mediese prosedures wat uitgevoer is, vir die eksperimentele 

groep. 

•  Dit blyk duidelik uit die kwantitatiewe data dat die respondente in die eksperimentele groep deurgaans 

na afloop van die teaterprosedure oor die algemeen baie minder uiting gegee het aan uitreagerende 

reaksies as die kinders in vergelykende groep. Die eksperimentele groep het ook beter sosiale interaksie 

en samewerking met ouers en mediese personeel gegee, wanneer daar van die kinders verwag is om aan 

sekere gedrag te voldoen, as die vergelykende groep. 

• Al tien respondente in die eksperimentele groep het in hierdie verband positief gereageer, en het 100% 

van die tyd samewerking en sosiale interaksie geopenbaar, vir die totale periode na herwinning van 

hulle bewussyn tot en met ontslag.  Die vergelykende groep het egter slegs 48,61% van die 

samewerking gegee, terwyl hulle 73,97% van die tyd sosiaal verkeer het met ouers en personeel 

wanneer dit van hulle verwag is.  Slegs 15,66% van die tyd het die respondente in die eksperimentele 

groep weerstand gebied teen die inname van voedsel, terwyl die vergelykende groep 43,09% van die 

tyd geweier het om te eet.  Aktiewe uitreagerende reaksies het ook voorgekom, naamlik kerm en huil.  

Die vergelykende groep het 31,11% van die tyd gehuil en 24,04% van die tyd gekerm, teenoor 2,7% 

van die tyd wat die eksperimentele groep se respondente gekerm het, en 7,92% van die tyd wat hulle 

gehuil het.  Die tendense wat deur hierdie kwantitatiewe data uitgelig is, wys dus by uitreagerende 

reaksies asook aanpassing by nuwe omstandighede, 'n duidelike teenstelling met wat die literatuur in 

Hoofstuk 3 en 4 sê, wanneer daar na die eksperimentele groep se gedrag gekyk word, in teenstelling 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  

ALGEMENE SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS, EN AANBEVELINGS 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

414

met die vergelykende groep.  Weereens kan hierdie positiewe reaksie, in teenstelling met wat die 

literatuur weergee, toegeskryf word aan korrekte terapeutiese voorbereiding. 

• Van der Mescht (1995:31) ondersteun hierdie mening met die aanname dat dit noodsaaklik is vir ‘n 

kleuter met die vooruitsig van hospitalisasie, om geleentheid te kry om ter voorbereiding op hierdie 

gebeurtenis sy emosies en spanning te verbaliseer of in spel uit te druk, wat hom die geleentheid bied 

om homself binne sy situasie in perspektief te plaas en om interne konflikte op te los. 

• Die eksperimentele groep het slegs 4 keer uitreagerende reaksies getoon na afloop van die mediese 

prosedure tot en met ontslag, , in vergelyking met die 27 keer wat die vergelykende groep uitgereageer 

het deur onaanvaarbare gedrag. 

• Geen swak samewerking en gevolglike sosiale onttrekking is by die eksperimentele groep gerapporteer 

nie.  Sommige van die kleuters in die vergelykende groep was een keer hiperaktief, agt keer geïrriteerd, 

ses keer ongeduldig, en vyf keer aggressief.  In teenstelling met die een keer wat 'n kind in die 

eksperimentele groep skaam opgetree het, het geen kind in die vergelykende groep skaam opgetree nie.  

By drie geleenthede het kinders in die vergelykende groep swak samewerking gegee, twee keer sosiaal 

onttrek, en by een geleentheid telkens apaties en teruggetrokke opgetree.    

• Geen rapportering van uitvalle (tantrums), totale afhanklikheid en onafhanklikheid, angstigheid asook 

kommer ten opsigte van liggaamlike verandering het voorgekom by beide groepe nie. 

• Dit word duidelik vanuit die kwantitatiewe data geïllustreer dat die eksperimentele groep oor die 

algemeen minder uiting aan uitreagerende reaksies gegee het as die vergelykende groep, vanaf ontslag 

vir 'n verloop van 7 dae.  Die eksperimentele groep het ook na afloop van hospitalisasie meer as die 

vergelykende groep met hulle gesinne en maatjies gesosialiseer.  Verder het hulle nie net minder 

slaapversteurings openbaar nie, maar ook 'n beter eetlus as die vergelykende groep getoon.  Hierdie 

bevindinge toon dus nie ooreenkoms met die literatuur, dat 'n kind hom na afloop van hospitalisasie 

verset teen inname van voedsel en vloeistof, sowel as teen slaap nie (Tuma, 1982:34).  Verset teen 

inname van voedsel en vloeistof, sowel as teen slaap kom algemeen voor as overte of aktiewe reaksies 

na afloop van mediese behandeling en hospitalisasie.  Hoewel hierdie gedrag wel by die eksperimentele 

groep toeenwoordig was, was dit gering en baie minder intens as dié van die vergelykende groep.  Daar 

het, in teendeel, na afloop van hospitalisasie by die eksperimentele groep 'n verbetering ontstaan in die 

normale eetlus van die kinders.  In teenstelling hiermee het die vergelykende groep se eetlus na afloop 

van hospitalisasie grotendeels verminder. 

• 'n Interessante verskynsel was dat geen enurese of enkoprese na afloop van hospitalisasie voorgekom 

het by enige van die respondente in beide groepe.   Volgens die literatuur in hoofstuk 3, kan die 

negatiewe faktore van hospitalisasie‘n kind laat regresseer in terme van gedrag, tot op ‘n punt waar hy 
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onbevoeg is om basiese funksies uit te voer, met spesifieke verwysing na verlies aan selfkontrole soos 

toiletgewoontes, in die vorm van enurese en enkoprese, verder deur hospitalisasie by die kind 

gestimuleer kan word.  

• Vanuit die kwantitatiewe bevindinge blyk dit voor die hand liggend dat die eksperimentele groep baie 

minder intense negatiewe reaksies beleef het as die vergelykende groep, na afloop van hospitalisasie.  

Meer intensiteit is in terme van positiewe reaksies by die eksperimentele groep beleef, naamlik eetlus 

(71,43% meer) en sosialisering (84,29% meer), as by die vergelykende groep eetlus (37,14% meer) en 

sosialisering (82,86% meer), soos wat ook deur tabel 33 bykomend  beskryf is.   

•  Die vergelykende groep het groter intensiteit van overte of aktiewe normale reaksies getoon (verwys 

na hoofstuk 3, punt 3.6.1.1), in vergelyking met die eksperimentele groep, naamlik:  huil – 

vergelykende groep (37,14%) teenoor die eksperimentele groep (15,71), aggressiewe en gewelddadige 

gedrag – vergelykende groep (14,29%) teenoor die eksperimentele groep (2,86%), slaapversteurings en 

nagmerries – vergelykende groep (40,00%) teenoor die eksperimentele groep (10,00%), gedragsuitvalle 

(tantrums) – vergelykende groep (20,00%) teenoor die eksperimentele groep (2,86%) en fobies – 

vergelykende groep (14,29%) teenoor geen aanduiding (0,00%) by die eksperimentele groep dat die 

kinders enigsins fobies ontwikkel het nie.  Hierdie afwesigheid van fobies by al tien respondente stem 

dus nie heeltemal ooreen met die literatuur nie, aangesien Klinzing & Klinzing (1977:4) dit stel dat 

onrealistiese vrees en wanopvattings oorhospitalisasie algemeen by die jong kleuter voorkom en dat die 

kind se konsep van siekte, dood, en tyd deel van hierdie wanopvattings en fobies kan uitmaak.   

• Passiewe reaksies (verwys punt 3.6.1.2) bv teruggetrokkenheid, het met 14,29% vermeerder by die 

vergelykende groep, teenoor die 5,71% vermeerdering by die eksperimentele groep.  

Teruggetrokkenheid vorm deel van passiewe reaksies op hospitalisasie, aldus Tuma (1982:50), en 

hoewel teenwoordig het dit baie min by beide groepe voorgekom tydens die natoets.  

• Regressiewe gedrag reaksies (verwys punt 3.6.1.3) toon weereens 'n groter verhoging by die 

vergelykende groep as by die eksperimentele groep naamlik:  skeidingsangs – vergelykende groep 

(54,29%) teenoor die eksperimentele groep (20,00%), regressie na vorige ontwikkelingstadia – 

vergelykende groep (34,29%) teenoor die eksperimentele groep (4,29%), en laastens regressie na 

minder komplekse patrone van spel, waar die vergelykende groep en die eksperimentele groep se 

respondente beide 5,71% meer daartoe geneig was na afloop van hulle hospitalisasie.   

• Hoewel dit nie misken word dat sekere van hierdie uitreagerende  reaksies steeds voorkom ten spyte 

van terapeutiese voorbereiding nie, is die vermindering in intensiteit en voorkoms by die 

eksperimentele groep duidelik, en noodsaaklik vir 'n kleuter se gesonde funksionering en herstel na 

afloop van hospitalisasie. 
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• Dit blyk dus algemeen vanuit die empiriese bevindinge, dat die respondente van die eksperimentele 

groep wat die voorbereiding ontvang het, en oor meer kennis en inligting beskik oor hulle hospitalisasie 

as die vergelykende groep, minder angs en vrees beleef het, en gevolglik minder nodig gehad het om 

uitreagerende gedrag te toon.  Verder het dit ook aan die lig gekom dat respondente van die 

eksperimentele groep beter aanpassing getoon het as die vergelykende groep, deur sosiale interaksie te 

hê, sowel as om hulle volle samewerking tydens die verloop van hospitalisasie te bied, vanaf opname 

tot en met ontslag. 

• Die resultate van die verloop van 7 dae na afloop van hospitalisasie, ondersteun ook bogenoemde 

aanname.   

 

8.8.3 Aanbevelings 

 

• Vir die skynbare rede dat al die respondente wat aan die voorbereiding blootgestel is die hospitalisasie 

beter gehanteer het, en vinniger en beter aangepas het by hulle normale roetine tuis, as diegene wat nie 

die voorbereiding ontvang het nie, kan daar aanbeveel word dat kleuters definitiewe baat sal vind by 

voorbereiding op hospitalisasie. 

• Na aanleiding van die integrering van die bevindinge vanuit die kwantitatiewe en kwalitatiewe 

benaderings, kan die gevolgtrekking gemaak word dat die voorbereidende spelterapeutiese program wel 

'n verbetering teweeggebring het in die kinderrespondente se belewenis en hantering van angs, vrees en 

ander uitreagerende reaksies. 

• Aanbieding van die voorbereidende speelterapeutiese program word dus aanbeveel by die 

voorbereiding van kleuters in die algemeen, wat gehospitaliseer gaan word. 

• Aangesien die meetinstrument baie subjektief hanteer kan word, word daar aanbeveel dat dit vir opvolg 

navorsing altyd gehanteer behoort te word in oorleg met die kleuter se ouers, mediese personeel en 

dokters,. 

 

8.9 TOETSING VAN DOELSTELLING EN DOELWITTE 

 

Die doelstelling en doelwitte is soos volg gestel in hoofstuk 1: 
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Doelstelling: 

• Om ‘n voorbereidende intervensieprogram te ontwikkel, waar die pre-primêre kleuter deur middel van 

spelterapeutiese tegnieke voorberei word op hospitalisasie, ten einde vrees en angs van die ervaring te 

verminder. 

  

Doelwitte: 

• Deur ‘n teoretiese raamwerk daar te stel, met behulp van ‘n literatuurstudie en gesprekke met kundiges 

oor: 

- die fisieke, emosionele en sielkundige impak van hospitalisasie op die pre-primêre kleuter;   

- die kind in die pre-primêre kleuterfase van ontwikkeling;   

- spelterapeutiese tegnieke en intervensiemoontlikhede ter voorbereiding.  

• Deur ‘n empiriese studie uit te voer met behulp van ‘n voorbereidende intervensieprogram, oor die 

belewenisse wat die pre-primêre kleuter tydens hospitalisasie ervaar. 

• Deur voorbereidende spelterapeutiese tegnieke en aktiwiteite te gebruik tydens 

-    opname;  

- liggaamlike bewustheid; 

- selfbeeld; 

- selfuitdrukking; 

- spanningontlading, en  

- tegnieke vir mediese spel,  

ten einde die pre-primêre kind se kennis aangaande sy hospitalisasie te verhoog, en hom voor te berei 

om die belewenisse wat hy moontlik mag ervaar, suksesvol te hanteer. 

• Deur die intervensie se impak op die kleuter se hospitaalbelewenis te assesseer en te evalueer, deur van 

‘n gestruktureerde waarnemingsinstrument gebruik te maak as ‘n natoets, by ‘n eksperimentele sowel 

as ‘n vergelykende groep. 

• Deur aanbevelings te maak oor die invloed van spelterapeutiese intervensie op die pre-primêre kleuter 

se belewenis van hospitalisasie, ten einde ‘n voorbereidingsprogram vir hospitalisasie beskikbaar te 

stel.  

 

• Die eerste doelwit is suksesvol bereik deur die bespreking van die literatuurstudiebevindinge aangaande 

die kind in die pre-primêre kleuterfase van ontwikkeling in hoofstuk 2, sowel as die voorhou van die 

teoretiese fundering van hospitalisasie as stressor vir die pre-primêre kleuter in hoofstuk 3.  Hoofstuk 4 
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bespreek die literatuur aangaande die voorbereiding van die kleuter op hospitalisasie, deur middel van 

spelterapeutiese intervensie.  Voldoende literatuur was beskikbaar oor die onderskeie genoemde 

aspekte, om verskillende outeurs se opinies met mekaar te kon vergelyk, hoewel nie altyd ewe resent 

nie.  Die aanvanklike voorbereidende spelterapeutiese program, sowel as die gestruktureerde 

waarnemingsinstrument, is ontwikkel vanuit die inligting bekom deur die literatuurstudie en vorige 

navorsing.  Die literatuurstudie het in beide die rolle van navorser sowel as terapeut, die nodige begrip 

van en kennis oor kleuters, impak van hospitalisasie en voorbereiding van kleuters op hospitalisasie, 

aansienlik verhoog. 

 

• Die empiriese studie waarna die tweede doelwit verwys, is vanuit die kwantitatiewe en kwalitatiewe 

benadering uitgevoer.  Die dominante-minder-dominante model van Creswell is benut (De Vos, 2002, 

365-367).  Die studie is oorwegend vanuit die kwantitatiewe benadering onderneem, aangesien meting 

van verandering in reaksies as natoets, tussen twee groepe, gedoen is met behulp van 'n selfontwerpte 

gestruktureerde waarnemingsinstrument.  Die ongestruktureerde waarneming tydens nege 

spelterapeutiese sessies met 10 respondente, veldnotas en onderhoude met ouers, het die kleiner deel 

van die studie uitgemaak.  Die data is hoofsaaklik ingesamel met behulp van die meetinstrument, wat as 

natoets by beide die vergelykende groep as die eksperimentele groep benut was.  Die bevindinge vanuit 

die kwantitatiewe en kwalitatiewe benaderings vul mekaar effektief en sinvol aan.  Data is op hierdie 

wyse geverifieer en verryk.  Die tweede doelwit is dus suksesvol bereik.  Die kern van die bevindinge 

van die empiriese studie word onder die toetsing van die hipotese bespreek. 

 

• Die voorbereidende spelterapeutiese program, bestaande uit spelterapeutiese tegnieke en aktiwiteite, is 

saamgestel en ontwikkel vanuit die literatuurstudie en vorige navorsing wat met hierdie studie verband 

gehou het.  Hierdie verfynde en volledige voorbereidende spelterapeutiese program is in hoofstuk 5 van 

die proefskrif uiteengesit en bespreek.  Die spelaktiwiteite wat tydens opname, liggaamlike bewustheid, 

selfbeeld, selfuitdrukking, spanningontlading, en tegnieke vir mediese spel benut was, het volgens die 

bevindinge vanuit die kwalitatiewe en kwantitatiewe benaderings duidelik uitgewys, dat die pre-

primêre kleuter se kennis aangaande sy hospitalisasie tot so 'n mate verhoog het, dat hy die belewenisse 

wat hy tydens hospitalisasie ervaar het, suksesvol kon hanteer.  Hierdie doelwit is dus suksesvol bereik. 

 

• Die doelwit wat te make het met die assessering en evaluering  van die intervensie se impak op die 

kleuter se hospitaalbelewenis, deur van ‘n gestruktureerde waarnemingsinstrument gebruik te maak as 

‘n natoets, by ‘n eksperimentele sowel as ‘n vergelykende groep is suksesvol bereik.  Die rede wat 
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hiervoor aangevoer kan word is dat die data-insameling deur middel van die gestruktureerde 

waarnemingsinstrument as natoets, die nodige verskil in tendense tussen die vergelykende en 

eksperimentele groepe, baie duidelik in hoofstuk 7 uitgewys het.  Dit het duidelik vanuit die 

kwantitatiewe bevindinge aan die lig gekom dat die voorbereidende spelterapeutiese program 'n 

definitiewe positiewe impak op die eksperimentele groep gehad het, deurdat hulle minder angs en vrees 

tydens hospitalisasie beleef het, en gevolglik minder uitreagerende reaksies getoon het as die 

vergelykende groep.  Die eksperimentele groep het ook tydens meting vinniger normaliteit en 

aanpassing getoon by hulle normale roetine tuis, deur minder uitreagerende gedrag na afloop van die 

hospitalisasie te openbaar. 

 

• Vanuit die aanbevelings wat vroeër in die hoofstuk gemaak is oor die invloed van spelterapeutiese 

intervensie op die pre-primêre kleuter se belewenis van hospitalisasie, en die beskikbaarheid van 'n 

spelterapeutiese voorbereidingsprogram vir hospitalisasie van kleuters, en na aanpassing en wysigings 

uit die voortoets en implementering daarvan, gereed is vir benutting en verspreiding, kan die aanname 

gemaak word dat doelwit 5 ook suksesvol bereik is. 

 

• Die doelstelling van die navorsingstudie is bereik deur middel van die suksesvolle bereiking van die 

vyf onderskeie doelwitte.   Die ontwikkelde voorbereidende intervensieprogram het die pre-primêre 

kleuters deur middel van spelterapeutiese tegnieke op hospitalisasie tot so 'n mate voorberei, dat hulle 

min tot geen vrees of angs vir die hospitalisasie ervaring aangetoon het. 

 

 

 8.10  TOETSING VAN DIE HIPOTESE VAN DIE STUDIE 

 

Die volgende hipotese is vir die doeleindes van hierdie studie geformuleer: 

Indien voorkomende terapeutiese spelaktiwiteite onderneem word met ‘n pre-primêre kleuter  wat 

gehospitaliseer gaan word, sal:       

- hy verminderde angstigheid ervaar, asook      

- minder vrees,         

- wat aanleiding sal gee tot minder uitreagerende reaksies op hospitalisasie.  

 

In hoofstuk 6 is die spelterapeutiese voorbereidingsprogram se implementering breedvoerig omskryf.  

Tydens die voorbereidende spelterapeutiese program is die kleuter begelei tot groter bewustheid van 
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homself, sowel as sy gevoelens.  Die toepaslike uitdrukking van sy gevoelens oor die voorgenome 

hospitalisasie, neem van verantwoordelikheid vir sy eie herstel, die identifisering en inoefening van nuwe 

hanteringsvaardighede, in stede van toon van uitreagerende reaksies, die neem van beheer ten opsigte van 

sy situasie deur bemagtiging, is aspekte wat positief vanuit die program gemanifesteer het by die 

respondente in die eksperimentele groep.  Die kwalitatiewe data het verder ook uitgewys dat die 

respondente melding gemaak het van kennis oor wat met hulle tydens hospitalisasie gaan gebeur.  Hulle 

was van mening dat hulle nie meer bang is nie, aangesien hulle presies weet wat om te verwag in terme van 

belewenisse tydens hospitalisasie.  Die kwantitatiewe data het uitgewys dat die respondente in die 

eksperimentele groep min tot geen angs en vrees ervaar het, asook slegs enkele gevalle van uitreagerende 

reaksies.  Gemeet aan die angs, vrees en uitreagerende reaksies van die vergelykende groep, kan die 

aanname gemaak word dat die voorkomende terapeutiese speelaktiwiteite dus 'n definitiewe verskil teweeg 

gebring het.  Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat kleuters wat tydens  spelterapeutiese 

sessies voorberei is, minder angs, vrees en uitreagerende gedrag as die vergelykende groep, in 

ooreenstemming met die empiriese bevindinge.  Hierdie hipotese word dus deur die bogenoemde 

bevindinge ondersteun, en as waar bewys. 

 

8.11   NAVORSINGSVRAAG 

 

Na aanleiding van die probleemstelling in hoofstuk 1, kom die navorser tot die gevolgtrekking dat opname 

van ‘n kind voor die ouderdom van ses jaar nie net korttermyn-trauma impliseer nie, maar ook langtermyn-

gedragsuitvalle, wat toekomstige optimale psigiese funksionering van die kind kan benadeel.   As gevolg 

van sowel die pre-primêre kleuter se beperkte begripsvermoë van kognitiewe ontwikkeling, as sy leemte 

aan ervaring, beskik hy volgens die navorser nie oor die nodige vaardighede om sy ervaring van 

hospitalisasie kognitief te beredeneer en vry van angs te hanteer nie.  Vanuit hoofstuk 7 (empiriese 

bevindinge) het dit duidelik geblyk dat die voorbereiding op hospitalisasie, die kleuter se vaardighede 

uitgebrei het asook “terapeutiese ervaring” aan die kleuter verleën het, ten einde sy nuwe omstandighede 

suksesvol te hanteer, met verminderde uitreagerende gedrag.  Dit is dus die navorser se mening dat hierdie 

kleuter by uitstek voorbereiding op hospitalisasie benodig, ten einde op sy belewenisse in die hospitaal te 

kan reageer vanuit vorige positiewe ondervindinge tydens terapeutiese sessies.  Die navorsingsprobleem is 

dus suksesvol aangespreek en die navorsingsvraag is duidelik vanuit die empiriese gegewens beantwoord. 
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8.12  TEMAS VIR VERDERE NAVORSING 

 

• Aangesien minderbevoorregte mense dit nie finansieel sal kan bybring om vir individuele terapie voor 

hospitalisasie te betaal nie, word verdere navorsing in terme van groepspeelterapiesessies en 

werkswinkels vir kleuters en hulle gesinne aanbeveel om hulle te bemagtig met betrekking tot die 

hantering van hospitalisasie. 

• Geslag, wat tydens hierdie studie nie as veranderlike geag is nie, kan in verdere navorsing verken word, 

ten einde moontlike verskillende geslagstoepaslike programme, of aktiwiteite in programme, vir seuns 

en dogters daar te stel. 

• Wanneer voorbereiding egter nie moontlik was as gevolg van 'n noodopname nie, kan kommunikasie 

tydens en na afloop van ‘n prosedure deur middel van spel, van uiterste belang wees.  Navorsing oor 

die invloed van ‘n speelprogram wat in die hospitaal aangebied word, en ‘n sekere normaliteit vir die 

kind verteenwoordig, kan geloods word. 

• Die invloed wat voorbereidende, terapeutiese insette op die kleuter wat gehospitaliseer gaan word, se 

ouers, boeties en sussies se angs, vrees en vrae het, kan ook deur verdere navorsing ondersoek word. 

• Vertaling van die program in ander amptelike tale in ons land, kan verseker dat kinders van ander 

kulture en tale ook toegang tot voorbereiding voor hospitalisasie verkry.  Navorsing kan gedoen word 

om die invloed van die program ook op kleuters van ander kulture te assesseer. 

 

8.13   SLOTOPMERKING 

 

Die negatiewe impak van hospitalisasie kan die misken of totaal en al getermineer word nie, selfs te midde 

van deeglike voorbereiding.  Spanning vir die onbekende is 'n realiteit eie aan menswees, ongeag 

ouderdom of ondervinding.  Die pre-primêre kleuter, siek of gesond, openbaar 'n behoefte aan beheer van 

homself en sy omgewing.  Hy het nodig om veilig en bemagtig te voel, anders sal hy regresseer en hom 

wend na 'n vorige ontwikkelingsfase waar hy veilig en in beheer voel.  Aangesien die kleuter se 

sielkundige, sosiale en intellektuele ontwikkeling hom nie altyd geredelik toelaat om onbekende gebeure 

vanuit sy realiteitswêreld te begryp en te hanteer nie, is voorbereiding op hospitalisasie kardinaal.  Die jong 

kind se hanteringsvaardighede word beperk deur sowel sy vlak van taal- en kognitiewe ontwikkeling, as 

deur ‘n leemte aan  lewensondervinding.  Daarvandaan dan sy onvermoë om hospitalisasie en die 

onbekende belewenisse wat dit impliseer, na behore te verstaan en dienooreenkomstig te hanteer.  Vir 

hierdie redes is dit dan kardinaal dat voorbereiding voor hospitalisasie vir die kleuter toerus met 
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"lewensondervinding" wat tydens terapeutiese sessies ingeoefen word, in die vorm van 

hanteringsvaardighede wat die kind self inisieer.  Die verskaffing van genoegsame, feitelike inligting aan 

die kleuter op 'n nie-bedreigende, speelse wyse, sal hom bemagtig en lei om onbekende belewenisse tydens 

spel uit te toets en te bemeester, wat dan in die realiteit dienooreenkomstig hanteer kan word.   

 

Die terapeut sowel as mediese personeel en dokters, wat die kleuter op siekte en hospitalisasie voorberei, 

het groot en uiters sensitiewe skoene om vol te staan.  Dit word primêr hulle taak om te bepaal hoe 

optimaal 'n kind na afloop van sy hospitalisasie, sy normale lewe en ontwikkeling kan voortsit.  Daarom 

dat dit nodig is om weer opnuut te besef watter kritiese rol hulle vervul, ten opsigte van kosbare 

kinderlewens… 

Children 

They feel.  Sometimes happy, sometimes sad. 

They laugh at funny little things. 

They laugh at surprise 

They often giggle. 

Sometimes they cry.  They hurt… 

Sometimes they hurt themselves; sometimes they hurt others   

They are frequently very sensitive and kind. 

Sometimes they are cruel. 

Whether they hurt or help is dependent on what happens to them… 

And sometimes - we - cause the children to hurt! 

- E. Carswell and D. Roubinek 
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INLIGTING VAN VOORNEMENDE RESPONDENT, BETROKKE 

BY  DIE SPELTERAPEUTIESE VOORBEREIDINGSPROGRAM IN 

TERME VAN HOSPITALISASIE. 
 

Geagte ouer/s,  

 

Ek is tans besig met my doktersgraad in spelterapie, aan die Universiteit van Pretoria.  

My studieleiding word waargeneem deur Dr. Kotie Joubert van die departement 

Maatskaplike werk.  My tesis handel oor die voorbereiding van die pre-primêre kind op 

hospitalisasie en/of verbandhoudende operasies.  Ek het ‘n spelterapeutiese 

intervensieprogram geskep, wat met tien kinders tydens individuele terapeutiese sessies 

onderneem sal word, vir ‘n duur van nege sessies voor opname.  Die volledige program 

sal aan u verduidelik word.  ‘n Volledige probleemformulering asook rede vir die keuse 

van die onderwerp vir studie, word ook aan u verskaf om u te oriënteer met betrekking tot 

die aard en omvang van hospitalisasie, en die impak daarvan op u kleuter.   

Hierdie studie stel die volgende ten doel: 

• Om ‘n voorbereidende intervensieprogram te ontwikkel, waar die pre-primêre kleuter 

deur middel van spelterapeutiese tegnieke voorberei word op hospitalisasie, ten einde 

vrees en angs van die ervaring te verminder. 

• Deur van voorbereidende spelterapeutiese tegnieke en aktiwiteite gebruik te maak 

met betrekking tot: 

-    opname;  

- liggaamlike bewustheid; 

- selfbeeld; 

- selfuitdrukking; 

- spanning ontlading, en  

- mediesespel tegnieke,  

ten einde die pre-primêre kind se kennis aangaande sy hospitalisasie te verhoog, en 

hom voor te berei om die belewenisse wat hy moontlik mag ervaar, suksesvol te 

hanteer. 
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• Deur die intervensie se impak op die kleuter se hospitaalbelewenis te assesseer en 

evalueer, deur van ‘n gestruktureerde waarnemingsinstrument gebruik te maak as 

natoets, by ‘n eksperimentele sowel as ‘n vergelykende groep. 

• Deur aanbevelings ten opsigte van die invloed van spelterapeutiese intervensie, met 

betrekking tot die pre-primêre kleuter se belewenis van hospitalisasie te maak, met 

die doel om ‘n voorbereidingsprogram vir hospitalisasie aan verskeie mediese 

instansies, asook terapeute beskikbaar te stel.  

 

Ek verlang asseblief die volgende inligting ten einde u kind beter tot diens te wees in sy 

voorbereiding, asook om in al sy behoeftes te voorsien.  Dit sal my ook rig om u regte en 

voorkeure te respekteer.  Verskaf asseblief inligting eerlik en so korrek as moontlik, sodat 

u kind emosioneel en psigies die beste baat by hierdie program kan vind.  U kind se 

emosionele balans en psigiese gesondheid tydens, en na afloop van hierdie studie en 

hospitalisasie, is vir my as terapeut kardinaal, en daarom is u samewerking as ouers van 

onskatbare waarde.  Alle inligting wat in hierdie skywe vervat is, sal met konfidentialiteit 

en anonimiteit hanteer word, deurdat respondente van skuilname voorsien sal word by 

bekendmaking van inligting, in terme van terapeutiese intervensie en gevallestudies soos 

in my tesis vervat.  Die anonieme resultate sal vervolgens ook aan die Universiteit van 

Pretoria en Pretoria-Oos Hospitaal bekend gemaak word. 

Voel asseblief vry om my te enige tyd te raadpleeg of skakel, aangaande u kind se 

behoeftes, verandering in sy gedrag of aangaande die inhoud van die program.  My 

telefoon nommer is 082 955 0345. 

 

Vriendelike groete 

Geertje Swanepoel 

BA Maatskaplike werk (UP)  

MA(MW) Spelterapie (UP) 
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DATUM: ………………… 
NAAM VAN KIND: ……………………………………………………………………… 
OUDERDOM: ……………………………… 
GEBOORTEDATUM: ……………………. 
GESLAG VAN KIND: ………………… 
SIEKTE VAN KIND OF REDE VIR HOSPITALISASIE: .………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
ERNS VAN SIEKTE OF ONGESTELDHEID: ……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
DATUM VAN KIND SE VOORGENOME MEDIESE PROSEDURE EN/OF 
HOSPITALISASIE: …………………………………………………………………….. 
VERWYSENDE DOKTER OF SPESIALIS: ………………………………………….. 
DOKTER SE TELEFOONNOMMER: 
…………………………………………………….………………………………………... 
 
PA SE NAAM EN VAN: ………………………………………………………………… 
PA SE BEROEP: ………………………………………………………………………… 
WERKGEWER: …………………………………………………………………………. 
PA TELEFOONNOMMER (W): …………………   (SEL): …………………………. 
(H): …………………….. 
HUWELIKSTATUS: …………………………………………………………………….. 
GELOOF EN KERKVERBAND: ………………………………………………………. 
 
MA SE NAAM EN VAN: ………………………………………………………………... 
MA SE BEROEP: ………………………………………………………………………... 
WERKGEWER: …………………………………………………………………………. 
MA TELEFOONNOMMER (W): ………………..     (SEL): ………………………… 
(H): …………………….. 
HUWELIKSTATUS: …………………………………………………………………….. 
GELOOF EN KERKVERBAND: ………………………………………………………. 
 
1.   Vertel my asseblief meer van u kind:  sy persoonlikheid, voorkeure en afkeure, 
belangstellings: …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
1.1 Openbaar u kind enige vrese of fobies……………..………………………………. 
1.2 Presenteer u kind enige emosionele probleme…..…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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1.3  Omskryf u kind se slaap- en eetpatrone…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
1.4  Het u kind enige allergieë?…………………………………………………………. 
1.5  Kosse en koeldrank wat hy nie mag inneem nie………………………………….. 
1.6 Aktiwiteite wat hy nie aan mag deelneem nie……………………………………… 
1.7  Is u kind by ‘n kleuterskool, dagmoeder of tuis?…………………………………..   
 
2.   Hoe hanteer hy skeiding van u en was hy al voorheen van u geskei (vir watter 
periode en rede)? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
3.  Hoe is sy interaksie met vreemdelinge? ……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
4.   Vertel my meer van u gesin se samestelling?  (byvoorbeeld wat is die betrokke 
kind se posisie in die gesin, hoeveel broers en sisters het hy, sowel as hulle 
ouderdomme, hoe sien sy verhoudinge met broers en susters (aantal en 
ouderdomme) daar uit, asook met beide ouers): ……………………………………… 
…...…….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
5.   Vertel my asb van u gesinsdinamika:  (byvoorbeeld die gehegtheid van u gesin, 
wat doen u as gesin saam, wat is die algemene atmosfeer tuis en hoe is die dinamika 
tussen die kinders, asook tussen ouers en kinders)……………………………………... 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
6.    Vertel my asseblief meer oor watter tipe grense, reëls, roetine en dissipline vir u 
kind van toepassing is tuis: ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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7.   Wat is u opinie en reaksies as ouer, ten opsigte van u kind se huidige siekte en 
hospitalisasie.  Wat kommunikeer u hiervan verbaal en nie-verbaal aan u kind? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
8.   Wat is die aard van voorbereiding wat u kind reeds ontvang het vir sy huidige 
siekte en voorgenome hospitalisasie?   (byvoorbeeld oor watter inligting aangaande 
sy siekte en hospitalisasie beskik hy reeds, wie het hierdie inligting aan hom verskaf 
en hoe het hy daarop gereageer) ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
9.    In die konteks van hierdie studie moet die terapeut deurentyd bewus bly van die 
rol wat tussenveranderlikes speel, om nie ‘n invloed op navorsingsresultate te hê nie.  
Dui asb aan watter moontlike tussenveranderlikes relevant is in u kind se lewe:  
 
9.1  Aantal kere voorheen gehospitaliseer: ……………………………………………... 
9.2  Datum en duur van hospitalisasie telkens:…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
9.3  Aard en erns van siekte of hospitalisasie telkens: …………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
9.4  Mediese instansie waarin telkens opgeneem, asook naam van betrokke dokter: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
9.5  Faktore wat u kind se huidige hospitalisasie voorafgaan: 
• Wat is u kind se huidige begrip van sy hospitalisasie, siekte en mediese 

prosedures: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

• Waar sou u sê in u opinie as ouer, lê u kind se funksioneer (bo of onder 
gemiddeld, gemiddeld) ooreenkomstig sy huidige ouderdom en 
ontwikkelingsvlak:  
• Emosioneel: ……………………………………………………………………….. 
• Psigies: …………………………………………………………………………….. 
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• Fisiek:……………………………………………………………………………… 
• Sosiaal: ……………………………………………………………………………. 

• Het u kind enige liggaamlike versteuring of verminking opgedoen vanweë vorige 
siekte of hospitasie?    (Wat is die aard en omvang daarvan?) ……………………. 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 

• Was u kind onlangs blootgestel aan een van die volgende situasies?  Verskaf asb 
ja/nee antwoorde, asook moontlike redes en datums waar van toepassing:  
• Verhuis: …………………………………………………………………………… 
• Van skool verander: ……………………………………………………………… 
• Van juffrou verander: …………………………………………………………… 
• ‘n Maatjie verloor: ………………………………………………………………. 
• ‘n Geliefde aan die dood afgestaan, indien wel, wat is die verwantskap: 

……………………………………………………………………………………… 
• ‘n Troeteldier verloor, of aan die dood afgestaan: ……………………………... 
• ‘n Egskeiding beleef:……………………………………………………………… 
• Enige traumatiese situasie beleef (emosioneel, fisiek, sosiaal of psigies), indien 

wel, wat is die aard en duur daarvan:…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
….…..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
• Is daar enige reaksies van u kind, met betrekking tot bogenoemde relevante 

situasies wat u tot kommer stem, en tydens terapeutiese intervensie spesiale 
aandag behoort te geniet? 
……………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

10.  Vertel my meer van u kind se reaksies en gedrag in terme van siekte en/of 
vorige hospitaalondervindinge?  (Byvoorbeeld wat was sy reaksies en optrede met 
betrekking tot mediese instrumente, mediese instansies, neem van medikasie en 
samewerking met dokters en mediese personeel) ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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11.   Watter van die volgende reaksies kan u tans by u kind identifiseer, in terme 
van sy huidige siekte of ongesteldheid, met gepaardgaande vooruitsig van 
hospitalisasie en operasies?  (Indien ‘n reaksie wel nou voorkom, maak asseblief 
melding van die intensiteit asook die gereeldheid waarmee die betrokke reaksie 
voorkom.) 
 
• huilerigheid, …………………………………………………………………………... 

• skeidingsangs, ………………………………………………………………………… 

• angstigheid, …………………………………………………………………………… 

• onwilligheid om mediese behandeling te ontvang, …………………………………. 

• verset teen medikasie, ………………………………………………………………... 

• vrees vir dood, ………………………………………………………………………... 

• irritasie, ……………………………………………………………………………….. 

• ongeduld, ……………………………………………………………………………… 

• stel van eise, …………………………………………………………………………... 

• veranderende slaappatrone, …………………………………………………………. 

• histeriese huil/gil, …………………………………………………………………….. 

• aggressiewe of gewelddadige gedrag, ……………………………………………….. 

• destruktiewe gedrag, …………………………………………………………………. 

• hiperaktiewe gedrag, …..……………………………………………………………... 

• oormatige skaamheid, ………………………………………………………………... 

• onverskillige gedrag, …………………………………………………………………. 

• uitvalle (tantrums), …………………………………………………………………... 

• fobies, ………………………………………………………………………………….. 

• wisselende woedebuie, ………………………………………………………………... 

• enurese, ……………………………………………………………………………….. 

• enkoprese, …………………………………………………………………………….. 

• hernude totale afhanklikheid, ……………………………………………………….. 

• byt van naels, …………………………………………………………………………. 

• wieg van liggaam, …………………………………………………………………….. 

• nagmerries, …………………………………………………………………………… 

• onrealistiese fantasieë (byvoorbeeld dood, verminking ens.),……………………… 
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• onrealistiese selfbewustheid, ………………………………………………………… 

• verswakte intellektuele vermoëns, …………………………………………………... 

• regressie na minder komplekse gebruik van spelpatrone en speelgoed, 

………………………………………………………………………………………….. 

• Enige iets anders……………………………………………………………………… 

 
12.   Is daar enige iets anders wat u onder my aandag wil bring rakende u kind, die 
hospitalisasie, operasie of iets met betrekking tot die voorbereidingsprogram? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
13. Bestaan daar enige kommer, onduidelikheid of vrae, met betrekking tot enige  
aspek van hierdie studie by u?  ……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Beste ouer/s, 
 
Ek besef dit was ‘n mondvol en ook tydrowend, maar van groot belang en waarde, 
met u kind se beste belang asook gesonde balans in gedagte.  Ek waardeer u geduld 
en samewerking. 
 
Geertje Swanepoel 
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BYLAE 3 
 

INGELIGTE TOESTEMMING 
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DATUM:_________________ 
NAAM VAN RESPONDENT:_____________________________ 
 
 
NAVORSER: 
Mev.Geertje Swanepoel 
Universiteit van Pretoria 
 
 

- INGELIGTE TOESTEMMING - 
 
 
1. TITEL VAN NAVORSINGSSTUDIE:  

Voorbereiding van die pre-primêre kind op hospitalisasie:  ‘n Spelterapeutiese 
benadering 

 
2. DOEL VAN DIE STUDIE:   

Die doel van hierdie studie is om ‘n voorbereidende intervensieprogram te ontwikkel, 
waar die pre-primêre kleuter deur midel van spelterapeutiese tegnieke voorberei 
word op hospitalisasie, ten einde angstigheid en vrees van die ervaring te verminder. 

 
3. PROSEDURES:   

Daar sal van my verwag word om aan nege opeenvolgende terapeutiese  sessies deel 
te neem, waartydens spelterapeutiese aktiwiteite benut sal word.    Hierdie aktiwiteite 
sluit onder meer in;  die speel met klei, kunsaktiwiteite en mediese spel.  Dit sal  
onder andere ook fokus op  opname, selfbeeld, selfuitdrukking, hospitaaltoere en my 
liggaamsbeeld.  Tydens hierdie sessies sal ek en die terapeut praat oor my gevoelens, 
vrese en belewenisse aangaande my siektetoestand, asook my opkomende 
hospitalisasie en mediese behandeling. 

 
4. RISIKO’S EN ONGEMAK VERBONDE:   

Daar bestaan geen bekende mediese risiko’s of ongemak, wat met hierdie 
navorsingsprojek geassosieer kan word nie.  Ek sal aan geen fisieke, psigologiese, 
sosiale of  emosionele benadeling blootgestel word deur middel van betrokkenheid by 
die studie nie. 

 
5. VOORDELE:   

Hierdie studie hou vir beide myself en ander kinders huidige en toekomstige waarde 
in, daarin dat dit tot verminderde spanning, angstigheid en vrees aanleiding sal gee, 
in terme van die hospitalisasie ervaring. Gevolglike vermindering van emosionele 
nagevolge in die vorm van uitreagerende gedrag mag voorkom. Deelname aan die 
studie sal my kennis en hanteringsvaardighede in terme van my hospitaal ervaring 
verhoog, wat my sal begelei om my siektetoestand, sowel as my hospitalisasie beter te 
begryp en verwerk. 
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6. REGTE VAN RESPONDENT:   
Ek is geregtig om ter enige tyd van hierdie navorsingsprojek te onttrek, sou ek 
ongemak van enige vorm ervaar.  Ek onderneem om dit met die navorser te bespreek 
en haar daarvan te verwittig, alvorens ek onttrek. 

 
7. FINANSIëLE KOMPENSASIE:   

Ten einde aan hierdie studie deel te neem, sal daar geensins van my verwag word om 
vir terapeutiese intervensies te betaal nie, maar ek sal ook geen finansiële 
kompensasie in die vorm van betaling vir deelname ontvang nie.  Geen vergoeding vir 
my reiskostes ensomeer, sal vanaf die navorser ontvang word nie. 

 
8. KONFIDENTIALITEIT:   

Ten einde data korrek te verifiëer, sal die navorser veldnotas neem tydens 
terapeutiese sessies, van dit wat ek doen en sê.  Hierdie inligting tesame met die 
navorsingsresultate sal in ‘n navorsingsverslag vervat word, en moontlik in ‘n 
wetenskaplike artikel gepubliseer word.   Die navorsingsresultate  sal aan myself,  die 
Universiteit van Pretoria asook Pretoria-Oos Privaathospitaal bekend gemaak word.   
Daar sal egter deurlopend van skuilname gebruik gemaak word.  Alle navorsingsdata 
sal na afloop van die studie vernietig word. 

 
 
Indien ek enige vrae of bekommernisse aangaande enige aspek van die studie koester, 
kan ek met vrymoedigheid die navorser by die volgende telefoonnommer skakel: 
082 955 0345. 
 
Ek begryp my regte as ‘n navorsingsrespondent, en verleën my vrywillige toestemming 
tot deelname aan hierdie studie.  Ek onderneem om my volle deelname te gee en nie 
onregmatig van die studie te onttrek, sonder om die navorser te verwittig nie.  Ek 
verstaan waaroor die studie handel, en hoe en waarom dit onderneem word.  Hiermee 
verlang ek verder ‘n ondertekende kopie van hierdie toestemmingsvorm. 
 
 
 
 
__________________________________                                 _____________________ 
Ouer/voog van Respondent handtekening                    Datum 
 
 
 
 
_____________________________                                           _____________________ 
Navorser handtekening                                                             Datum 
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BYLAE 4 

 
GESTRUKTUREERDE 

WAARNEMINGSINSTRUMENT 
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AFDELING 1: REAKSIES TEN OPSIGTE VAN MEDIESE BEHANDELING TYDENS HOSPITALISASIE

1. Identifiserende besonderhede

Naam van kind:
Nommer van kind:
Groep:
Geslag:
Ouderdom:

2. Tydintervalle

Tyd van opname:
Tyd na teater:
Tyd van operasie:
Tyd van herwinning van volle bewussyn:
Tyd van ontslag:



 
BESKRYWING VAN GEDRAG TEN OPSIGTE VAN MEETINSTRUMENT 

 
1. Verset teen medikasie:  sluit in enige vorm van fisieke of verbale weerstand, 

wat die kleuterpasiënt bied teen die orale of anale toediening van medikasie, in die vorm 

van pille, poeiers, stroop of setpille. 

 
2. Kerm:  hou verband daarmee dat die kleuterpasiënt oordrewige gevoeligheid in 

‘n bepaalde situasie aantoon, deur afwisselende huilbuie en neulerigheid vir nie-

konstante periodes te openbaar. 

 

3. Histeries huil/gil:  hou verband met onbeheersde huilbuie of hartseer, maar 

verwys nie na skreeu as gevolg van onbeheersde woede of aggressie nie. 

 

4. Irritasie:  in die vorm van ‘n geïrriteerde bui by ‘n kleuter, kan as ‘n substituut 

dien vir ‘n depressiewe bui.  Irritasie by die kleuter is dus ekwivalent aan verminderde 

belangstelling aan aktiwiteite, of die vermoë om toepaslik op ‘n aktiwiteit of onderwerp te 

konsentreer (Rapoport & Ismond, 1990:102).  Lusteloosheid, swak belangstelling en 

swak konsentrasie ten opsigte van opdragte of aktiwiteite, kan ook hier van toepassing 

wees.  Die kleuter wat geïrriteerd voel, sal ook liggeraak en uiters prikkelbaar optree.  ‘n 

Omgewing wat so beperkend van aard is (beknoptheid), dat dit privaatheid ontneem en 

min spasie of geleentheid vir speel toelaat, gee direk volgens Pringle (1986:89 & 111) 

aanleiding tot geïrriteerdheid by die kleuter, asook die onvermoë tot helder denke. 

 

5. Angstigheid:  mag toon op ‘n gemoedstoestand waar die kleuter onrealisties en 

oormatig selfbewus, bekommerd, gretig of ongemaklik voorkom.  Rapaport & Ismond 

(1990:127) toon aan dat die angstige kind moontlik die volgende gedrag in kombinasie 

kan openbaar, naamlik:  rusteloosheid, senuweeagtige gewoontes of neigings, 

perfeksionistiese gedrag en ‘n behoefte aan goedkeuring en positiewe versterking.  

Psigo-somatiese klagtes kan ook as gevolg van angstigheid manifesteer, waar die 

kleuter kla van fisieke ongemak of pyn, wat nie medies gegrond is nie.   
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6. Ongeduld:  verwys na die kleuter se onvermoë om ‘n situasie met geduld en 

rustigheid te hanteer.  Hy reageer angstig of driftig ten opsigte van omstandighede 

waarin hy verkeer,  ‘n ander persoon of op iets wat iemand sê, of doen.   

 

7. Hiperaktiewe gedrag:  verwys ondermeer na sowel oorbeweeglikheid van die 

kleuter, as die onvermoë om sy aandag by een bepaalde saak op ‘n keer te bepaal 

(Grove, 1984:133).  Die kleuter se aandag is dus maklik afleibaar, beleef oormatige 

motoriese rusteloosheid en tree impulsief op (Rapoport & Ismond, 1990:107) 

 

8. Aggressiewe of gewelddadige gedrag:  is vorme van antisosiale gedrag, en 

manifesteer gewoonlik by kleuters op ‘n meer fisieke, as verbale vlak. Aggressiewe en 

gewelddadige gedrag by die kleuter het gewoonlik ‘n instrumentele doelwit. Die 

gehospitaliseerde kleuter mag hom skuldig maak aan aggressie deurdat hy opgekropte 

gevoelens of vrese op ‘n aggressiewe wyse uitdruk, om aandag of sy sin te kry 

(Louw:1990:303).  Gewelddadige gedrag is daarop gemik om ‘n ander persoon skade 

aan te doen of te beseer, hetsy dit op ‘n verbale, fisieke of enige ander wyse geskied 

(Gerdes, 1988:154).  Hierdie vorme van gedrag is dus gemik teen ‘n ander persoon en 

nie ‘n voorwerp nie. 

 

9. Skaamheid:  verwys na ‘n kleuter wat homself van verbale en fisieke interaksie 

met ander mense distansieer, omdat hy nie oor genoeg outonomie beskik om die gevoel 

van skaamte te oorbrug nie.  Die groter mate van outonomie wat die kleuter bekom, hoe 

ouer hy word, bring hom in aanraking met reëls, standaarde vir gedrag en meer sosiale 

interaksie (Louw, 1994:63). Hierdie groter outonomie open dus die moontlikheid vir 

mislukking of ontoereikende tentoonstelling van vermoëns, wat die kleuter tot skaamte 

rig.  Die kleuter sal dus bloos, verwilderd optree, sy kop wegsteek, met sy hande, voete 

of klere vroetel en selfs die fokus weglei van die onderwerp af, wanneer hy skaam voel.  

Die kleuter mag dus selfbewus of ongemaklik optree wanneer hy aangespreek word, of 

om deelname versoek word. 

 

10. Swak samewerking:  kom daarop neer dat die kleuter nie sy volle potensiaal 

benut, sy aandag gee, asook al sy kragte inspan om tegemoedkomend, ten opsigte van 

mediese personeel en behandeling te wees nie.  Swak samewerking kan ook ‘n vorm 
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van weerstand wees, waar die kleuter se styl van interaksie nie gekenmerk word deur 

die nastrewe van gemeenskaplike belange, en oogmerke vir sy positiewe herstel nie. 

 

11. Sosiale onttrekking:  impliseer die beperking of afwesigheid van die uitdrukking, 

wat die kleuter gee in terme van aanvaarding, interaksie, kommunikasie en nabyheid ten 

opsigte van ander individue.  Sosiale ontrekking verskil moontlik van teruggetrokkenheid 

daarin, dat teruggetrokkenheid meer ‘n persoonlikheidstipe by ‘n kind is, en hy nie 

noodwendig nie belangstel in sosialisering nie.  Sosiale onttrekking dui eerder daarop 

dat die kind ‘n keuse maak om nie te sosialiseer nie, deurdat hy homself met opset 

onttrek van aktiwiteite en kommunikasie.  Sosiale interaksie in teenstelling hiermee, 

verwys na sosiale deelname aan gesprekke, aktiwiteite asook sosiale kontak met ander 

individue. 

 

12. Apatiese houding:  verwys na onaktiwiteit, en ‘n leemte aan belangstelling in 

die omringende wêreld en gebeure in die kleuter lewe.  In die hospitaalopset mag ‘n 

kleuter wat vrees beleef in terme daarvan om te sterf, ‘n apatiese houding inneem (Mc 

Carthy, 1980:3).  Kleuters sal dus van hulle onsekerheid probeer ontvlug tydens 

onbekende gebeure in die hospitaal, deur ‘n apatiese houding in te neem, wat vir hulle ‘n 

baie “veiliger” opsie is, as om belang te stel of deel te neem aan aktiwiteite.  Die kleuter 

sal dus belangeloos net daar in sy bedjie lê, terwyl almal rondom hom besig is met sy 

behandeling, sonder dat hy weerstand of interaksie het, of kommunikeer. 

 

13. Teruggetrokkenheid:  kan kwalifiseer wanneer ‘n kleuter van watter ouderdom 

ookal, moeilik vriende maak, dit moeilik vind om met ander kinders te speel en min 

verbaal kommunikeer met ander kinders of volwassenes.  Die teruggetrokke kleuter sal 

nie interaksie of kommunikasie inisiëer nie en geneig wees om in ‘n fantasiewêreld te 

leef.  Ander kenmerke hier kan wees dat die kleuter waardeloos oor homself voel, en glo 

dat hy onaanvaarbaar vir ander is (Van Niekerk, 1992:183).  Die teruggetrokke kleuter 

sal in teenstelling met ‘n skaam kleuter teneergedruk, angstig, fyngevoelig en bevreesd 

wees.  Die ander verskil tussen bogenoemde is dat die skaam kleuter wel belangstel om 

vriende te hê, en glo dat hy vriende verdien, terwyl die teruggetrokke kleuter in sy 

eiewaarde twyfel in terme daarvan om vriende te besit.   
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14. Gedragsuitvalle (tantrums):  kan dui op ‘n aggressiewe uitbarsting waarvan die 

voorkoms by ‘n pre-primêre kleuter nie abnormaal is nie, maar steeds op anti-sosiale 

gedrag dui. Tydens hierdie gedragsuitvalle is die kleuter gewoonlik ongeduldig en  

geïrriteerd.  “Tantrums” hou verband met enige uitreagerende gedrag, soos wanneer die 

kleuter op die grond neerval, sy vuiste teen ‘n voorwerp hammer, na voorwerpe klap of 

slaan, met die voete skop of stamp, skreeu, homself opruk en weier om te praat, loop of 

te staan, asook om ‘n ander fisiek te betakel.  Die doel van hierdie gedrag kan gewoonlik 

verband hou met ‘n situasie waar die kleuter nie sy sin kry nie. 

 
15. Hernude totale afhanklikheid:  impliseer dat die normaal funksionerende 

kleuter volgens sy huidige ontwikkelingstadia, as gevolg van die trauma van 

hospitalisasie, regresseer om skielik amper weer soos ‘n afhanklike baba te wees.  Hy 

vind dit onmoontlik om self te eet, loop, aantrek, bad, tandeborsel, praat, skryf, inkleur 

ensomeer.  Dit dui dus op ‘n onbevoegdheid ten opsigte van basiese funksies.  Die eens 

selfstandige kleuter, sal dus nou aan sy ouer vasklou en kerm soos ‘n baba, terwyl die 

ouer nou hierdie funksies namens hom moet verrig. 

 
16. Skeidingsangs:  by die kleuterpasiënt verwys na vrees en gepaardgaande 

gedrag, wat ‘n kleuter sal openbaar wanneer sy moeder, vader of versorger hom vir 

korstondige periodes tydens sy hospitalisasie  verlaat.  Wanneer die ouer dus gou moet 

werk toe gaan of iets wil gaan eet, en dus die kleuter moet agterlaat in die hospitaal vir 

‘n kort periode, sal die kleuter moontlik oormatig huil, aan die ouer vasklou of selfs 

aggresiewe gedrag openbaar, wat dus die skeidingsangs verteenwoordig.  Die kleuter 

kan vir tussenposes ophou huil, maar na etlike minute of sekondes weer na die ouer vra 

en begin huil (Louw, 1994:231-232).  

 

17. Vrees:  dui op die hulpeloosheid wat die kleuter beleef, wanneer hy tydens 

hospitalisasie oorweldigende gevoelens van weerloosheid, angstigheid en verlies aan 

sekuriteit tydens skeiding van sy ouers ervaar.  Die kleuter sal intense angs beleef met 

betrekking tot sy behandeling of mediese prosedure, deurdat hy glo hy besig is om te 

sterf, of tydens, of selfs as gevolg van die mediese behandeling kan sterf.  Dood mag in 

baie gevalle ook vir die kleuter vrees van ‘n verlies van ouers, liefde of selfs 

liggaamsdele simboliseer, wat met die verlies van die self geïdentifiseer kan word.  
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Neem kennis daarvan dat doodsvrese by die kleuter kan ontstaan as ‘n wyse om 

uitdrukking aan depressie en skeidingsangs te verleen (Mc Carthy, 1980:14-17). 

 

18. Weerstand:  sluit in verbale of fisieke verset teen enige versoeke of 

samewerking, in terme van mediese behandeling, of met die personeel. 

 

19. Onwilligheid tot mediese behandeling:  verwys na gedrag by die kleuter waar 

hy hom verset om mee te doen of sy samewerking te gee, met betrekking tot mediese 

prosedures, waar mediese instrumente gebruik word.  Dit kan weerstand teen aksies en 

instrumente insluit soos die neem van koors, bloeddruk, bloedtrek, inspuitings gee, die 

gee van suurstof met ‘n masker, inhellasies, asook die gebruik van ‘n stetoskoop of waar 

daar die kleuter se oë, keel of ore bestudeer moet word. 

 

20. Weiering om te eet of te drink:  hou weereens verband met die kleuter se 

gedrag, wat nie ooreenstem met normale non-trauma gedrag nie.  Let op dat as ‘n 

kleuter normaalweg geneig is tot swak eetlus, dit dus normale gedrag vir so ‘n kind is om 

te weier om tydens hospitalisasie te eet of drink.  Hierdie weiering tot inname van 

voedsel en vloeistof, moet weereens ook in perspektief gesien word met die kleuter se 

aard van siekte (soos uithaal van mangels), aard van medikasie toegedien (aarvoeding) 

asook die mate van sedasie waaronder die kleuter verkeer, tydens aanbieding van 

sodanige voedsel.  Indien die kleuter in staat is tot die inname van voedsel of 

vloeistowwe, waar bogenoemde faktore in ag geneem is, dan kan dit gesien word as 

weiering. 

 

21. Belewing van kommer in terme van liggaamlike verandering:  impliseer ‘n 

gevoel van totale verlies of afwesigheid van hoop vir die kleuter.  Vrees vir beserings of 

gebreke aan sy liggaam laat die kleuter verval in angs, neurotiese vrees en ‘n gevoel 

van hulpeloosheid en gevolglike hopeloosheid.   In Mc Carthy (1980:54) word hierna 

verwys as ‘n verlies van die self.  Hierdie verlies wat die kleuter tydens sy siekte of 

operasie ervaar in terme van sy eie liggaam, laat hom wanhoop beleef, van hoe sy 

toekoms gaan wees indien sy liggaam “geskaad” is.  Omdat die kleuter nog nie realisties 

is nie, kan hy glo dat hy alle dele van sy liggaam nodig het om te bly leef.  As hulle dus 

sy mangels of blindederm verwyder, mag hy glo dat hy gaan sterf, en totaal hopeloos 

voel. 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  SSwwaanneeppooeell,,  GG    ((22000044))  



 

22. Veranderende slaappatrone en nagmerries:  verwys na enige abnormaliteit in 

terme van die kleuter se normale patrone van slaap.  Dit sluit met ander woorde in, 

enige slaapstoornisse soos nagmerries, onrustigheid of lusteloosheid tydens slaap, 

wyering om wanneer hy deur die loop van die nag wakker word weer aan die slaap te 

raak, sowel as weerstand daarteen om enigsins bedags of saans te gaan slaap.  

Oormatige angstigheid, vrees vir donker, spoke of dood en huilbuie wat met slaap 

gepaard gaan, kan ook op veranderde slaappatrone dui, indien dit buite die normale 

patrone van slaap vir die betrokke kleuterpasiënt val.  Nagmerries impliseer dat die kind 

se normale rustige slaappatrone vervang word met onrustigheid, huil in sy slaap en 

vrees om te slaap as gevolg van slegte drome. 

 
23. Enurese:  hou verband met die verlies van toiletgewoontes, waar die kleuter 

reeds “potty training” suksesvol ondergaan het.  Enurese dui spesifiek daarop dat die 

kleuter wat reeds blaasbeheer het, regresseer na vroeëre ontwikkelingstadia, en nou as 

gevolg van sowel die trauma van skeiding van die bekende en sy ouers, as die 

emosionele impak van siekte en hospitalisasie weer sy bed natmaak.   

 
24. Enkoprese:  impliseer dieselfde as by enurese, die kleuter wat reeds beheer oor 

anale uitskeiding gehad het, maar nou regresseer om weer in sy broekie te ontlas.  

Enkoprese soos enurese, kan ‘n sterk emosionele inslag hê, maar ook ‘n sekondêre 

oogmerk hê, soos om ouers te poog beheer en manipuleer, aandag te kry of sy sin te 

kry (Ronen, 1997:6).  Enkoprese en enurese in terme van hospitalisasie aangetoon, is 

weereens slegs noemenswaardig wanneer dit buite die kleuter se normale patrone van 

uitskeiding val. 

 
25. Regressie na vorige ontwikkelingstadia:  hou verband daarmee dat die kleuter 

regresseer na die babastadium van ontwikkeling, waar hy weer gedrag openbaar soos 

om sy duim te suig, kruip, behoefte het om bottel of fopspeen te drink, babataal praat, 

weier om vaste kos te eet, asook om ‘n konstante behoefte te openbaar om in sy ma se 

arms gesus te word. 

 
26. Regressie na minder komplekse patrone van spel:  sal van toepassing wees 

waar die kleuter aan enige vorm van spel tydens hospitalisasie blootgestel word, 
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waaraan hy normaalweg sou kon deelneem, en nou onbevoegd daartoe is.  

Hierdie regressie kan ook verband hou met bekende of gunsteling speelgoed wat 

die ouer vir die kleuter van die huis af gebring het, en hy nou geen belangstelling 

daarin toon, of dit kan bemeester nie.  Hierdie aspek moet in samewerking met 

die ouer geëvalueer word. 

 
27. Fobies:  impliseer standhoudende, abnormale vrees of afkeur van iets.  Die 

kleuter sal dus enige stimuli, situasie, objek of aktiwiteit vermy, wat vir hom vrees of 

angs impliseer.  Fobies kan insluit vrees vir sosiale aktiwiteite, om alleen te wees, om 

weg van die huis af te wees, geraas, om skooltoe te gaan, teksture, voorwerpe, kleure, 

diere, hoogtes, klein spasies en nog vele meer.  By al hierdie gevalle kan die steurnis by 

die kleuter herken word as onrealistiese ongemak en angs (Rapoport & Ismond, 

1990:129).  Die kleuter sal ook verbaal en nie-verbaal intense vrees aantoon om in die 

onmiddelike omgewing van hierdie situasie of objek te wees. 
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