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Verdet'l zijn vo::Jr' de \lQ1g~nde prob.LC!TIm stt"ategi ~ '1 Hult ea.-n.-vt-e!'d ll :

1. De R...st:nrtesie: het Clngewenst gedrag ie
r. .
vrij plots l1ng ontett14Il na een nonnale voor.'cgee;, I
~
b,v. sterfge
val, echtsch eiding cf erhuizing. HeT S"t:rrI.tesde accent rrcet OVentegend
on~ zi h. De l.ern van de hehdnd ling llgt op de r-lijn ("b2t € x
terne rnlatie patt"«1r ~
2. De I ..strategie: net ongewenste ~g beatl!L.'lt dC"..)I" g el< 9&'1 een eigen
identiteit t Het onwS%'I'tmde is prirna.ll. De v liJn ~ 100
~ grootste

l'

mgelijkheid naar hl lt zoeken van eig

vorm en k lIl.:. er

I

3. De A-strategie: doeT-' een verh 11d konfliktu
Vet ~M
lts taat ong'-'WenSt
gedrag: angst l agressie en ambiva1en' ~G 'w~h
_ .J' ncoct:Jl l".at gPdreg.
4. De We- ~_ , _~.t: vm.-;e rd.1 hea J.:. gëlt.d.d tot ong . iaIist gedr~.
Deze: meisje!:> zij. ,-ego !lt~sr:h , OOrekend 0;;' w.tf"l"'__ ';' eif, -t, ....resteren
weinig. zijn gertakkclijk betrwloedbaar I zijn Wll.W ~~:... getel' end. Het ..
stratègieaocen ligt aan de ordenen.:l zijde.
S. De H- stPat gie.
6. De Wa-strategie l het ongewanste gedrag is ontstaan uit een 'V~a,;tt'loze.rt1e ' .
opvoeding (tdet affectieve, .maar nont\erlings-öf ~~Ogi8Che VenMar! ozt"g).
'HErt ordenend. is od.maJr E"\ stMI- it t gW.eI"lIlS 'varl het gMt'!lgop zaJqe1"

I

l i jke basis.

, O-stra1:egie: organisch· beschadigirJg Is ~ van het ongewenste
gedrag. De totale c"anpak is ordenend •
BI De D-strategie: het ongewenste gedmg beat t t. g. v. c~..n ccnstitutionele
intellektuele deficiëntie
(rand. en licht debiele In jeR). Het gedrag ie
meestal ohaot:i.ëdh. Wt!iI S' pl'esterend, ko pi , a&!~~ ief t vluchtig. sans

7.

zeer uitslaan1 en délinkwent .
Een speciale v 'iant is het V.D,M. syndroan
' b j de dEbiliteit niet .
wordt: h_.. dIJ':"" dnor h t
" . uit e:t'lijk en de ope , 'verbaliteit.
OVerschatting is in eze categorie het ~st' g vaat'.
Het Ertrategie àCCe.T'lt is ordenend.
.
p..Btrategie~ het gecl'Nig hee~t een ~t}d.t
op omrl.ddellijke behoefte bevredig:lJ'l& ·c·nt':...:::
die . dan niet enne d~ lmpulsen irv
~.

9 .... ,

Ij

kaI'i:~k1:er.

gericht

1%Arlc·..er i~an

Bindingsarm, normlOOB • ruziebevoroar!ênd. Ondm- .
~ag{ _;I • ent ligt d d del.J jk
. e meegaand' ~~ ijk. ~1ne.rde zijde.

Mrl

zij n
de orde- .

tot behandeling .
Ter !brat: ''\ite zijn atrategiE:!&! toont. lMt .:1,en w·. ]dndenm hij kan
opnemen. Ze zijn ve:rûer door hun sah! tiscl'l. kal"'al·. ~e1 IlOed. l:ru.ikher voer
het multidiaciplinaire overle ti

De strategieë-t geven E:en beeld van de ITDgelij,' ed
1

bit is een ondenle.el van het voorllchtirlgsstencil v ''Z.etten. dat Zetten
zelf verspreid (tussen hadkje : het gaat over mensen z.oals U en wij).
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Heldringsstichting.
t ze W'iJ.den?

de P ldrirlg

genuakt met hUIl ."doel
te Ulnuwli Jel" gewoni.en t
deze m t ohe.ppi j .

e mer/aringen c1e:nken.
ik h~ ge\lOel dat ik er

Dit alles is voor mij een
Eh hoe :I
er i :ta
interI1l\ten hoe _- t 1'\.

_den

1

ik mij san el.1ten heb bij de B M••
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ziah
Op

uit tot

awm z

t
hij dat

:maaSe1'tm

tuurlijk staat i
die
.-tnaar een
•Toon1vliet bleef zijn avordlijke bezl"lArj~
andere md j
uit de
p attt hr-aoh
t iri cl
l.:ToornvUe
tksnc1
st
.e ?;{jn 'bezoek I
De
leercel w
v ken kot. Brt
g t!n bel
VJeZi en als er iets
JrDest je met j
t P de vloer stampen.En dan ImAr hopen dat
i emand je~ horen z Er w ~ f ht
zelfs ge 1.d.ding aarMezig. ."
~t e't'gste vond B. nog dat w<
er j irt de i ol~. - 1 _:Jat je geen
e.T'l niernw kon \ ~l1en wat er
konta.\tt met de buitenwereld k, krij
met haar get:ieurde.
Uu ze in da open yohiatr ecl1.... inrich 1ng zi :
heeft heel bednsi~end en SOMS ,r1ant.~ u ' +
t'esel.m!at van Zetten en Rekken.
is
trot
beide imoi chtingen seJ.ukt is an haar VE!r'Z t: e
geru3e! die er va Ren p t s1.agtm uitkcman.
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t er in Zetten zat ge ..
l'ÜAEma
el'v:i:ter •
•
In het
wan:1en d yo
kam!r gestuurd WiiJlraen
- .\1IICeg
bed

- d

e stnlffen

t:~~pi!Wt

slot

• i

J..eer cel
- ergens an:lers et
- pennen breien, 0
- afdrogetl,

schrijven t nuziek

- wasknIjpers lMken
- gedurende e 1 bep3a1de periooe 1 t
. - d.UJgen afpakken,

Met deze aanJ.e:i.dingen I
- dwar

&lopen

• etc.

1

"

··e'ijk

t •• v.

niet

JmJ~

d leiding

.. pesten, slaan t
met ~.u.<óIoL
- bij een aOO.Sl' op de k.aIne!r zitten

... te

laat kaJen
• aleohtetafelman.i

-

tel~!'c:a-... ~

.. vI

dinpn kapot smijten.

onruatband

Kijken we
msrtelinge.n (1aol er oeI, k
dCnlahe.
en
t ep.Jl.ten) dan
de gegevene VOJ ziohz
gesQhreven
Deze gegev
vm::men de i.n1'1! d v een toevallig g e n . s
schriftjo.
Een belangrijk deel. v d isoleer cel koud dl""I~ln .. , plat spuit en onrust- .
bard pNktijk ~t niet
etekend
1
e)(end verbergen
gehouden, zodat en beetje be]lClOrlijk statisti
. niet qel.ijk Is ·

1f.... ..

gebleken.

In de averdrt1o.ht cltri.ft1!n Btaan als raden
g
en .
11 niat werken

.. in de

will doen
cijncn in willen
zijn

- meer' in het alg

=~fTlII"YIl

de maatregelen .

TU:IIIIl..n

: dwars en

tl"egel woroen
door groepsj elders t i.tt
n negatief etJDtioneel
Ileladen 6 eer t. tV. e pupillen, waar termen gebez
roen als:
''manipuleert''. "dit st
de dame ni
nU, "....
z van mij naar de
oeI kon vertrekken", ''niet
tig!l, "ze
t lekker d and~n", "gaat gced,
niet vervelen1
est", ''Mientje is vllnOChte.nd eJ:1;
!
st, zij
luisterd goed
de leiding". 'dhr. X gebeld t
zij
aan het balk_n
, ,"---" .-.-4
Ui1khed ,zij nam de tred10 jnen gewillig .in" •
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MEISJE D. 17

j

14., 1S, 16 en 1·' . v. '73 heeft zij ongeveer 90 uur achteIeen in de is :1.eer
e 1 ge ten.

26, 27, 28, 29. ao mv.,1, 2 en 3 dec. '73. te weten 8 11 dagen heeft zij
een ara"UStb4n:1 in -cl i J
c 1 gezeten. Op 18 ch..~. ·73 is zIj plat ge- .
~t~t. en Opnie1
en
J t
d gebonden

.
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.:.ZE'fTE . Z'A
Ja we ,,'eten het. We zijn aubj de!. Niet onpartijdi
I
We kiezen d kant van de bewoonstet"9.am%t we vW dat z het recht hebben
en op bun eigon manier vorm te geven Mn hun 1 ven.Dl onrlat dat in Zetten sys'"
tematisch wcrö.t on::lardrukt.
.
Gelukkig staan de fe~.ten vast, 7'..o aL en deel van or!~ bij een. el<:skureie
bleek doet de leid.Û'lg een tx'gingen om die te 0

Wel probeert men de aanpassing en ond~ t I rt.iveren.
Wetensohap heet dat. "orthopedagogieIlen "peychiatr " ft.

"lastig':

Zetten i een kwaliteit et'IJIEZ'Ik MI" :ie tnrts op kunt zi n.Je bent
In Amsterdam ~'llrtel'l ze t dat betekent: do
rl'\erWen zijn er tn:rts
op, tnaa:r' de autoriteiten noemerl je onaangepast '. alaa.Tl je verrot.
Zo i het ook in Zetten.

WIJ ZIJN ZEl"l'W ZAT..
De strijd voor
mensèlijke behsndel.:J.ng is
ijka begonnen.
Di strijd leidt alleen tot suooes ale bewoonsters Ûoh verenigen 4n
.
steun kr'ijgen van de bUitenwereld. VOt:J!' die steun willen wij.
:inZetten.

DIT IS ONS Bm1N.
:WAT mt.AAG JIJ BIJ?

•
Advieeburo Kinderbeeoherm.ingsk nflikten

Wijkoentrum"d 'oude stadt"
st. Olofepoort ~

Amsterdam,

~~vererUging

tel,OZO-239341
Minderjar'igen

Malalckastraat 79
Den Haag

teJ.•070-600436

H:!1.1s.rKls Glert Potverdorie

pIa Jac.Arnsteroam

Jongeren .Advies Centrum

Arnstel 30
~~t

tel. 020-242949
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