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Waarom Systeem en Psychiatrie ?

• 1. Bij een groot deel van de GGZ 
aanmeldingen (±90%)is sprake van 
psychiatrische symptomen

• 2.Systeemtherapie WERKT bij psychiatrische 
symptomen



Geestesziekte in de tijd
• Vroege culturen: demon of god (straf of 

verering)
• Hippocrates: ziekte (kuren)
• Romeinen: ziekte of aanstellerij (kuren of 

straf)
• Freud: trauma en gezin (onbewuste bewust 

maken)
• Laing, Szasz: Maatschappelijke uitstoting
• Heden: deels aanleg, deels context(trauma, 

gezin, sociale positie) Medicatie en therapie





Definitie gezondheid

• Oud: afwezigheid van ziekte en 
optimaal welbevinden(lichamelijk, 
psychisch en sociaal)

• Nieuw: het vermogen zich aan te 
passen en regie te voeren in de 
lichamelijke, psychische en sociale 
uitdagingen





Narratieve techniek

• Michael White ontwikkelde deze 
techniek

• Externaliseren van het symptoom
• Schrijven van een nieuw “script”
• Hulp van “outsider witnesses” in familie 

en maatschappij



Psychiatrie en diagnose

• Bij psychiatrische symptomen is context 
een factor maar aanleg en gevoeligheid 
evenzeer.

• Een psychiatrische diagnose is niet per 
se een stigmatiserend etiket maar kan 
een helpende verklaring zijn die het 
gezinssysteem ondersteunt om nieuwe 
manieren van coping te ontwikkelen.
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Relevante diagnoses voor gezinnen 

• ADHD  
• ASS en persoonlijkheid
• Functionele klachten  
• Organische stoornissen
• Psychotische stoornissen
• Stemmingsstoornissen (depressie en 

bipolaire stoornis)
• Trauma 
• Verslavingen en Dwang(oa eetstoornis)
•



Slechts 5 groepen medicijnen

• 1. ADHD medicatie
• 2. Angstremmers en slaapmiddelen
• 3. Antidepressiva
• 4. Stemmingsstabilisatoren (oa lithium)
• 5. Antipsychotica



Weerstand tegen 
Psychiatrische Diagnose

• 1. Stigma (óók voor de familieleden)
• 2. Bijwerkingen medicijnen
• 3. Blijvende beperking
• 4. Spiegeling falen van maatschappij



Psychiatrie en Maatschappij
• De maatschappelijke context is tegenover 

psychiatrische stoornissen ambivalent 
(stigma), en ook tegenover de behandeling 
daarvan.  Dezelfde splitsing zien we ook 
rond de systeemtherapie zelf. 
Systeemtherapie is miskend. Toch moeten 
systeemtherapeuten een brug slaan tussen 
verstoting en aanvaarding, tussen medicatie 
risico's en voordelen, tussen genetische 
bepaaldheid en verklaring uit de context.



Interventies
• Diagnose-coconstructie en interactieve 

psychoeducatie
• Relatie en Mentaliseren
• Emotieregulatie
• Afspraken rond de symptomen, holding
• Medicatie
• Genogram
• Traumabehandeling
• Wijdere context



Diagnose-Coconstructie

• Symptomen uitvragen
• Kwetsbaarheden in kaart brengen
• Uitleg over psychiatrische diagnoses
• Diagnostisch kader voorstellen
• Interactieve psychoeducatie



Uitleg psychiatrische diagnoses

• Psychiatrische stoornissen zijn variabel 
en hun definitie en beloop is sterk 
afhankelijk van de tijd, cultuur, 
ontwikkelingsfase en context. 

• Focus op hinderlijke symptomen die 
elkaar versterken en in stand houden 



Diagnose-Coconstructie

• Symptomen uitvragen
• Kwetsbaarheden in kaart brengen
• Uitleg over psychiatrische diagnoses
• Diagnostisch kader voorstellen
• Interactieve psychoeducatie



Polarisatie

• Bij psychiatrische symptomen ontstaat 
vaak polarisatie in gezinnen of in teams. 
Systeemtherapeuten moeten dit proces 
verhelderen en beide polen in de 
behandeling aan de orde laten komen, 
want beide zijn waardevol



Interventies
• Diagnose-coconstructie en interactieve 

psychoeducatie
• Relatie en Mentaliseren
• Emotieregulatie
• Afspraken rond de symptomen, holding
• Medicatie
• Genogram
• Traumabehandeling
• Wijdere context



De relatie

• Groot speelveld
• Veilig, containing van angst en verdriet
• Gelijkwaardig, respect
• Markeren
• Transparant: fouten of twijfel erkennen 

maar ook confrontatie
• Langdurig, maar meestal niet frequent
• Wisselende samenstelling



Langdurig contact
• Bij ernstige psychiatrische stoornissen bereik 

je veel door lange tijd beschikbaar te blijven, 
eventueel decennia. 

• Door niet te eisen of te verwachten dat het 
over gaat kan de client en het systeem ook 
makkelijker aanvaarden dat het een blijvende 
maar variërende beperking is en gaan 
daardoor paradoxaal genoeg beter 
functioneren.



Chiel



Chiel
• Allerbeste Frans,Ik wil dat je weet dat ik vandaag 

nog aan je dacht (het voert te ver uit te leggen 
waarom)Ik wil ook dat je weet dat je een hele 
goede invloed hebt gehad op mijn herstel na een 
moeilijke tijd(In AMC en Valerius)Ik zie je nu zo 
zitten...De behoefte om dit even aan je te laten 
weten. Al met al is het mij goed gegaan en kan 
zeggen dat ik die periode niet had willen missen. 
Mijn dank voor je goede zorgen, ik hoop dat het jou 
ook goedgaat, bedankt en alle goeds                 
Chiel



Mentaliseren van diagnose
• 1. Symptomen ipv diagnose
• 2. Verandering en verbetering is mogelijk
• 3. Een langdurig contact met goede 

bereikbaarheid, op voet van gelijkwaardigheid 
• 4. Het proces van "ervoor uitkomen" bij 

vrienden en dierbaren begeleiden
• 5. Maximale controle over medicatie en  

behandeling(selfefficacy)
Met dank aan Jan de Vos          



Placebo-effect  van behandeling

• Beinvloeding van verwachtingen
• Empathie
• Geven van procedurele informatie 

• (van Vliet cs NtvG 2016)



Interventies
• Diagnose-coconstructie en interactieve 

psychoeducatie
• Relatie en Mentaliseren
• Emotieregulatie
• Afspraken rond de symptomen, holding
• Medicatie
• Genogram
• Traumabehandeling
• Wijdere context
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De	kwetsbaarheidscyclus
Scheinkman	&	Fishbane	(2004)

• De	Kernimpasse	deconstrueren:
van	reageren	naar	reflecteren

• Kwetsbaarheid
• Overlevingsstrategie
• Wederkerige	activering
• Overlap	heden	/verleden
• Nieuwe	patronen/	tweesprong



Mentaliseren (Fonegy & Target)

• Het vermogen om te denken over je eigen 
gevoelens en om je voor te stellen dat een 
ander vanuit diens belevingswereld denkt 
en voelt en weer reageert op jou.

• Mentaliseren wordt goed ontwikkeld in een 
veilige hechtingsrelatie



Ons adolescententeam



Holding: Afspraken over Crisis

• Bij crisissituaties als suicidaliteit en 
psychose is 24 uurs bereikbaarheid 
cruciaal om het gevoel van "holding" te 
geven waardoor mensen het volhouden. 
Het is nodig (soms tegen de wil van 
betrokkene) "veilige" familieleden actief bij 
de behandeling te betrekken om dat 
gevoel van "holding" te versterken.

• Zie ook Rood en Meerdinkveldboom



Interventies
• Diagnose-coconstructie en interactieve 

psychoeducatie
• Relatie en Mentaliseren
• Emotieregulatie
• Afspraken rond de symptomen, holding
• Medicatie
• Genogram
• Traumabehandeling
• Wijdere context



Ontrouw medicatie
• Therapietrouw is laag: 22-63%
• - onvoldoende uitleg,geen vertrouwen 
• - bang voor verslaving, 
• - (verkeerd geinterpreteerde)bijwerkingen
• - angst bij stiekem drugsgebruik
• - het gaat weer beter dus kan ik stoppen
• - geen steun van partner of familie
• - financiele problemen
• - als je medicatie neemt ben je gek



Medicatie
• Medicijnen in een begeleiding die alle 

systeemleden en de eventuele andere 
behandelaren includeren. 

• Arts heeft direct mail of sms contact met het 
systeem. 

• De client zelf heeft maximale controle over 
inname, dosering en medicijnkeuze.



Mentaliseren van pillen
• Je eigen gedrag kunnen zien als iets waar 

anderen bezorgd over kunnen zijn
• Het gedrag van de anderen kunnen zien als 

mogelijke bezorgdheid/verdriet/irritatie in 
reactie op jouw gedrag

• Een pil kunnen zien als een optie tot betere 
zelfsturing

• Het verdragen van en omgaan met stigma



Kees

• Goed functionerende psycholoog
• Recidiverende depressie
• Bipolariteit in familie
• Wilde geen diagnose
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• Relatie en Mentaliseren
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genogram



Trauma

• Psychiatrische problemen zijn intens 
verweven met trauma.

• soms delen van het systeem apart zien en 
een oog voor trauma ontwikkelen(EMDR)

• Trauma reactiveert als kinderen de leeftijd 
bereiken waarop de ouders 
getraumatiseerd werden



Interventies
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psychoeducatie
• Relatie en Mentaliseren
• Emotieregulatie
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Tot Slot

• Bij psychiatrische kwetsbaarheden is 
systeemconsultatie onmisbaar

• De “diagnose” en behandeling(ook pillen) 
bepaal je samen met het gezin

• Relatie en  ruim speelveld zijn cruciaal





Oma Kof





Handboek suicidaal gedrag bij 
jongeren

Ineke Rood & 
Jan Meerdinkveldboom


