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HOOFSTUK 6 

DIE GEBRUIK VAN SPEL IN GESINSTERAPIE 

6. 1 ONTWIKKELING VAN SPE L AS TERAPEUTIESE MEDIUM 

Die gebruik van spe1 as terapeutiese medium is vir die eerste 

keer in 1909 deur Freud gebruik in sy spe1ana1ise van Klein 

Hans . Freud het die spe1terapie primer gebruik om die ro1 
wat infantie1e seksua1iteit in neurotiese simptome van 

vo1wassenes spee1, na te gaan. Hy het egter nie sy idees 

rondom spe1ana1ises uitgebrei nie. Ander psigo-ana1iste 
soos Anna Freud (1928), Melanie Klein (1932) en Magaret 

Lowenfie1d (1939), ontwikke1 die psigo-ana1itiese gebruik van spe1 

verder. Freud (1928) en Klein (1932) maak primer van vrye spe1-

aktiwiteite gebruik. Beide sien spe 1 as die medium waardeur 

'n kind uitdrukking gee aan sy onbewuste behoeftes en konf1ikte. 

(Haworth, 1964) . 

In die 1aat veertiger jare vind daar ~ nuwe ontwikke1ing 

p1aas in die gebruik van spe1 as medium in terapie. Axline 

(1947) ontwikke1 haar non-direktiewe spe1terapie wat sy 

baseer op die beginse1 van Rogers se k1ientgesentreerde 

psigoterapie . Die verhouding tussen die terapeut en die 
kind word deur Axline as die be1angrikste element in terapie 

beskou. Die regte terapeutiese verhouding vo1gens Axline, 

word gekenmerk deur onvoorwaarde1ike aanvaarding en 'n per
missiewe houding wat vrye spe1 en se1fekspressie fasi1iteer. 

Moustakas (1953) met sy eksistensie1e benadering tot spe1-

terapie, sluit by Axline aan deur ook die verhouding tussen 

die terapeut en die kind as die deurs1aggewende faktor in 
die sukses van spe1terapie te sien . 

In die sewentiger jare ontwikke1 ~ meer ek1ektiese benadering 

in spe1terapiee. Die terapeute gebruik aspekte van beide 
die psigoana1itiese en die non-direktiewe spe1terapie. 

Voorbee1de van ek 1ektiese terapiee is die van Winnicot (1971) 

en Mook (1978). Winnicot (1971) is van mening dat ~ kind se 

spe1 inherent a11eshet wat terapeuties nodig is , omdat die 
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terapeutiese suksesse voorkom wanneer die kind hom/ haar 

self in spelterapie verras en nie wanneer die terapeut ~ 
goeie interpretasie maak nie. Hy fokus primer op die kind 

se eie groeipotensiaal alhoewel hy van psigo-analitiese 

tegnieke gebruik maak wanneer fiksasies in die kind se ont

wikkeling voorkom. Gildenhuys (1980) toon aan hoed at Mook 

(1978) in haar meer eklektiese benadering klem Ie op sensoriese 

betrokkendheid in spelterapie (deur middel van die aktivering 

van ~ kind se verbeelding), sowel as op die interpersoonlike 

verhouding waarbinne die spel plaasvind. 

In die bogenoemde spelterapiee is die kind met probleme 

hoofsaaklik individueel in spelterapie behandel. Alhoewel 

selde,het sommige terapeute spel as terapeutiese medium 

in groepe gebruik, byvoorbeeld Ax].ine (1947). Die gesin 

van ~ kind in spelterapie is egter seIde betrek, indien 

weI , is die ouers meestal net toegelaat om passief waar 

te neem. Die verantwoordelikheid om die spelaktiwiteite 

te bepaal was totaal op die kind geplaas en die terapeut 
se rol was non-direktief en/of interpreterend. 

Spel as terapeutiese medium het vanaf die vroeg sewentiger 

jare verder veranderinge en ontwikkeling ondergaan . In 

Schaefer et aL (1983) bespreek Peoples sy "Fair Play Therapy" 
wat hy grootliks op Glasser se realiteitsterapie baseer. 

Hy gebruik spel om die kind met probleme die geleentheid 

te gee om probleemoplossingsvaardighede asook interpersoonlike

vaardighede aan te leer. Die terapeut se rol in "Fair Play 
Therapy", is aktief en die terapeut stel ook eksplisiete 

eise vir aanvaarbare gedrag aan die kind. Die terapeut 

benut spesifieke spelaktiwiteite soos vingerpoppe, die pop

huis , modelleerklei en verfaktiwiteite . 

Nickerson en 0' laughlin bespreek in Schaefer (1983) hoe 

selfs kommersiele en ander gestruktureerde speletjies as 
hulpmiddel in psigoterapie met kinders gebruik word. 'n 

Voorbeeld waarna laasgenoemde skrywers verwys i s die 

 
 
 



78 

"Squiggle Drawing Game" van Claman (1980) wat hy as hulpmiddel 

gebruik om weerstand van kinders in terapie te verminder. 
Verder bespreek Nickerson en O'laughlin verskeie speletjies 

wat deur terapeute as kern van die terapeutiese proses aan

gewend word, waaronder Schachter (1975) se "Kinetic Psycho

therapy". Dit is ~ tipe groepterapie wat bekende kinder
speletjies as medium gebruik binne ~ bepaalde terapeutiese 
proses. In Jernberg (1979) se "Theraplay" word gestruktureerde 

spelaktiwiteite ook primer gebruik om die terapeutiese ver
houding tussen die kind en die terapeut op te bou. Die 
gestruktureerde spelaktiwiteite word gekenmerk deur fisiese 
kontak, i nt imi teit en p lesi er. "Therap 1 ay" word deur Jernberg 

met individue, groepe en gesinne gebruik. 

Die rasionaal vir die gestruktureerde spelaktiwiteite wat 

Jernberg (1979) in "Theraplay" gebruik, fundeer sy op die 
interaksionele aard van die vroe~ moeder-kindverhouding, 
asook die belang daarvan vir die kind se verdere ontwikkeling. 
Sy beskryf die moeder-kindverhouding net na geboorte as 

primer konkreet en fisies. Die moeder vertroetel en versorg 
hom, speel met hom, verras ho~en daag hom uit en stel 
perke aan hom. Dit 10k sekere reaksies by die kind uit 
wat die moeder se verdere reaksies beinvloed . Die effek 
wat hierdie vroe~ moeder-kind interaksie op die kind · het, 
beskryf Jernberg (1979, p. 5) soos volg : "The baby comes 

to see himself as clearly differentiated, attractive, safe, 
enjoyable to be with, lovable and capable of making an impact." 

Die kommunikasieproses tussen die moeder en kind soos deur Jernberg 
(1979) beskryf, bestaan aanvanklik hoofsaaklik uit wedersydse 

nie-verbale gedrag omdat die kind nog glad nie simbole en 

abstrakte begrippe kan gebruik nie. Gevolglik is hulle wedersydse 
kommunikasie pre-verbaal en pre-simbolies . Deur die gestruk
tureerde spelaktiwiteite word die vroe~ moeder-kind inter-
aksies deur die terapeut en die kind in die terapie op ~ 

genotvolle en speelse wyse herhaal. Hierdie gestruktureerde 
spelaktiwiteite word deur Jernberg in vier groepe aktiwiteite 
verdeel: vertroeteling , uitdaging, indringing en strukturering . 
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Die kombinasie waarin hierdie aktiwiteite gebruik word, 

word deeglik deur die terapeut beplan na gelang van die 

probleem van elke kind. 

Die rol van die spelterapeut het vanaf die sewentiger jare 

merkbaar verander. Die terapeut vertolk meestal ~ meer 

aktiewe en direktiewe rol en is verantwoordelik vir die 

beplanning en strukturering van die spelaktiwiteite wat 
terapeuties gebruik word. In bostaande bespreking van die 

ontwikkeling van spel as terapeutiese medium, blyk dit duidelik 

hoe die klem geleidelik verskuif het van ~ intrapsigiese 
na ~ meer interpersoonlike gebruik van spel. Die inter

persoonlike gebruik van spel is egter hoofsaaklik beperk 

tot individuele- en groepsterapie en gesinne is selde direk 

en aktief betrek in bogenoemde spelterapiee: Duers is soms 
betrek vir ouerleiding, individuele psigoterapie of om hul 

kinders se spelterapiee passief waar te neem. Jernberg 

(1979) was van die eerste spelterapeute wat in haar "Family 

Theraplay" die ouers direk en aktief betrek het in spelterapie 
met hul kinders. 

Vanaf die vroee sestiger jare ontwikkel gesinsterapie , ge

fundeer op die algemene sisteemsteorie, as ~ nuwe benadering 

tot die evaluering en behandeling van kinderproblematiek. 

Die gesinsterapeut beskou die kind met probleme as ~ inherente 

deel van ~ gesinsisteem. Hierdie gesinsisteem gee aanleiding 
tot die kind se problematiek of hou die kind se problematiek 

in stand. Op grond van die gesinsterapeute se siening dat 

die kind se problematiek die gevolg van ~ nie-funksionele 

gesinsisteem is, word die hele gesin direk en aktief in 

die terapeutiese proses betrek . Die gesinsterapeute het 

dus wegbeweeg van spelterapie as die primere behandelings

metode van kinders met probleme. 

In gesinsterapie is dit belangrik dat al die gesinslede 

sinvol betrek word in die terapeutiese proses . Omdat die 

gesinsterapeutiese proses aanvanklik meer verbaal was, en 
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dus moei1ik verstaanbaar vir jonger kinders, het sommige 

gesinsterapeute spesifieke tegnieke ontwikke1 om die kinders 

sinvo1 by die proses te betrek (Barker, 1981). Hierdie 

tegnieke het meesta1 spe1 as terapeutiese medium op een 
of ander wyse benut. Simon (1972) se "Sculpting" tegniek; 

Irwin en Malloy (1975) se "Family Puppet Interview" in 

Schaefer ej:: cU. (1983); Dare en Li ndsay (1979) se gebrui k 

van ~ stamboom (geneogram) in gesinsterapie ; asook Ziegler 

(1980) se "Task-focused" terapie met gesinne , is voorbee1de 

hiervan. In hierdie tegnieke word spe1 net vir gedee1tes 

van gesinsterapie sessies gebruik en meesta1 net as ~ hu1p

midde1 vir die eva1uering van gesinsfunksionering en gesins

prob1ematiek. 

Terapeute soos Ando1fi (1979), Dare en Lindsay (1979) , 
Jernberg (1979) en Griff in Schaefer et. cU. (1983), is oor

tuig dat spe1 nie net as ~ gesinsterapeutiese eva1uerings

tegniek gebruik kan word nie, maar dat spe1 inherent 

terapeutiese waarde het en in gesinsterapie vera1 met jong 

kinders essensiee1 is. 

6.2 RASIONAAL VAN SPEL AS TERAPEUTIESE TEGNIEK IN GESINSTERAPIE 

6.2.1 Spe1 as natuur1ike wyse van se1fekspressie by die kind 

Ando1fi (1979) wys uit dat in die 1aaste vyftig jaar kinders 
as persone met hu1 eie individua1iteit beskou is en nie 

b100t as miniatuur grootmense nie. Vo1gens hom het hu11e 

dus die reg om hu1 gedagtes, gevoe1ens en opinies uit te 

druk in hu11e eie idioom,naam1ik spe1. Gevo1g1ik i s Ando1fi 

(1979) van mening dat spe1 die een uitstaande tegniek is 

om jong kinders sinvo1 by die proses van gesinsterapie te 

betrek. Hierdie standpunt word deur skrywers 5005 Griff 

in Schaefer ej:: cU. (1983), La Monte Ohlson (1974) , Orgun (1973) en 

Sheedy (1978) ondersteun. Spe 1 in di e terapeut i ese op set, ste 1 'n 

kind op sy gemak en ste 1 hom in staat om hom! haarse 1 f op 'n 

natuur1ike wyse uit te druk, a1dus Dare en Lindsay (1979). 
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Andolfi (1979) noem verder dat die aanmoediging van die 
kinders se spel daartoe lei dat beide ouers en kinders meer 

optimisties voel en gemotiveer is om deel te neem aan terapie. 

Spel as kommunikasiewyse van die kind 

Die kind se spel kan primer as 'n nie-verbale wyse van kommuni

kasie beskryf word. Aspekte van nie-verbale kommunikasie 

wat in spel na yore kom is onder andere liggaamsbeweging, 
tas, gesigsuitdrukking, oogkontak, toonhoogte van stem asook 
persoonlike en interpersoonlike gebruik van spasie. Deur 

hierdie nie-verbale aspekte van spel kommunikeer kinders 

enersyds belangrike boodskappe binne hul sosiale konteks 
en andersyds is dit vir kinders 'n wyse waarop hulle hul 
emosies kan uitdruk. In teenstelling met jong kinders wat 
volgens Orgun (1973) hoofsaaklik deur middel van spel nie
verbaal korrmunikeer en op 'n konkrete wyse fantaseer en dink, 
korrmunikeer die ouers en ouer kinders in 'n gesin primer 
verbaal en dink en fantaseer hulle op 'n abstrakte wyse. Andolfi 

(1979) sien dit as die gesinsterapeut se taak om beide hierdie 
wyses van ~ommunikasie en denke te akkommodeer en verstaanbaar 
te maak binne ~ gesinsterapeutiese situasie. 

Die kind se onvermoe om sy ouers se verbale kommunikasie 
te verstaan, word deur die gebruik van spel in gesinsterapie 
oorkom. Die rede hiervoor is dat ~ kind betekenisse en 

gevolgtrekkings van spel kan aflei, aldus La Monte Ohlson (1974). 

Ziegler (1980) sluit by hierdie opinie van La Monte Ohlson aan 

·en hy fundeer die gebruik van spel met kinders in gesinne op 
Piaget se bevindings dat kinders leer deur konkrete interaksie 
met hulle omgewing. Soos Ziegler (1980, p. 116) dit stel: 

"Children learn through doing. They clarify -
through their own experimentation attitudes and 
strategies for solving problems, as well as coming 
to know themselves." 

Vir die gesinslede wat primer verbaal kommunikeer, lei die 

gebruik van spel tot die bewuswording dat alle nie-verbale 
gedrag in 'n interaksionele situasie kommunikasie is. 
(Watzlawick et al. 1967). 
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Spe1 as 'n aanvaarbare interaksie wyse tussen ouer en kind 

Die rasionaa1 wat Jernberg (1979) ste1 vir die qebruik van 

gestruktureerde spe1aktiwiteite in gesinsverband (Family 
Therap1ay}, stem ooreen met die rasionaal 5005 reeds bespreek 

vir "Theraplay". Sy is van mening dat die gestruktureerde 
spe1aktiwiteite (vertroete1ing, uitdaging, indringing en 
struktuur) vir die gesin 'n aanvaarbare en effektiewe wyse 
is waarop hu11e hu1 pato10giese interaksies kan verander. 
Hierdie spe1aktiwiteite is ook .'n sinvolle media waardeur hulle 
met mekaar op 'n ni e-verba 1 e v 1 ak kan kommun i keer. Verder 
1ig sy ook toe hoedat die spe1aktiwiteite die potensiele 
bindingsproses wat tussen die ouer en die kind bestaan, 
weer in werking kan stel by prob1ematiese ouer-kindver
houdings. 

6.3 WYSES WAAROP SPEL IN GESINSTERAPIE GEBRUIK WORO 

Spe1 as terapeutiese tegniek word deur skrywers 5005 Ando1fi 
(1979) en Griff in Schaefer e:t 0.1... (1983), as 'n brui kbare 
deel van die groter gehee1 van ~ gesinsterapie beskou en 
nie as ~ terapeutiese entiteit wat 10sstaande van die bree 

raamwerk van gesinsterapie toegepas kan word nie. Soos 
Ando1fi (1979, p. 92) dit ste1 : "Clearly, play that is 

activated in a therapeutic session isnot an end in . itself, 
but contains the basic premises of a broader therapeutic 

strategy whose objective is to promote change." Die tegniek 
word dus in die ver100p van ~ gesinsterapie gebruik om defini
tiewe doe1witte te bereik. Doelwitte wat deur midde1 van 
spe1 in gesinsterapie bereik kan word is onder andere: 

Die akkommodering van die gesinsisteem deur midde1 van 
spe1 

Die versame1ing van in1igting oor die gesinsisteem 
deur midde1 van spe1 
Die herstrukturering van die gesinsisteem deur midde1 
van spe1 

Die doe1witte word vir teoretiese oorwegings so ingedee1, 
in praktyk is hu11e egter oorv1eue1end. Vervo1gens word 
hierdie doe1witte vo1gens Andolfi (1979) bespreek. 
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Akkolll11oderi ng van 'n ges ins i steem 

Jong kinders in ~ gesin se spe1aktiwiteite, bied vir die 

gesinsterapeut 'n gu1de ge1eentheid om die gesinsisteem te 
akkommodeer indien die terapeut daarin kan slaag om deur 

die benutting van die kinders se bewegings en aksies, ~ 
gemeenskap1ike ontmoetingsarea tussen die kinders en vo1-
wassenes te skep. Die terapeut moet egter in sy benutting 

van spe1 as 'n akkommodasie -tegniek, steeds toepas1ik ten 
opsigte van die gesin in terapie , met hu11e in interaksie 
tree . 500s Minuchin (1974) dit ste1, die terapeut moet die 
gesin se organisasie en sty1 aanvaar en met hu11e saamsme1t 

deur mimese van hu11e interaksies. Die spe1aktiwiteite 
wat gebruik word,moet die gesins1ede op hu11e gemak ste1 

en 'n wedersydse atmosfeer van vert roue skep . 

'11 Uitstaande kenmerk van spe 1 as akkolll11odas i e -tegni eke is 

die uitwerking wat dit het om die terapeutiese konteks positief 
te herdefinieer , asook om die affektiewe gemoedstemming 

van ~ gesin so te verander dat dit die terapeutiese proses 

fasi1iteer. Minuchin (1974, p. 133) gee ~ voorbee1d waar 
hy met 'n ti en maande oue baba op di e v 1 oer s it en spee 1 
het : "The mood of the family changes, and the blaming mother 
of the soiling identified patient, becomes the proud mother 

of the active happy infant." Die vo1gende voorbee1d van 
Ando1fi (1979) i11ustreer die gebruik van spe1 as akkommodasie
tegniek ook baie duide1 i k. Die spesifieke gesin se aanme1dings

prob1eem was die vrese en onsekerheid van hu1 dertienjarige 
seun. Die vader was egter deurentyd verbaa1 verwerpend 
en die seun het deurentyd passiewe weerstand getoon. Ando1fi 
(1979 , p. 91) het die energie wat beide die vader en seun 

in 1aasgenoemde gedrag gesit het, konstruktief benut deur 
hu11e ~ "armdruk" spe1etjie te 1aat spee1: 

"A physical confrontation would require active expression 

of their mutual hostility and direct physical contact , 

but it would also permit affective contact . The father 
could demonstrate his 'competence ' to his son, and 

the son could respond by accepting the challenge, thereby 
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demonstrating selfconfidence. The therapist , by acting 

as arbitrator, was able to enter more directly into 
the family system and was accepted by both father and 
son.1I 

Evaluering van 'n gesinsisteem 

Tydens die insamelingsproses van belangrike inligting oor 
'n gesinsisteem se struktuur en funksionering, is die terapeut 

aangewese op die verba le sowel as die nie-verbale inligting 

wat die gesin bied. Die mate van kongruensie tussen die 
verbale en nie- verbale boodskappe van die gesin is bruikbare 

inligting vir die gesinsterapeut. Nie-verbale kommunikasie

wyses van 'n gesin openbaar dikwels belangrike interaksies 
wat die gesinsisteem bepaal. Gesinslede is gewoonlik nie 
van hierdie gesinsinteraksie bewus nie en/of ook 

nie in staat om daaroor te gesels nie. Dienooreenkomstig 
bied spel ook vir die terapeut die geleentheid om sulke 
gesinstransaksies waar te neem binne ~ konteks wat kinders 
op hul gemak stel en die ouers nie die gevoel gee dat hulle 
geevalueer word nie, aldus Dare en Lindsay (1979). 

Andolfi (1979) sluit hierby aan en is van mening dat bloot 
die gesinne se reaksies op die intervensie van spel baie 

inligting oor die gesinfuksionering na vore bring . Belangrike 
aspekte waarna ~ terapeut kan kyk, is onder andere wie neem 
eerste inisiatief; wie organiseer die spel en Ie die reels 

neer; wie word uitgelaat; wie is in watter span; wie neem 

spontaan deel? Die rigiditeit van die gesinsisteem en/of 
sy subsisteme kan ook duidelik waargeneem word in die gesins
lede se bereidwilligheid om aan toepaslike spelaktiwiteite 

deel te neem. 

~ Duidelike voorbeeld waar ~ spelaktiwiteit gebruik word 
om meer inligting omtrent die gesin se sisteem te bekom, 
is die "Sculpting" tegniek, ontwikkel deur Frederick Duhl 
en medewerkers in die vroee sewentiger jare (Barker, 1981) . 
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"Sculpting"is ~ gesinsterapeutiese tegniek waardeur die 

verhoudings tussen gesinslede deur middel van die vorming 

van ~ fisiese voorstelling afgebeeld word. Die fisiese 

voorstelling wat deur een van die gesinslede gedoen word, 
vind plaas deur die rangskikking van die ander gesinslede, 

elk in ~ kenmerkende posisie binne ~ drie dimensionele ruimte. 

Die fisiese voorstelling simboliseer die verskeie emosionele 

posisies van elke gesinslid in verhouding tot elke ander 
gesinslid, volgens die "beeldhouer" se siening en belewing 
daarvan. Nadat di e "bee ldhouer" 'n voorste 11 i n9 vo 1 tooi 

het en hy homself ook geplaas het binne die voorstelling, 
word die gesinslede gevra om van hul gevoelens wat hul beleef 
in die spesifieke fisiese posisie, waarin hul geplaas is, 

te deel. Dit bied baie bruikbare en konkrete materiaal 
wat terapeuties deurwerk word. 

Verskeie aspekte van 'n ges i n kan so uitgebee 1 d word. Wa 1 rond
Skinner (1976) noem dat 'n gesin se huidige funksionering 
enersyds en hul ideale funksionering (wat dan die terapeutiese 
doelwitte kan verteenwoordig) andersyds, voorgestel kan 
word. Gesinsrolle en spesifieke gesinskonflike kan ook 

deur ~ gesinslid uitgebeeld word, aldus Andolfi (1979). Die 
verskeie moontlikhede wat voorgestel kan word, word deur 
Hearn en Lawrence (1983) volledig opgesom. Hulle is van 

mening dat ~ gewone gesinsinteraksie (die kyk van televisie), 

~ ongewone gesinsinteraksie (~ spesifieke gesinskonflik) 
of ~ fantasie oor ~ gesinsinteraksie (magsverhoudings), 
in die verlede, hede of toekoms uitgebeeld kan word. Die 
terapeut bepaal wie die "beeldhouer" is, op grond van die 
terapeutiese proses asook die doelwit waarom die tegniek 
toegepas word. Die rol van die terapeut is hoofsaaklik 
om die tegniek voor te stel, die "beeldhouer" te ondersteun, 
die proses te monitor en proseskommentaar te lewer. 

Herstrukturering van ~ gesinsisteem 

Die herstrukturering van ~ gesinsisteem deur middel van 

spel, kan op verskeie wyses plaasvind. Volgens Andolfi 
(1979) kan die realiteit van ~ ge'dentifiseerde nie-funksionele 
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gesinsinteraksie aan ~ gesin ge'llustreer word deur dit 

te omskep in ~ spelsituasie. So ~ spelsituasie kan die 

gesinslede bewus maak van die beperkings van hul wyses van 

interaksie en hulle aanmoedig om nuwe wyses van interaksie 

te eksp 1 oreer . Byvoorbee 1 d as 'n kind in kontro 1 evan sy 
ouers is en hulle dit nie besef, kan die terapeut die gesin 

'n balspeletjie laat speel waar die kind die spelreels verander 

net wanneer en 5005 hy wil. Hierdeur word die ouers op 

~ nie-verbale vlak bewus gemaak van hul probleem. 

'n Spe1 situasie kan ook gebruik word in die geval waar die 
verbale en nie-verbale boodskappe teenstrydig is. Die spel

aktiwiteit word so gestruktureer dat aIleen die eksplisiete 

verbale boodskap gebruik word, terwyl die implisiete nie

verba Ie boodskap ge"i gnoreer word. Di e gevo 1 9 hi ervan i s 

dat die teenstrydigheid van die boodskap en die kern van 

die probleem in die verloop van die spel duidelik na yore 

kom, sonder dat die gesinlede dit onhanteerbaar traumaties 

ervaar . 'n Voorbeeld wat Andolfi (1979) gee om hierdie tipe 

intervensie te illustreer, is een van ~ gesin waarvan die 

aanmeldingsprobleem hul tienjarige dogter se diefstal was. 

Die vader se boodskappe aan sy vrou was inkongruent. Verbaal 

het hy sy vrou geprys dat sy ~ ideale moeder is en nie-verbaal 

het hy haar geboikot en haar implisiet beskuldig dat haar 

onvermoe om die kinders op te voed, aanleiding gegee het 

tot hul dogter se gedragsprobleme . Die terapeut het toe 
alleenlik die verbale boodskap van die man beklemtoon deur 

die vrou en die kinders in ~ spelsituasie te plaa~ wat sy 
sowel as die kinders geniet het, terwyl haar man hulle van 

agter die eenrigtingspieel moes waarneem. Hierdie 
intervensie het die inkongruensie,wat voorheen verandering 

in die gesin bemoeilik het, uit die weg geruim" 

Die fi s ies intieme, dog genotvolle gestruktureerde spel

aktiwiteit van Jernberg (1979) , bied ook vir die terapeut 

wye moontli khede om alternatiewe wyses van interak sies vir 
'n gesin moontlik te maak. Navorsingsre sultate van Sheedy 
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(1978) bevestig dat soortgelyke spelaktiwiteite in gesins

terap i e terapeutiese verandering gefasiliteer het. Jernberg 
(1979) se "Family Theraplay" wat slegs die ouers en die 
ge1dentifiseerde pasi~nt betrek, kan uitgebrei word na ~ 

intervensie wat die hele gesin betrek. Na die evaluasie 
van ~ gesinstruktuur, kan die aktiwiteite sinvol beplan 
word om die gesin te herstruktuur. Byvoorbeeld in 'n gesin 

waar 'n vader se outoriteit ondermyn word, kan di evader 
se outoriteitsrol herbevestig word deur 'n eenvoudige speltjie 
5005 "volg-die-leier" te speel, met die vader as leier. 
Indien daar 'n "swartskaaprol" aan 'n kind in die gesin toe
gewys is, kan die kind byvoorbeeld deur die res van die 

gesin, in 'n kombers gewieg word. 

6.4 BEPLANNING VAN SPELAKTIWITEITE VIR GESINSTERAPIE 

Noukeurige beplanning is ~ vereiste om spelaktiwiteite as 

~ suksesvolle interven sie in gesinsterapie te gebruik. 
Die beplanning hang primer van die spesifieke gesin se sosiale 
konteks, ontwikkelingsfase, interaksies en struktuur af. 
Hieruit volg dit logies dat ~ spelaktiwiteit toepaslik moet 
wees vir die kultuur en ontwikkelingsfase waarin ~ gesin 
hom bevind. Vir ~ gesin met kinders in adolessensie en 
vroe~ volwassenheid , is dit byvoorbeeld ontoepaslik om 
mekaar in 'n kombers te wi eg . Die gesin se spesifieke 
gesinstruktuur sal bepaal watter gesinslede aan ~ spesifieke 
spelaktiwiteit deelneem. 'n Oorbetrokke moeder kan byvoorbeeld 
vir ~ paar sessie uitgesluit word. Die spesifieke stadium 
van terapie wanneer die spelaktiwiteite ge1mplimenteer word , 
is ook belangrik. Ook die doel waarom spel gebruik word, 
5005 reeds hierbo bespreek. 

Daar is egter bo en beha lwe bogenoemde aspekte, 'n aanta 1 
wenke wat ingedagte gehou moet word by die beplanning van 
aktiwiteite. Beide die ouers en die kinders moet sover as 
moontlik betrek word in die skep van die spelaktiwiteite. 

Daardeur word veral die ouers se rol dadelik verander van 
~ passief waarnemende ouer, tot ~ aktief deelnemende ouer, 
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a1dus Griff in Schaefer (1983). Deurdat die terapeut nie 

te sentraa1 is in die proses nie, kan die vera1gemening 

van hierdie intervensie na die gesin se a11edaagse 1ewe , 

vinniger p1aasvind. 

Dit is ook be1angrik om slegs op een, hoogstens twee, spesifieke 
doe1witte per sessie te fokus. Deur die 1angtermyn doe1ste11ing 

op te breek in klein hanteerbare en mak1ik bereikbare stappe, 
kan die gesin vinniger progressie sien en suksesvo11e ver 

andering be1eef. 

~ Be1angrike aspek wat baie duide1ik in Jernberg (1979) 
se werk na yore kom, is die feit dat die spe1aktiwite ~ te 

vir die gesin positief en genotvo1 moet wees. Hierdie aspek 
word deur verskeie skrywers bek1emtoon. (Ando1fi, 1979; 
Griff, 1983; La Monte Ohlson, 1974 en Sheedy, 1975. Soos reeds 

bespreek is dit ~ deurs1aggewende faktor om die terapeutiese 
konteks positief te herdefinieer asook om die gesin se 
gemoedstemming terapeuties te verander . 

Die hu1pmidde1s wat in die spe1aktiwiteite gebruik word, 
moet eenvoudig en hanteerbaar wees , a1dus La Monte Ohlson (1974). 

Jernberg (1979) bek1emtoon dat hu1pmidde1s tot die absolute 
minimum beperk word sodat dit imp1iseer dat die gesins1ede 

primer die be1angrikste spe10bjekte moet wees. 

Die be1angrikste aspek wat die gesinsterapeut in die be

planning van spe1aktiwiteite in gedagte moet hou, ' is dat 
die spe1aktiwitei~nie as sodanig die fokus is van die gesins
terapie nie. Dit is die nie-verba1e en interaksione1e aard 
van die spe1aktiwiteite wat terapeuties benut word. 

6.5 DIE ROL VAN DIE TERAPEUT 

Die terapeut wat spel as terapeutiese intervensie in gesins
terapie gebruik , verto1k ~ terapeutiese ro1 met verskeie 
fasette. Hy moet dikwels die ro1 van gesinsterapeut, opvoeder, 
spe 1 fas il iteerder, mode 1 en spe 1 er verto 1 k. Di e terapeut 
moet dus maklik van ro1 kan verander. Essensieel in die 
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opleiding van so ~ terapeut is dat hy onderli moet wees 

in die beginsels van sowel gesinsterapie as spelterapie. 

Deur die gebruik van spel in gesinsverband (dit wil si met 

volwassenes en kinders) kan sommige terapeute meer bloot

gestel voel as wanneer hulle individuele spelterapie met 
~ kind aIleen doen. Dit is egter belangrik dat die terapeut 
gemaklik en selfversekerd voel om aktief en direktief betrokke 

te wees in spelaktiwiteite, aldus Griff in Schaefer ei 01. 

(1983). Die mate van selfvertroue waarmee die terapeut 
as model en spelfasiliteerder optree, bepaal ook direk 
die terapeutiese impak van spel as intervensie . 

Griff in Schaefer (1983) bespreek hoe die rol van die terapeut 
verander 5005 die terapeutiese proses in geheel verloop. 
Gedurende die eerste aantal gesinsessies verskil die terapeut 
se rol weinig van die van ander gesinsterapeute en behels 
onder andere die aansluiting bydie gesin, die evaluering 
van die gesin en die strukturering van die terapeutiese 

situasie. Indien spel gebruik word by die aansluiting by 
en evaluering van die gesin, verskil die terapeut se rol 
slegs daarin dat hy/sy dit op 'n meer nie-verbale wyse doen 
as wat gewoonlik die geval is. Indien die gebruik van spel 

as primire intervensie wyse hierop volg, verander die rol 
van die terapeut na 'n meer aktiewe en direktiewe rol. Die 
terapeut model leer nuwe wyses van interaksie, kommunikasie 
en vaardighede. Die terapeut se rol as opvoeder deur ~ 
v~vo modellering, kom nou ook na Yore. Teen die einde van 
terapie word die gesinslede meer aktief in die beplannil,g 
en implimentering van spelaktiwiteite betrek. Die terapeut 
se rol word dan beperk tot die ondersteuning van die gesins
lede, die versterking van funksionele gedrag en die lewer 
van direkte proseskommentaar. 
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6.6 SPEL IN GESINSTERAPIE MET 'N DOWE KINO 

5005 reeds bespreek in die vorige hoofstukke, is die gebrekkige 
kommunikasie tussen horende en dowe gesinslede 'n uitstaande 
faktor wat hul gesinsfunksionering bemoeilik. 5005 die 
horende voorskoo 1 se kind, het dowe k i nders 'n verskraa 1 de 
taalvermoe en 'n beperkte vermoe om verbale kommunikasie 
te begryp. Om hierdie rede word die proses van gesinsterapie, 
waar hoofsaaklik van verbale kommunikasie wyses en intervensies 
gebruik gemaak word, bemoeilil< indien ,daar 'n dowe kind betrokke 
is. Die dowe kind se teenwoordigheid in gesinsterapie is 
egter essensieel, omdat die kind ~ integrale deel vorm van 

die gesinsisteem. 5005 bespreek in die vorige hoofstuk 
oor die gesin van 'n dowe kind, vertolk kinders met 'n gestremd

heid 5005 byvoorbeeld doofheid, dikwels belangrike gesinsrolle 
in hul gesinne en hul gesinne se problematiek. Ook is 

dowe kinder~ 5005 ander kinders, goeie indikators van die 
affeksionele toestand van ~ gesin. Gevolglik is die teen
woordigheid van die dowe kind, meer nog, die sinvolle 
betrekking van die dowe kind by die proses van gesinsterapie, 
essensieel vir die oplos van nie-funksionele gesinsinteraksies. 

Waar 'n horende gesi n met 'n dowe kind, vera 1 'n voorskoo 1 se 
of ~ laerskoolse dowe kind, in gesinsterapie is, blyk spel 
en ander nie-verbale terapeutiese tegnieke aangewese te 
wees om 'n dowe kind sinvol te betrek in gesinsterapie. Deur 
die gebruik van spel en ander nie-verbale tegnieke, word 
die inherente vermoe van die dowe kind om nie -verbaal te 
kan kommunikeer, ten volle benut. Die vermoe van die dowe 
kind word deur die gebruik van spel binne gesinsverband 
positief herdefineer. Hierdeur word alle gesinslede ook 
meer bewus gemaak van hul eie nie-verbale kommunikasie, In 

die gesinsterapie waar spel primer as die wyse van intervensie 
gebruik word, akkommodeer die terapeut dus beide verbale 
en nie-verbale kommunikasie. Die terapeut skep dus 'n qemeen
skaplike ontmoeting~rea tussen die horende en dowe gesins
lede, deur herhaaldelik te fok~s op nie-verbale kommunikasie 
deur middel van spel. 
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In die bep1anning van die spe1aktiwiteite vir ~ gesin met 
'n dowe kind, moet die terapeut diese1fde aspekte in gedagte 

hou 5005 wat vroeer bespreek is in hierdie hoofstuk . Jernberg 
(1979) se fisies intieme gestruktureerde spe1aktiwiteite 

1een hu11e egter uitstekend daartoe om met 'n dowe kinp gebruik 

te word binne gesinsverband, Die aktiwiteite is , 5005 reeds 
genoem, 'n nabootsing van die interaksie tussen die moeder 
en kind in die pre-verba1e en pre-simbo1iese stadium, naam1ik 

die eerste ses maande van die kind se 1ewe. $oos dit navore 
gekom het in die bespreking van ~ dowe kind se interaksies 
met sy moeder gedurende hierdie stadium, reageer ~owe kinde-~ 
dan heel toepas1ik op die stimuli van hu1 ouers, omdat die 
norma1e stimuli in daardie stadium primer visue1e en tas 
stimuli ;-s. Deur hierdie spe1aktiwiteite (wat Jernberg 
indee1 in vertroete1ing, uitdaging, indringing en strukturering) 
te gebruik as 'n rig1yn waarvo1gens aktiwiteite vir dowe 
kinders bep1an word, word die dowe kind se volle potensiaa1 
tot kommunikasie benut. 

 
 
 


