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                                          ddeerr  FFaacchhrriicchhttuunngg  PPssyycchhoollooggiiee  vvoomm  WWSS  11998822  bbiiss  SSSS  11999933

VVoorrddiipplloomm  aamm  3300..1122..8855  aann  ddeerr  UUnniivveerrssiittäätt  HHeeiiddeellbbeerrgg
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PPrroommoottiioonnssffaacchh::  PPssyycchhoossoommaattiikk

DDookkttoorrvvaatteerr::  PPrrooff..  DDrr..mmeedd..  RR..  SScchhwwaarrzz

IImm  RRaahhmmeenn  ddeerr  PPrrooggrraammmm--EEvvaalluuaattiioonnssssttuuddiiee  zzuurr  vviieerrwwööcchhiiggeenn  ffaammiilliieennoorriieennttiieerrtteenn  ssttaattiioo--

nnäärreenn  RReehhaabbiilliittaattiioonn  wwuurrddeenn  iinn  ddeerr  RReehhaabbiilliittaattiioonnsskklliinniikk  KKaatthhaarriinneennhhööhhee  iimm  ZZeeiittrraauumm  vvoomm

MMaaii  bbiiss  NNoovveemmbbeerr  11999955  DDaatteenn  zzuu  117733  FFaammiilliieenn  eerrffaaßßtt..  NNeebbeenn  ddeerr  VVeerrllaauuffssddaarrsstteelllluunngg

hhiinnssiicchhttlliicchh  ddeerr  BBeellaassttuunngg  ddeerr  FFaammiilliiee  uunndd  ddeerreenn  MMiittgglliieeddeerr,,  vveerrffoollggttee  mmaann  ddaass  ZZiieell,,  ddeenn

EErrffoollgg  ddeerr  ffaammiilliieennoorriieennttiieerrtteenn  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ggeennaauueerr  zzuu  ddeeffiinniieerreenn  uunndd  PPrroozzeeßßvvaarriiaabblleenn  mmiitt

iinn  ddiiee  UUnntteerrssuucchhuunngg  aauuffzzuunneehhmmeenn..  SSoowwoohhll  ddiiee  FFaammiilliieenn  sseellbbsstt  wwiiee  aauucchh  ddiiee  TThheerraappeeuutteenn  ddeerr

FFaammiilliieenn  wwuurrddeenn  zzuu  55  ZZeeiittppuunnkktteenn  iimm  VVeerrllaauuff  ddeerr  RReehhaabbiilliittaattiioonn  bbeeffrraaggtt..  NNaacchh  66  MMoonnaatteenn

eerrffoollggttee  eeiinnee  NNaacchhbbeeffrraagguunngg  ddeerr  FFaammiilliieenn..  SSttaannddaarrddiissiieerrttee  uunndd  nnoorrmmiieerrttee  FFrraaggeebbööggeenn  uunndd

ssppeezziieellll  eennttwwiicckkeellttee  FFrraaggeebbööggeenn  zzuu  EElltteerrnn,,  KKiinnddeerrnn  uunndd  FFaammiilliiee  wwaarreenn  zzuurr  BBeeffrraagguunngg  ddeerr

FFaammiilliieenn  aannggeewweennddeett  wwoorrddeenn..  HHiinnssiicchhttlliicchh  ddeerr  TThheerraappeeuutteenn  wwuurrddee  eeiinnee  BBaassiissddookkuummeennttaattiioonn

eennttwwiicckkeelltt,,  ddiiee  ssppäätteerr  aauucchh  aallss  AAuussggaannggssmmaatteerriiaall  zzuurr  EEnnttwwiicckklluunngg  ddeess  QQuuaalliittäättssssiicchheerruunnggss--

ssyysstteemmss  ddiieennttee..

FFüürr  112233  FFaammiilliieenn,,  ddaavvoonn  221111  MMüütttteerr  uunndd  VVäätteerr  uunndd  224400  KKiinnddeerr,,  llaaggeenn  ddiiee  DDaatteennssäättzzee  zzuu

aalllleenn  ZZeeiittppuunnkktteenn  eeiinnsscchhlliieeßßlliicchh  ddeerr  NNaacchhuunntteerrssuucchhuunngg  vvoorr..  SSiiee  bbiillddeetteenn  ddiiee  GGrruunnddllaaggee  ddeerr

ssttaattiissttiisscchheenn  AAnnaallyysseenn..

DDiiee  BBeellaassttuunngg  ddeerr  FFaammiilliieennmmiittgglliieeddeerr  wwuurrddee  vvoonn  ddeenn  EElltteerrnn  zzuumm  ZZeeiittppuunnkktt  ddeerr  AAuuffnnaahhmmee,,

ddeess  RReehhaa--EEnnddeess  uunndd  zzuurr  NNaacchhbbeeffrraagguunngg  eeiinnggeesscchhäättzztt..

TTrroottzz  mmiittttlleerreemm  ZZeeiittaabbssttaanndd  zzuurr  EErrsstt--  ooddeerr  WWiieeddeerreerrkkrraannkkuunngg  ddeess  PPaattiieenntteennkkiinnddeess  vvoonn  2222,,55



MMoonnaatteenn  bbeeffiinnddeenn  ssiicchh  VVäätteerr  uunndd  MMüütttteerr  zzuumm  ZZeeiittppuunnkktt  ddeerr  AAuuffnnaahhmmee  iinn  ddiiee

RReehhaabbiilliittaattiioonnsskklliinniikk  hhiinnssiicchhttlliicchh  iihhrreerr  ppssyycchhoovveeggeettaattiivveenn  BBeeffiinnddlliicchhkkeeiitt,,  iihhrreerr  DDeepprreessssiivviittäätt,,

iihhrreerr  ggeenneerreelllleenn  ÄÄnnggssttlliicchhkkeeiitt  uunndd  aakkttuueelllleenn  ZZuussttaannddssaannggsstt  ssoowwiiee  iinn  iihhrreemm  SSttaanndd  bbeezzüügglliicchh

ddeerr  KKrraannkkhheeiittssvveerraarrbbeeiittuunngg  uunndd  zzuumm  TTeeiill  iinn  ddeenn  BBeesscchhrreeiibbuunnggeenn  zzuu  iihhrreerr  PPaarrttnneerrbbeezziieehhuunngg

nnoocchh  iimmmmeerr  iimm  kklliinniisscchh  aauuffffäälllliiggeenn  WWeerrtteebbeerreeiicchh..  3377%%  ddeerr  PPaattiieenntteenn--  uunndd  2288%%  ddeerr  GGee--

sscchhwwiisstteerrkkiinnddeerr  zzeeiiggeenn  zzuu  BBeeggiinnnn  ddeerr  RReehhaabbiilliittaattiioonnssmmaaßßnnaahhmmee  kklliinniisscchh  rreelleevvaannttee  WWeerrttee  iinn

eemmoottiioonnaalleenn  uunndd  VVeerrhhaalltteennssaauuffffäälllliiggkkeeiitteenn..

BBiiss  zzuumm  RReehhaa--EEnnddee  vveerrbbeesssseerrnn  MMüütttteerr  uunndd  VVäätteerr  iihhrree  ppssyycchhiisscchheenn  uunndd  ppssyycchhoovveeggeettaattiivveenn

BBeesscchhwweerrddeenn  ssoowweeiitt,,  ddaaßß  iihhrree  WWeerrttee  aauuff  ddeenn  eennttsspprreecchheennddeenn  SSkkaalleenn  nniicchhtt  mmeehhrr  kklliinniisscchh

rreelleevvaanntt  ssiinndd..  SSiiee  wweerrddeenn  aauucchh  wweenniiggeerr,,  wweennnn  aauucchh  nnoocchh  nniicchhtt  wweenniigg,,  mmiitt  GGeeddaannkkeenn  aann  ddiiee

EErrkkrraannkkuunngg  uunndd  ddeerreenn  FFoollggeenn  üübbeerrsscchhwweemmmmtt,,  ffüühhlleenn  ssiicchh  wweenniiggeerr  ddeemm  aauussggeelliieeffeerrtt  uunndd

kköönnnneenn  ssiicchh  aannddeerreerrsseeiittss  bbeesssseerr  bbeewwuußßtt  ddaammiitt  aauusseeiinnaannddeerrsseettzzeenn..  AAuucchh  ddiiee  PPaattiieenntteenn--  uunndd

GGeesscchhwwiisstteerrkkiinnddeerr  iinnssggeessaammtt  kköönnnneenn  iihhrree  eemmoottiioonnaalleenn  uunndd  VVeerrhhaalltteennssaauuffffäälllliiggkkeeiitteenn  bbiiss

zzuumm  EEnnddee  ddeerr  RReehhaabbiilliittaattiioonn  gguutt  vveerrbbeesssseerrnn..  BBeeiiddeenn  KKiinnddeerrggrruuppppeenn  ggeelliinnggtt  eess,,  ssiicchh  bbiiss  zzuurr

NNaacchhuunntteerrssuucchhuunngg  nnoocchh  wweeiitteerr  zzuu  vveerrbbeesssseerrnn..

DDiiee  ppssyycchhiisscchhee  BBeellaassttuunngg  uunndd  ppssyycchhoovveeggeettaattiivvee  BBeesscchhwweerrddeenn  ddeerr  EElltteerrnn,,  nneehhmmeenn  bbiiss  zzuurr

NNaacchhbbeeffrraagguunngg  wwiieeddeerr  lleeiicchhtt  zzuu,,  aabbeerr  mmiittttlleerree  uunndd  hhoohhee  EEffffeekkttssttäärrkkeenn  uunntteerrssttrreeiicchheenn  ddiiee  aann--

hhaalltteennddee  VVeerrbbeesssseerruunngg  zzwwiisscchheenn  RReehhaabbiilliittaattiioonnssbbeeggiinnnn  uunndd  NNaacchhuunntteerrssuucchhuunngg..  SSiiee  üübbeerr--

sscchhrreeiitteenn  nniicchhtt  wwiieeddeerr  ddiiee  SScchhwweellllee  zzuurr  kklliinniisscchheenn  AAuuffffäälllliiggkkeeiitt..

EEiinnee  AAuussnnaahhmmee  sstteelllltt  ddiiee  aakkttuueellllee  ZZuussttaannddssaannggsstt  ddaarr..  SSiiee  sstteeiiggtt  nnaacchh  ddeemm  RReehhaa--EEnnddee

wwiieeddeerr  ssttäärrkkeerr  aann..  DDiieesseess  EErrggeebbnniiss  iisstt  iimm  EEiinnkkllaanngg  mmiitt  aannddeerreenn  LLaannggzzeeiittssttuuddiieenn  zzuu  BBeellaass--

ttuunnggssvveerrllääuuffeenn  ddeerr  EElltteerrnn  mmiitt  eeiinneemm  oonnkkoollooggiisscchh  eerrkkrraannkktteenn  KKiinndd,,  ddiiee  AAnnggsstt  uunndd  UUnn--

ggeewwiißßhheeiitt  aallss  llaannggffrriissttiiggee  FFoollggee  ffüürr  EElltteerrnn  bbeesscchhrreeiibbeenn..

FFüürr  EElltteerrnn  uunndd  KKiinnddeerr  wwuurrddee  jjeewweeiillss  eeiinn  mmuullttiipplleess  uunndd  ssiinngguulläärreess  EErrggeebbnniisskkrriitteerriiuumm

ddeeffiinniieerrtt..  DDiiee  IItteemmaannaallyyssee  ddeerr  1188  kkaattaammnneessttiisscchheenn  DDaatteenn,,  ddiiee  ffüürr  ddaass  eelltteerrlliicchhee  EErrggeebbnniiss--

kkrriitteerriiuumm  aannggeewwaannddtt  wwuurrddeenn,,  wwaarr  zzuuffrriieeddeennsstteelllleenndd..  AAuuffggrruunndd  ddeess  hhööhheerreenn  KKoommpplleexxiittäättss--

ggrraaddss  bbeeii  ddeerr  UUnntteerrssuucchhuunngg  ddeerr  KKiinnddeerr  ((AAlltteerr,,  GGeesscchhlleecchhtt,,  PPaattiieenntt  vvss..  GGeesscchhwwiisstteerrkkiinndd)),,  wwaarr

ddiiee  IItteemmaannaallyyssee  ddeerr  eennttsspprreecchheennddeenn  99  VVaarriiaabblleenn  zzuu  ddeenn  KKiinnddeerrnn  nnuurr  hhiinnrreeiicchheenndd  gguutt,,  ssoo  ddaaßß

nnoocchh  eeiinn  ddrriitttteess  EErrggeebbnniisskkrriitteerriiuumm  aauuff  ddeerr  GGrruunnddllaaggee  ddeerr  VVeerräännddeerruunngg  vvoonn  eemmoottiioonnaalleenn  uunndd

VVeerrhhaalltteennssaauuffffäälllliiggkkeeiitteenn  zzwwiisscchheenn  AAuuffnnaahhmmee  uunndd  NNaacchhbbeeffrraagguunngg  ddeeffiinniieerrtt  wwuurrddee..

AAllss  ssiinngguulläärreess  EErrggeebbnniisskkrriitteerriiuumm  ddiieennttee  ddiiee  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  BBeellaassttuunngg  zzuurr  NNaacchhbbeeffrraagguunngg,,

ddiiee  dduurrcchh  ddiiee  EErrkkrraannkkuunngg  ddeess  PPaattiieenntteennkkiinnddeess  uunndd  ddeerreenn  FFoollggeenn  eennttssttaannddeenn  wwaarr..

DDaass  ZZiieell  bbeessttaanndd  iinn  ddeerr  VVoorrhheerrssaaggbbaarrkkeeiitt  ddeerr  EErrggeebbnniisskkrriitteerriieenn..  AAuuss  ddeemm  VVaarriiaabblleennppooooll

aalllleerr  DDaatteenneerrhheebbuunnggsszzeeiittppuunnkkttee  ssoolllltteenn  PPrrääddiikkttoorreenn  ggeeffuunnddeenn  wweerrddeenn,,  ddiiee  ddiiee  EErrggeebbnniisskkrrii--

tteerriieenn  mmöögglliicchhsstt  gguutt  vvoorrhheerrssaaggeenn  kkoonnnntteenn..  DDiieess  iisstt  ffüürr  aallllee  EErrggeebbnniisskkrriitteerriieenn  ggeelluunnggeenn..



DDiiee  iinntteennssiivvee  TTeeiillnnaahhmmee  aamm  ggeenneerreelllleenn  wwiiee  aauucchh  iinnddiivviidduueelllleenn  ppssyycchhoossoozziiaalleenn  AAnnggeebboott

((GGrruuppppeennggeesspprrääcchhee  uunndd  PPaaaarrtthheerraappiiee))  ddeerr  ffaammiilliieennoorriieennttiieerrtteenn  RReehhaabbiilliittaattiioonn,,  ttrrääggtt  eenntt--

sscchheeiiddeenndd  zzuu  eeiinneemm  gguutteenn  GGeessaammttbbiilldd  zzuurr  NNaacchhbbeeffrraagguunngg  ((mmuullttiipplleess  EErrggeebbnniisskkrriitteerriiuumm))  ddeerr

EElltteerrnn  bbeeii..  FFüürr  EElltteerrnn  iisstt  eess  wwiicchhttiigg,,  ddaaßß  wwiieeddeerr  ooddeerr  üübbeerrhhaauupptt  eeiinn  vveerrttrraauueennssvvoolllleess  FFaammii--

lliieennvveerrhhäällttnniiss  eennttsstteehhtt  uunndd  ddiiee  PPaarrttnneerrbbeezziieehhuunngg  ssiicchh  ssttaabbiilliissiieerrtt  wwiiee  aauucchh  eeiinn  NNuuttzzeenn  ooddeerr

eeiinn  EErrggeebbnniiss  ffüürr  ddaass  eeiiggeennee  SSeellbbsstt..

UUnnsseerreess  EErraacchhtteennss  wwiirrdd  eeiinn  AAssppeekktt  ddeerr  WWeeiitteerreennttwwiicckklluunngg  ddeerr  ffaammiilliieennoorriieennttiieerrtteenn  RReehhaabbiillii--

ttaattiioonn  ddaarriinn  lliieeggeenn,,  ddaaßß  MMöögglliicchhkkeeiitteenn  üübbeerrlleeggtt  wweerrddeenn  mmüüsssseenn,,  ddiiee  VVäätteerr  mmiitt  wweenniiggeerr  FFäähhiigg--

kkeeiitteenn,,  iihhrree  BBeellaassttuunngg  wwaahhrrnneehhmmeenn  uunndd  vveerrbbaalliissiieerreenn  zzuu  kköönnnneenn,,  iinn  ssttäärrkkeerreemm  MMaaßßee  wwäähh--

rreenndd  ddeerr  RReehhaabbiilliittaattiioonnssmmaaßßnnaahhmmee  ddaazzuu  bbeeffäähhiiggeenn..

PPssyycchhoossoozziiaallee  PPrroobblleemmee  iinnssbbeessoonnddeerree  bbeeii  VVäätteerrnn  bbeewweeiisseenn  ssiicchh  aallss  eeiinnee  wwiicchhttiiggee  IInnddiikkaattiioonn

zzuurr  ffaammiilliieennoorriieennttiieerrtteenn  RReehhaabbiilliittaattiioonn  uunndd  eerrwweeiisseenn  ssiicchh  hhiinnssiicchhttlliicchh  ddeerr  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr

BBeellaassttuunngg  dduurrcchh  ddiiee  EErrkkrraannkkuunngg  ddeess  KKiinnddeess  zzuurr  NNaacchhbbeeffrraagguunngg  aallss  eerrffoollggssvveerrsspprreecchheenndd..

HHoohhee  WWeerrttee  aauuff  ddeenn  AAnnggssttsskkaalleenn  zzuurr  AAuuffnnaahhmmee  ffüühhrreenn  zzwwaarr  eehheerr  nniicchhtt  zzuu  eeiinneerr  BBeellaassttuunnggss--

rreedduukkttiioonn,,  ssoolllltteenn  aabbeerr  nniicchhtt  aallss  KKoonnttrraaiinniiddiikkaattiioonn  ggeesseehheenn  wweerrddeenn,,  ssoonnddeerrnn  vviieellmmeehhrr  aallss  SSiigg--

nnaallffuunnkkttiioonn..  BBeeii  ddeenn  MMüütttteerrnn  wweeiisstt  ddiiee  ssttaarrkkee  ZZuussttaannddssaannggsstt  zzuurr  AAuuffnnaahhmmee  aauuff  aakkuuttee  KKrriisseenn

hhiinn,,  ddiiee  eennttsspprreecchheennddeerr  KKrriisseenniinntteerrvveennttiioonneenn  bbeeddüürrffeenn..  DDaass  ZZiieell  kkaannnn  hhiieerrbbeeii  lleeddiigglliicchh  ddiiee

ppssyycchhiisscchhee  SSttaabbiilliissaattiioonn  sseeiinn  uunndd  wweenniiggeerr  ddiiee  uummffaasssseennddeenn  KKrriitteerriieenn  ddeerr  iinn  ddeerr  SSttuuddiiee

aannggeewwaannddtteenn  aallllggeemmeeiinneenn  EErrggeebbnniisskkrriitteerriieenn..  DDaaggeeggeenn  ddiiee  hhoohhee  ÄÄnnggssttlliicchhkkeeiitt  bbeeii  VVäätteerrnn,,  ddiiee

ddiieessee  mmeeiisstt  ddaarraann  hhiinnddeerrtt,,  ssiicchh  mmeehhrr  aauuff  ddaass  SSeettttiinngg  ddeerr  RReehhaabbiilliittaattiioonn  eeiinnzzuullaasssseenn,,  eerrffoorrddeerrtt

bbeessoonnddeerree  AAuuffmmeerrkkssaammkkeeiitt  uunndd  tthheerraappeeuuttiisscchheess  GGeesscchhiicckk,,  uumm  ddeenn  VVäätteerrnn  ddaass  nnoottwweennddiiggee

VVeerrttrraauueenn  zzuu  vveerrmmiitttteellnn..  AAuucchh  hhiieerr  ssiinndd  nneeuuee  tthheerraappeeuuttiisscchhee  WWeeggee  iinn  ddeerr  ffaammiilliieennoorriieennttiieerrtteenn

RReehhaabbiilliittaattiioonn  wwiicchhttiigg..

ZZuu  bbeettoonneenn  iisstt,,  ddaaßß  nnuurr  ffüürr  MMüütttteerr  hhiinnssiicchhttlliicchh  ddeerr  BBeellaassttuunnggssrreedduuzziieerruunngg,,  ddaass  EErrggeebbnniiss  ffüürr

ssiicchh  sseellbbsstt  zzuurr  NNaacchhuunntteerrssuucchhuunngg  wwiicchhttiigg  wwiirrdd..  DDaass  llääßßtt  ddiiee  eennoorrmmee  BBeeddeeuuttuunngg  ffüürr  MMüütttteerr

ddeeuuttlliicchh  wweerrddeenn,,  ttrroottzz  ddeerr  ggrrooßßeenn  AAnnssppaannnnuunngg  ddeenn  RRaauumm  zzuu  bbeekkoommmmeenn,,  eettwwaass  ffüürr  ssiicchh

sseellbbsstt  ttuunn  zzuu  kköönnnneenn..

DDiieessee  VVoorrhheerrssaaggeemmooddeellllee  ddeerr  KKiinnddeerr  ssiinndd  sseehhrr  kkoommpplleexx..  BBeeii  PPaattiieenntteennkkiinnddeerrnn  ssppiieelltt  ddaass

NNiicchhtt--VVoorrhhaannddeennsseeiinn  vvoonn  FFoollggeeeerrkkrraannkkuunnggeenn  hhiinnssiicchhttlliicchh  iihhrreess  EErrffoollggss  ggeenneerreellll  eeiinnee  wwiicchhttiiggee

RRoollllee..  WWäähhrreenndd  ppssyycchhoossoozziiaallee  BBeellaassttuunnggssffaakkttoorreenn  eeiinneemm  EErrffoollgg  nniicchhtt  iimm  WWeeggee  sstteehheenn,,  bbee--

eeiinnfflluusssseenn  mmaanniiffeessttee  ppssyycchhiisscchhee  SSttöörruunnggeenn  ssoowwiiee  iinntteerrkkuurrrreennttee  EErrkkrraannkkuunnggeenn  ddiieesseenn  nneeggaa--

ttiivv,,  jjeeddoocchh  wweenniiggeerr,,  aallss  wweennnn  ddiiee  PPrrooggnnoossee  eeiinneess  PPaattiieenntteennkkiinnddeess  uunnggüünnssttiigg  iisstt  ooddeerr  sscchhwweerr--

wwiieeggeennddee  FFoollggeeeerrkkrraannkkuunnggeenn  bbeesstteehheenn..  DD..hh..,,  ddaaßß  KKiinnddeerr  mmiitt  FFoollggeeeerrkkrraannkkuunnggeenn  uunndd

mmaanniiffeesstteenn  ppssyycchhiisscchheenn  SSttöörruunnggeenn  zzuussäättzzlliicchheerr  uunndd  mmeeiisstt  aauucchh  lläännggeerrffrriissttiiggeerr  HHiillffee  uunndd  UUnn--

tteerrssttüüttzzuunngg  bbeeddüürrffeenn..  KKöönnnneenn  ssiiee  wwäähhrreenndd  ddeerr  RReehhaabbiilliittaattiioonn  iihhrree  ppssyycchhiisscchheenn  uunndd  ssoommaa--



ttiisscchheenn  BBeesscchhwweerrddeenn  llaauutt  TThheerraappeeuutteenn  vveerrbbeesssseerrnn,,  wwiirrkktt  ssiicchh  ddaass  eerrffoollggssggüünnssttiigg  aauuss..

IInnssbbeessoonnddeerree  ffüürr  ddiieessee  PPaattiieenntteennkkiinnddeerr,,  iisstt  eeiinnee  vveerrbbeesssseerrttee  KKooooppeerraattiioonnssmmöögglliicchhkkeeiitt  mmiitt

ddeenn  ppssyycchhoossoozziiaalleenn  DDiieennsstteenn  ddeerr  KKlliinniikkeenn  vvoorr  uunndd  nnaacchh  ddeerr  ffaammiilliieennoorriieennttiieerrtteenn  RReehhaabbiilliittaa--

ttiioonn  zzuu  wwüünnsscchheenn..

GGeesscchhwwiisstteerrkkiinnddeerr  eerrzziieelleenn  eehheerr  eeiinneenn  EErrffoollgg,,  wweennnn  ssiiee  sseellbbsstt  nniicchhtt  aann  eeiinneerr  ((cchhrroonniisscchheenn))

EErrkkrraannkkuunngg  lleeiiddeenn  ooddeerr  wwäähhrreenndd  ddeerr  RReehhaabbiilliittaattiioonn  kkrraannkk  wweerrddeenn..  DD..hh..  jjee  mmeehhrr  ssiiee  aamm  aallllggee--

mmeeiinneenn  uunndd  ssppeezziieelllleenn  KKiinnddeerraannggeebboott  ddeerr  RReehhaa--EEiinnrriicchhttuunngg  ppaarrttiizziippiieerreenn  kköönnnneenn,,  ddeessttoo

mmeehhrr  kköönnnneenn  ssiiee  ssiicchh  wwiieeddeerr  nnaacchh  aauußßeenn  wweennddeenn,,  ssiicchh  FFrreeuunnddsscchhaafftteenn  wwiiddmmeenn  uunndd  wweenniiggeerr

bbeellaasstteetteess  uunndd  aauuffffäälllliiggeess  VVeerrhhaalltteenn  zzeeiiggeenn..  IInnssbbeessoonnddeerree  ffüürr  eeiinnee  BBeellaassttuunnggssrreedduukkttiioonn  iimm

SSiinnnnee  ddeess  ssiinngguulläärreenn  EErrggeebbnniisskkrriitteerriiuummss  uunndd  VVeerrbbeesssseerruunnggeenn  vvoonn  eemmoottiioonnaalleenn  uunndd  VVeerrhhaall--

tteennssaauuffffäälllliiggkkeeiitteenn  iisstt  eeiinnee  ppssyycchhoollooggiisscchhee  DDiiaaggnnoossttiikk  ddeess  KKiinnddeess  uunndd  eeiinnee  ppssyycchhoossoozziiaallee

DDiiaaggnnoossttiikk  ddeerr  FFaammiilliiee  iinn  ddeerr  RReehhaabbiilliittaattiioonnsskklliinniikk  vvoonn  aauußßeerroorrddeennttlliicchheerr  BBeeddeeuuttuunngg..  HHiieerrffüürr

ssoollllttee  ggeennüüggeenndd  tthheerraappeeuuttiisscchhee  KKaappaazziittäätt  zzuurr  VVeerrffüügguunngg  sstteehheenn..

FFüürr  PPaattiieenntteenn--  uunndd  GGeesscchhwwiisstteerrkkiinnddeerr  eerrwweeiisstt  ssiicchh  ddiiee  ffaammiilliieennoorriieennttiieerrttee  RReehhaabbiilliittaattiioonn  aallss

sseehhrr  eerrffoollggssvveerrsspprreecchheenndd,,  wweennnn  ssiiee  zzuu  BBeeggiinnnn  ddeerr  RReehhaabbiilliittaattiioonnssmmaaßßnnaahhmmee  ppssyycchhoossoozziiaa--

lleenn  BBeellaassttuunnggssffaakkttoorreenn  aauussggeesseettzztt  ssiinndd..  HHiieerraauuff  vveerrwweeiisstt  aauucchh  ddiiee  ppoossiittiivvee  AAuusswwiirrkkuunngg  vvoonn

ppssyycchhoossoozziiaalleenn  FFaammiilliieennggeesspprrääcchheenn..

EEhheerr  sseellbbssttvveerrssttäännddlliicchh  ffüürr  eeiinnee  EErrffoollggssggaarraannttiiee,,  ssiinndd  ZZuuffrriieeddeennhheeiittssääuußßeerruunnggeenn  ddeerr  EElltteerrnn

zzuurr  NNaacchhbbeeffrraagguunngg  ooddeerr  AAnnggaabbeenn  ddaarrüübbeerr,,  ddaaßß  ssiicchh  ddaass  KKiinndd  wwäähhrreenndd  ddeerr  RReehhaabbiilliittaattiioonn

wwoohhll  ggeeffüühhlltt  hhaatt..

EEiinn  FFaammiilliieenneerrggeebbnniissiinnddeexx,,  ddeerr  aauuss  ddeenn  vveerrsscchhiieeddeenneenn  EErrggeebbnniisskkrriitteerriieenn  ffüürr  ddiiee  eeiinnzzeellnneenn

FFaammiilliieennmmiittgglliieeddeerr  zzuussaammmmeennggeesstteelllltt  wwuurrddee,,  bbeessaaggtt,,  ddaaßß  6655..99%%  ddeerr  112233  FFaammiilliieenn  eeiinn  sseehhrr

gguutteess  ffaammiilliiäärreess  GGeessaammtteerrggeebbnniiss  hhaabbeenn..  SSoowwoohhll  aallllee  KKiinnddeerr  wwiiee  aallllee  EElltteerrnntteeiillee  hhaabbeenn  ppoossii--

ttiivvee  EErrggeebbnniissssee..  WWeeiitteerree  1133%%  hhaabbeenn  nnoocchh  iinnssooffeerrnn  eeiinn  gguutteess  EErrggeebbnniiss,,  aallss  ddaaßß  nnuurr  eeiinn  EEll--

tteerrnntteeiill  ooddeerr  eeiinneess  vvoonn  mmeehhrr  aallss  eeiinneemm  KKiinndd  eeiinn  sscchhlleecchhtteess  EErrggeebbnniiss  hhaatt..  IInn  1166..33%%  ddeerr  FFäällllee

zzeeiiggeenn  eennttwweeddeerr  nnuurr  ddiiee  EElltteerrnn  ooddeerr  ddiiee  KKiinnddeerr  eeiinneenn  RReehhaa--EErrffoollgg..  UUnndd  iinn  rreessttlliicchheenn  44..99%%

zzeeiiggeenn  EElltteerrnn  uunndd  KKiinnddeerr  sscchhlleecchhttee  EErrggeebbnniissssee..

FFüürr  eeiinn  ppoossiittiivveess  ffaammiilliiäärreess  GGeessaammtteerrggeebbnniiss  sspprreecchheenn  bbeeii  EElltteerrnn  ffoollggeennddee  FFaakkttoorreenn::  eeiinn  wwee--

nniiggeerr  sscchhwwiieerriiggeerr  uunndd  pprrooggnnoossttiisscchh  uunnggüünnssttiiggeerr  KKrraannkkhheeiittssvveerrllaauuff  ddeess  PPaattiieenntteennkkiinnddeess;;  eeiinn

nniicchhtt  zzuu  ssttaarrkkeess  AAuussmmaaßß  aann  ppssyycchhoossoozziiaalleenn  AAuuffffäälllliiggkkeeiitteenn  wwiiee  PPaarrttnneerrkkoonnfflliikkttee  uunndd  EErrzziiee--

hhuunnggsspprroobblleemmee;;  vvoorrhhaannddeennee  MMoottiivvaattiioonn  zzuurr  PPrroobblleemmllöössuunngg;;  ddiiee  FFäähhiiggkkeeiitt,,  PPrroobblleemmee  ääuußßeerrnn

zzuu  kköönnnneenn;;  eeiinnee  gguutt  aauussggeepprrääggttee  mmiittmmeennsscchhlliicchhee  HHiillffssbbeerreeiittsscchhaafftt  ((ssiiee  kkaannnn  eeiinnggeesscchhrräännkktt

sseeiinn,,  bbeeii  zzuu  ssttaarrkkeerr  BBeellaassttuunngg)),,  wweellcchhee  ffüürr  eeiinnee  bbeesssseerree  AAuussnnuuttzzuunngg  ddeess  aallllggeemmeeiinneenn  RReehhaa--

SSeettttiinnggss  vvoonn  VVoorrtteeiill  iisstt..

BBeeii  KKiinnddeerrnn  kkoommmmtt  eess  hhääuuffiiggeerr  zzuumm  gguutteenn  FFaammiilliieenneerrggeebbnniiss,,  wweennnn  ddaass  PPaattiieenntteennkkiinndd  eeiinneenn

wweenniiggeerr  sscchhwwiieerriiggeenn  uunndd  pprrooggnnoossttiisscchh  uunnggüünnssttiiggeenn  KKrraannkkhheeiittssvveerrllaauuff  aauuffwweeiisstt;;  ((mmeehhrreerree))



GGeesscchhwwiisstteerr  vvoorrhhaannddeenn  ssiinndd  uunndd  ddaass  AAuussmmaaßß  aann  ppssyycchhiisscchheenn  SSttöörruunnggeenn  uunndd  ppssyycchhoossoozziiaa--

lleenn  BBeellaassttuunnggssffaakkttoorreenn  nniicchhtt  zzuu  ssttaarrkk  iisstt..

DDaass  hheeiißßtt  aabbeerr  nniicchhtt,,  ddaaßß  FFaammiilliieenn  mmiitt  aauussggeepprrääggtteerreenn  ppssyycchhoossoozziiaalleenn  AAuuffffäälllliiggkkeeiitteenn  ooddeerr

sscchhwwiieerriiggeerreenn  KKrraannkkhheeiittssvveerrllääuuffeenn  vvoonn  ddeerr  RReehhaabbiilliittaattiioonn  nniicchhtt  pprrooffiittiieerreenn  kköönnnneenn..  DDiieessee  FFaa--

mmiilliieenn  bbeeffiinnddeenn  ssiicchh  mmeeiisstt  iinn  aakkuutteenn  KKrriisseenn,,  ddiiee  ssppeezziieelllleerr  tthheerraappeeuuttiisscchheerr  KKrriisseenniinntteerrvveennttiioo--

nneenn  bbeeddüürrffeenn  uunndd  aannddeerree  ZZiieell--  uunndd  EErrggeebbnniisskkrriitteerriieenn  hhaabbeenn  aallss  ssiiee  oobbeenn  aannggeewwaannddtt  wwuurrddeenn..

DDeerr  hhoohhee  BBeehhaannddlluunnggssaauuffwwaanndd  ffüürr  ddiieessee  FFaammiilliieenn  sspprriicchhtt  eehheerr  ddaaffüürr,,  ddaaßß  ddiieess  iinn  ddeerr  RReehhaa--

bbiilliittaattiioonnsskklliinniikk  rriicchhttiigg  eerrkkaannnntt  uunndd  bbeettrreeuutt  wwuurrddee..

AAllss  QQuuaassii--KKoonnttrroolllluunntteerrssuucchhuunngg  wwuurrddee  eeiinnee  ""WWaarrtteeggrruuppppee""  ddeenn  FFaammiilliieenn  mmiitt  RReehhaabbiillii--

ttaattiioonn  ggeeggeennüübbeerrggeesstteelllltt..  EEss  kkoonnnnttee  ggeezzeeiiggtt  wweerrddeenn,,  ddaaßß  eess  RReehhaa--EEffffeekkttee  ggiibbtt  uunndd  ddiieessee

nniicchhtt  aauuff  ZZeeiitteeffffeekkttee  zzuurrüücckkzzuuffüühhrreenn  ssiinndd..

EEiinnee  RReeiihhee  wweeiitteerreerr  AAnnaallyysseenn  wwuurrddeenn  nnoocchh  bbeezzüügglliicchh  ddeerr  BBeehhaannddlluunngg  uunndd  ddeerr  aauuffggeettrreettee--

nneenn,,  bbzzww..  bbeehhaannddeelltteenn  DDiiaaggnnoosseenn  dduurrcchhggeeffüühhrrtt  uunndd  ddiisskkuuttiieerrtt..  DDiiee  EErrggeebbnniissssee  wweeiisseenn  ggee--

nneerreellll  ddaarraauuff  hhiinn,,  ddaaßß  eeiinnee  aannggeemmeesssseennee  VVeerrtteeiilluunngg  aann  BBeehhaannddlluunnggsszzeeiitt  eerrffoollggttee..

ZZuukküünnffttiiggee  AAuuffggaabbeenn  ddeerr  ffaammiilliieennoorriieennttiieerrtteenn  RReehhaabbiilliittaattiioonnsseeiinnrriicchhttuunnggeenn  ssoolllltteenn  iinn  ddeerr

wweeiitteerreenn  PPrrääzziissiioonn  ddeerr  ppssyycchhoossoozziiaalleenn  DDiiaaggnnoossttiikk,,  ddeerr  ZZiieell--  uunndd  EErrffoollggssddeeffiinniittiioonn  lliieeggeenn..

DDiieessee  AAuuffggaabbeenn  ssiinndd  aabbeerr  nniicchhtt  uunnaabbhhäännggiigg  vvoonn  ddeerr  KKooooppeerraattiioonnssbbeerreeiittsscchhaafftt  ddeerr  eeiinnwweeii--

sseennddeenn  KKlliinniikkeenn,,  iinnssbbeessoonnddeerree  ddeenn  ppssyycchhoossoozziiaalleenn  DDiieennsstteenn,,  uunndd  ddeerr  PPSSAAPPOOHH,,  ddeerr  AArrbbeeiittss--

ggrruuppppee  ddeerr  ppssyycchhoossoozziiaalleenn  BBeerruuffssggrruuppppeenn  iinn  ddeerr  ppääddiiaattrriisscchheenn  OOnnkkoollooggiiee..  DDeennnn  eeiinnee  SStteeii--

ggeerruunngg  ddeerr  RReehhaa--QQuuaalliittäätt  iisstt  nnuurr  ddaannnn  wwiirrkklliicchh  ssiinnnnvvoollll,,  wweennnn  ddiieessee  AArrbbeeiitt,,  ssttäärrkkeerr  aallss  bbiisshheerr,,

iinn  eeiinneenn  PPrroozzeeßß  ddeerr  NNaacchhssoorrggee  eeiinnggeebbeetttteett  wwiirrdd..  EEbbeennffaallllss  ssiinndd  zzuurr  WWeeiitteerreennttwwiicckklluunngg  ddeess

ffaammiilliieennoorriieennttiieerrtteenn  RReehhaabbiilliittaattiioonnsskkoonnzzeeppttss  wweeiitteerr  FFoorrsscchhuunnggssaarrbbeeiitteenn  nnoottwweennddiigg,,  ddiiee  aabbeerr

nniicchhtt  aalllleeiinn  vvoonn  ddeenn  RReehhaabbiilliittaattiioonnsseeiinnrriicchhttuunnggeenn  ggeettrraaggeenn  wweerrddeenn  kköönnnneenn..  LLaannggzzeeiittssttuuddiieenn

üübbeerr  ddeenn  VVeerraarrbbeeiittuunnggsspprroozzeeßß  ddeerr  ppssyycchhoottrraauummaattiisscchheenn  EErrffaahhrruunnggeenn  vvoonn  FFaammiilliieenn  uunndd  ddee--

rreenn  MMiittgglliieeddeerr  iimm  eeiinnzzeellnneenn  bbeeii  eeiinneerr  lleebbeennssbbeeddrroohhlliicchheenn  cchhrroonniisscchheenn  EErrkkrraannkkuunngg  iimm  KKiinnddeess--

aalltteerr  ssiinndd  vvoonn  NNöötteenn..  DDaabbeeii  iisstt  sseehhrr  wwiicchhttiigg,,  mmeehhrr  ddaarrüübbeerr  zzuu  eerrffaahhrreenn,,  wwiiee  PPaattiieenntteenn--  uunndd

GGeesscchhwwiisstteerrkkiinnddeerr  iinn  vveerrsscchhiieeddeenneenn  AAlltteerrssssttuuffeenn  ddaammiitt  uummggeehheenn  kköönnnneenn..  UUmm  ggeennaauueerree

AAnnggaabbeenn  mmaacchheenn  zzuu  kköönnnneenn,,  ffüürr  wweellcchhee  FFaammiilliieenn  ddeerr  bbeessttee  ZZeeiittppuunnkktt  zzuurr  ffaammiilliieennoorriieenn--

ttiieerrtteenn  RReehhaabbiilliittaattiioonnssmmaaßßnnaahhmmee  iisstt  uunndd  wweellcchhee  FFaammiilliieenn  eeiinnee  RReehhaabbiilliittaattiioonnssmmaaßßnnaahhmmee

nnoottwweennddiiggeerr  hhaabbeenn,,  bbrraauucchhtt  mmaann  ffüürr  ddiieesseenn  BBeerreeiicchh  mmeehhrr  GGrruunnddllaaggeennwwiisssseenn..  SStteellllvveerrttrreetteenndd

ffüürr  eeiinnee  RReeiihhee  aannddeerreerr  KKoonnzzeeppttee,,  ddiiee  zzuukküünnffttiigg  nnoocchh  ssttäärrkkeerr  iinn  FFoorrsscchhuunnggssaarrbbeeiitteenn

AAnnwweenndduunngg  ffiinnddeenn  kköönnnneenn,,  wwuurrddee  iinn  ddiieesseerr  AArrbbeeiitt  ddaass  TTrraauummaakkoonnzzeepptt  ddaarrggeesstteelllltt..

DDaass  QQuuaalliittäättssssiicchheerruunnggssssyysstteemm  wwuurrddee  iinn  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  mmiitt  ddeenn  MMiittaarrbbeeiitteerrnn  ddeerr  RReehhaa--



bbiilliittaattiioonnsskklliinniikk  KKaatthhaarriinneennhhööhhee  bbiiss  EEnnddee  11999966  ffeerrttiiggggeesstteelllltt..  EEiinnee  CCoommppuutteerr--  uunndd  SSooffttwwaarree--

FFiirrmmaa  iisstt  ddaammiitt  bbeeaauuffttrraaggtt  wwoorrddeenn,,  eeiinnee  ccoommppuutteerruunntteerrssttüüttzzttee  DDookkuummeennttaattiioonn  ddaarraauuss  aannzzuu--

ffeerrttiiggeenn..  MMiittttlleerrwweeiillee  iisstt  ddaass  SSyysstteemm  iimm  EEiinnssaattzz..


