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Narratieve en 
oplossingsgerichte 

• toepassingen 
bij genogrammen 

Samen hoopvolle perspectieven creëren 

Men kan het leven achterwaarts begrijpen, 
maar moet het voorwaarts leven. 
Kierkegaard 

. Samenvatting Het opstellen van een genogram is een inmiddels 
wijdversPreide.techniek in de familietherapie om problemén'en 
intergenerationele processen in kaart te brengen. Een genogram is 
evenwel niet enkel een diagnostische methode, maar kan ook van 
grote therapeutische waarde zijn. Dit artikel beschrijft hoe ideeën uit 
de narratieve en oplossingsgerichte therapieën hun toepassing kun
nen vinden in het opstellen van een genogram. Door het gezin uit te .. 
nodigen zelf het genogram op te stellen en op zoek te gaan naar 
mogelijkheden. in de eigen familiegeschiedenis, ontstaat een col/abo
ratief proces waarbinnen op een veilige manier aan een verbetering . 
von het contact kan gewerkt worden. Ouders im kinderen worden 
uitgenodigd om verhalen van mogelijkheden en hoop met elkaar te 
delen. Door een genogram te combineren met.een tijdslijn en vragen 
of doelstellingen voor de toekomst, komen alle drie de tijdsdim~
sies in de therapie aan bod en wordt de basis gelegd voor een gezon
der evenwicht tussen reflectie en actie, tussen ilulividualiteit en 
gemeenschappelijkheid. 

I Onze dank gaat uit naar Jan De Cl.ercq, GreetSplingaer, dr. Geuit Loots en 
de collega's van De Viersprong voor hun helpend commentaar bij het tot stand 
komen van dit artikeL 
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INLEIDING 

Bet opstellen van een genogram bij aanvang van een therapie is 
sinds de jaren zestig, zeventig van de vorige eeuw een wijdverspreide 
techniek onder familietherapeuten. Aanvankelijk werd een geno
gram voornamelijk gebruikt als een diagnostisch instrument. Later 
werd duidelijk dat het ook van grote therapeutische waarde kan zijn. 
Typerend voor deze wijziging naar een meer therapeutisch aanwen
den van genogrammen is de verandering in de titel Van het stan
daardwerk van MacGoldrick & Gerson, van Genograms in Family 
Assessment (1985) naar Genograms, AssessmentandJntervention 
(1999). Opvallend is dat het therapeutisch aanwenden van geno
grammen binnen de recente, zogenaamd postmoderne stromingen 
slechts weinig beschreven wordt. Een uitzondering vormen de publi
caties vanuit de oplossingsgerichte methodiek van Isebaert & Cabié 
(1997), Kuehl (1995, 1996) en Thomas (1995), waarin de auteurs 
aangeven hoe men de hulpbronnen en eigen oplossingsmogelijkhe
den van de cliënt en de familie in kaart kan brengen. Uitgangspunten 
in de narratieve' benadering zijn onder andere: e bestaat niet zoiets 
als één waarheid maar eerder meerdere perspectieven; cliënt(en) 
meerauteur laten worden van het eigenverhaal; ruimte maken VOOr 
andere, hoopvolle verhalen naast het probleem (Anderson, 1997; 
Anderson & Goolishian, 1998; White & Epston, 1990). 

Hoewel het opstellen van een genogram hier voor de hand ligt, is 
dit tot op heden binnen de narratieve richting niet verder uitgewerkt. 
Narratieve en oplossingsgerichte therapieën worden beide ook wel 

"postmodern' en 'collaboratieE' genoemd, waarbij een respectvolle 
samenwerking centraal staat (Rober, 2002). 

Het doel van dit artikel is weer te geven hoe ideeën uit de narra
tieve en oplossingsgerichte therapieën hun toepassing kunnen vin
den in het samenstellen van een genogram. We willen ook toelichten 
hoe een genogram bevorderend kan inwerken op hechtingsproces
sen binnen een gezin. De integratie van deze methodieken wordt 
geïllustreerd met voorbeelden uit de klinische praktijk, voorname
lijk vanuit ons werk met jongeren enhun families (Boonstra, 2004; 
Boonstra & HiJlewaere, 2005; Hillewaere, 2006). Hierbij willen wij 
h:andvatten aanreiken vaar het stellen van vragen die gezinnen hel
pen de eigen mogelijkheden te mobiliseren voor het creëren van een 
meer hoopvolle toekomst. Samen met het gezin proberen we op ,die 
manier verbindingen te leggen tussen verleden, heden en toekomst. 
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Deell. Het creëren van een respectvolle NARRATIEVE 

en constructieve smnenwerking EN OPLOSSINGS· 

GERICHTE 

TOEPASSINGEN BIJ 

HET AANBIEDEN VAN EEN VEILIG KLIMAAT GENOGRAMMEN 

EN EEN GOEDE WERKALLIANTIE 

In de eerste fase van éen familietherapie is het aanbieden van een vei
lig klimaat wellicht een van de belangrijkste factoren (Byng-Hall, 
1995a, 1995b; Rober, 1998). In dat kader staat binnen de collabora
tieve therapieën het respectvol aangaan van een werkalliantie cen
traal. :baarbij wordt veel aandacht geschonken aan het helder krij
gen van de hulpvraag van de cliënt(en) (Berg & De Jong, 1996, 
1998). Het opstellen van een genogram helpt in dit proces door de 
hulpvraag te situeren binnen eeu ruimere, betekenisvolle coutext. 
Hettoont interesse en gezonde nienwsgierigheid voor het gezin en al 
de gezinsleden, vannit een houding die Anderson & Goolishian 
(1998) vanuit de collaboratieve benadering zouden benoemen als 
not-knowing, een houding waarin betekenissen niet.op v.oorhand 
vastliggen. Het gezin krijgr op deze manier verandering en verrui
ming van perspectief. Naast het 'probleemgesatnreerde' ",,;;,haal 
(White & Epston, 1990), vaak beladen door een gevoel van machte
loosheid, ontstaat er ruimte voor andere, meer hoopvolle verhalen 
over kunde en mogelijkbeden. 

De behoefte om vooral over het probleem te praten kan onder
vangen worden door het gebruikvan een rijdslijn (Friedman e.a., 
1988) boven het gi!nogram, waarop naast problemen of moeilijkhe
den ook positieve gebeurtenissen een plaats kunnen krijgen. Een 
tijdslijn biedt op een heldere manier een chronologisch overzicht van 
gebeurtenissen die voor her gezin belangrijk zijn. Het opstellen van 
een tijdslijn heeft nog enkele bijkomende voordelen. Zo is het voor 
ouders meestal ontspannend om over de geboorte en babytijd van 
hun kind te praten, hoe groot de problemen met dit kind nadien ook 
geworden zijn. 

Het is onze ervaring dat door de moeilijkheden een plaats te 
geven en te visualiseren op een flip-overvel, bij voorkeur op de tijds
lijn, deze gemakkelijker in eeI) context worden geZien en minder ver
pakt in een persoonsgebónden, moeüijker werkbare hulpvraag. Het 
visueel voorstellen.zorgtvoor alle.gezinsleden, zowel ouders als kin
deren, voor de geruststelling dat het probleem niet uit het oog verlo-

. ren wordt,' Bovendien wordt het bij de uitwerking van het genogram 
·ook duidelijk dat er oog is voor de mogelijkbeden en krachten van 
het gezin. Bij het beschrijven van de problemeu is de vraag naar 
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oplossingen die de cliënten reeds zelf hebben geprobeerd (Kuehl, 
1995, 1996) een van de belangrijke hulpmiddelen om hunperspec
tieven te ontdekken. Op deze manier is spreken over het verleden 
niet bedreigend en helpt het hen om beter om te gaan met de moei
lijkheden en de mogelijkheden van het heden, met het oog op een 
hoopvollere toekomst. 

Een voorbeeld van een vraag die wij gebruiken bij het opstellen -
vim een genogram is 'Om jullie beter te begrijpen zouden we graag 
even naar jullie gezin kijken ennaar _die van jullie moeder en vader'. 
En bij het visualiseren: 'Ik heb hier graag een tekening van, want als 
jullie het over oomjan of tante Mia hebben, kan ik het beter volgen'. 
Dergelijke vragen getuigen van een respectvolle nieuwsgierigheid 
(Cecchin, 1987; Srnith & Nyland, 1997) en bevorderen het bewust
zijn-van-een sociale context. Meer oplossingsgerichte vragen lniden 

_ bijvoorbeeld 'Wat zijn belangrijke gebeurtenissen in jullie familiege
schiedenis?', 'Kunnen jullie mij ook vertellen hoe jullie daarmee zijn 
_omgegaan?' En ook vragen we bijvoorbeeld 'Wij willen samen met 
jullie op zoek gaan naar mogelijkheden binnen jullie eigen familiege
schiedenis, naar mogelijke oplossingen voor het probleem waarvoor 
jullie hier gekomen zijn. Het is onze ervaring dat mensen die ooit wel - -
toegepast hebben voor andere moeilijkheden, maar deze door de 

-hnidige spanningen nit het oog verloren zijn'. Of bondiger 'Laat ons 
eens kijken welke kwaliteiten-en mogelijkheden er in jullie familiege
schiedenis zijn'. 

Het samen reflecteren en in dialoog gaan over de eigen familiege
schiedenis draagt bij tot een beter begrip, niet enkel van zichzelf 
maar ook van de anderen, en kan erg bevorderend zijn voor de hech
tingsprocessen binnen het gezin. Kunnen stilstaan bij de eigen inner
lijke_leefwereld, zich kunnen inleven in die van een ander en daar
over kunnen reflecteren, zijn belangrijke indicaties om te kunnen 
spreken van een goede, veilige hechting. Fonagy e.a. (2002) vatten 
d~ze complexe processen samen onder de noemer mentaliseren. In 
een artikel in Family Process vertalen ze deze processen naar syste
mische concepten en ze spreken in dit verband over ~shared frames 
of representations of emotions, cognitions and behavior' (Hill e.a., 
2002). Hierbij gaat het over het feit of een gezin een gemeenschappe
liJke taal kan onrwikkelen, of ze om dezelfde dingen kunnen lachen 
en dezelfde pijnpunten met elkaar kunnen delen. HetgezamenJijk 
samenstellen van een tijdslijn en een genogram door een gezin kan 
eveneens de -mentaliseringsprocessen bevorderen'en-verbindend wer- -
ken: in het vormen van gemeenschappelijke herinneringen en een 
gemeenschappelijke taal. De volgende voorbeelden van vragen kun
nen hierbij helpend zijn: 'Wat bedoel je hier precies mee?', 'Heb jij 
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een idee watX hiermee bedoelt en hoe dit voor hernJhaar was?', 
'Hoe was het voor Y toen X zich zo voelde?', 'Is jullie herinnering 
gelijkaardig, oftoch net wat anders?' en 'Hoe voelde elk van jullie 
zich bij gebeurtenis Z?' 

HET ACTIEF BET·REKKEN VAN DE KINDEREN 

OF JONGEREN 

Wanneer een familie voor consult komt, kan het heel nuttig zijn de 
kinderen of jongeren op een actieve manier bij het proces te betrek
ken. Immers, kinderen kunnen een eigen bijdrage leveren in het 
maken van hetgenogram en het creëren van een positieve context. 
Wij vragen hierbij meestal aan de ouders het mandaat om hun kin-

73 

. deren te laten samenwerken om het geriogram te tekenen. Zo moge
lijk starten we met de jongste kinderen, die dan om raad kunnen vra
gen aan de oudere broers of zussen. Nadien kan men aan de ouders 
vragen of wat de kinderen over hun gezin vertellen, aanslnit bij hun 
eigen ervaring. Deze manier van vragen heeft meerdere·functies, je 
erkent de ouders in hun ouderlijk gezag en je nodigt het hele gezin uit '., 
tot een co-constnictief proces, waarbij. de gez~enlijke betekenis ge
ving van groter belang wordt dan de correcte feiten (Srnith & 
Nyland, 1997). 

Wanneer kinderen het genogram mee kunnen tekenen, voelen ze 
zich sterk betrokken, al leidt dit uiteraard niet steeds tot een over
zichtelijk geheel. Men kan dan als therapeut de symbolen voorteke
nen of een blad met symbolen voorleggen. In het algemeen zorgt het 
voor een aangename sfeer van samenwerking, sorns voor het eerst 
sedert geruime tijd. Een bijkomend voordeel is dat het gezin ruimte 
maakt om naar elkaar te luisteren. Jongere kinderen zijn over het 
algemeen erg open in het spreken· over hun familie, dikwijls op een 
plezierige en humoristische manier. Het'zijn dan ook welkome gid
sen in de zoektocht naar positieve interacties. en mogelijke hulpbron
nen (Andolfi e.a., 1989; Berg & Steîner, 2003; Le Fevere de Ten 
Hove, 2002; Selekman, 1997; Rober, 1998). Ouders zijn vaak ver
baasd over de kennis die kinderen of jongeren hebben over hun . 
gezin. Bijzonder nuttig kunnen foto's zijn, omdat die aansluiten bij 
de taal en de leefwereld van kinderen en mooie herinneringen kun
nen bovenhalen bij ouders of heel het gezin. Het is onze ervaring dat 
gezinsleden 'danhaast automatisch met positieve beelden en herinne
ringen komen. Ook dit zorgt voor een positief klimaat waardoor er 
later in het therapeutische proces op een constructiever manier aan 
pijnlijke gebeurtenissen of problemen gewerkt kan worden. 

Het gebruik van kleuren (Lewis, 1989) kan helpen om zinvolle 
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nuances aan te brengen. In onze manier van werken laten we de keuze 
van kleuren over aan bet gezin zelf. Ook andere non-verbale elemen
ten, wals tekeningen of poppen (Berg & Steiner, 2003; Gil, 1994; 
MacGoldrick e.a.,1999) slrutengoed aan bij de taal van kinderen en 
leiden tot een speelse manler van samenwerken. Zo beschrijven 
MacGoldrick e.a. (1999) de tecbniek Family play genogram, gebruikt 
door Buurma (1999), waarin aan gezinsleden gevraagd wordt hun 
familie voor te stellen in hand- of vingerpoppen, dieren, miniatuur
mensen of andere objecten. Dit zorgt voor een creatief proces, dat 
appèl doet op de fantasie en vindingrijkheid van de gezinsleden om 
samen de familiegeschiedenis opnieuw vorm te geven. MacGoldrick 
e.a. (1999) verwoorden het effect·van speelse methoden als volgt: 'Het 
introduceren van spel in de discussie van de actuele feiten van het his
torisch geilogram geeft familieleden grotere flexibiliteit in het zich -
voorstellen van mogelijkheden tot verandering, ook in de wetenschap 
dat de inhoud van de geschiedenis niet veranderd kan worden'. 

Deel2. Op zoek naar mogelijkheden _ 
van hetgezin en de familie 

Men kan bij het opstellen van-een genogram het gezin laten kiezen 
waarmee het bij voorkeur aanvangt, met het gezin Van oorsprong 
van moeder of vader, of met het kerngezin waarmee men naar het 
consult komt. Het gezin zelf de keuzevrijheid geven past goed bin
nen een collaboratieve manier van werken en verhoogt het actief in 
handen nemen van het eigen proces. 

-VRAGEN GERICHT OP HULPBRONNEN 

Hulpbrongerichte vragen zijn vragen die tot doel hebben mogelijke 
hulpbronnen of positieve eigenschappen nit de eigen familie in kaart 
te brengen. We hebben voor deze vragen vooral inspiratie gevonden 
in het werk van DeMaria e.a. (1999) en van Onken (2004), die zich 
baseren op ideeën nit de psychosynthese van Assigioli (1965). De vra
gen beog!'ll op zoek te gaan naar aangename herinneringen en het uit
wisselen of delen van belangrijke betekenissen, dromen, identifica
tiefiguren en mogelijkheden. :ä leiden over het algemeen tot een aan
gename sfeer en tot een groter gevoel van verbondenheid en compe-

-- ~entie. De vragen worden telkens op een open manier gesteld bij het 
opstellen van het genogram en peilen voornamelijk naar de hulp
bronnen vanuit een historische context, maar betreffen ook de actu
aliteit en het kerngezin. Zoals het bij collaboratieve benaderingen 
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past, is het aan het gezin om mee te beslissen welke vragen voor hen 
het meest nuttig of helpend zijn. Het is overigens wenselijk dat je je als 
therapeut beperkt en een gezin niet overvraagt. Je kunt op het einde 
steeds vragen of er nog relevante informatie is die het gezin wil delen. 
Ook kun j e de gezinsleden enkele vragen mee naar huis geven, waar 
ze tussen de sessies verder mee aan de slag kunnen. Kuehl (1995) 
spreekt in dit verband over 'in berween sessions investigations'. Hier 
volgen enkele voorbeelden van vragen, gerangschikt volgens thema. 

Tradities. Wat zijn de tradities in jullie farnilie rond bijzondere' 
'gebeurtenissen, zoals verjaardagen ofKerstmÏs? .Welke tradities vin
den jullie het gezelligst? Wat maakt jullie gezin daarin bijzonder? 
Mooie momenten. Wat zijn echt prettige herinneringen of mooie 
momenten van jullie gezin offamilie? War betekenen die VOor jullie, 
en hoe reageerden jullie naar elkaar toe? 
Moeilijke momenten. Wat is jullie kracht in het omgaan met moei
lijkheden? Hebben jullie er ook iets uit geleerd? Is er iets dat voor jul
lie in deze situatie van nut kan zijn? 
Beroep. Vragen rond beroepen zijn over het algemeen erg brnikbaar 
om mee te beginnen, daar ze neutraal gesteld kunnen worden. Ze 
leveren dikwijls relevante informatie in verband met familietradities 
en mogelijke kwaliteiten. 
Vriendschap. Wat betekent vriendschap voor jullie familie? Zijn er 
vrienden die voor jullie ouders of grootouders een bijzondere rol 
gespeeld hebben? Wat vinden jullie het oela,ngrijkste in vriendschap? 
Helden. Wie bewonder je het meest in je familie? Ken je ook een ver
haal over bijzondere moed of iemand in de familie die zware tegen
slag heeft overwonnen? En hoe zou dit jullie kunnen helpen met de 
huidige tegenslagen? 
('",loof, religie en waarden. Speelt geloofof religie een belangrijke 
rol in jullie opvoeding? Ook in de manier waarop jullie waarden aan 
jullie kinderen proberen mee te geven? Welke waarden zijn voor j ul
lie belangrijk? Eu welke waarden zie je dat jullie kinderen meedra
gen, naast de dingen die ze misschien net anders doen? 
Verhalen, kunst en cultuur. Wat waren de favoriete boeken van jul
lie grootouders of ouders? En van jullie als kind? En kun je je nog 

. bepaalde muziek herinneren? Zijn er bepaalde verhalen die jullie zijn 
bijgebleven? Die jullie deden lachen of huilen? 
Vrije tijd;s.P0rr en s.Pel. Wat zijn jullie favoriete vrije tijdsbestedin
gen, sport, hobby's? Dezelfde als jullie ouders of grootouders? Aan 
welke vakantie hebben jullie de beste herinneringen? 
.GclQ. Welke betekenis heeft geld in jullie gezin, en voor jullie groot

. ouders? Hoe gingen zij daar mee om? 

75 

NARRATIEVE 

EN OPLOSSINGS

GERICHTE 

TOEPASSINGEN BIJ 

GENOGRAMMEN 

._~~~--_ .. _---_._--_ ...... -.. -

I 
t 

~ 
~~ 
1 
I 
j 

':1' '. 

I 
! 
j 

I 
" , 

i 
"; 

1 

1 
) 



o 

,: ' 

,,' 

SYSTEEMTHERAPIE JAARGANG 18 r:JR.2. JUN! :1.0~6 

Mumford & Weeks (2003) hebben een speciaal 'geldgenogram' ont
worpen om de betekenis en functie van geld en de patronen rond 
geldzaken in het ouderlijk gezin in kaart te brengen. DeMaria e.a. 
(1999) hebben in specifieke genogrammen (focussed genogram) 
enkele andere belangrijke thema's verder nitgewerkt, zoals gehecht
heid, emoties, woede, gender, seksualiteit en liefde en ten slotte cul
tuur. Het gerichte genogram omtrent gehechtheid kan als goede 
basis dienèn voor verder exploratie. De vragen naar vriendschappen 
en naar de ruimere socioculturele context slniten goed aan bij·het 
opstellen van een sociale kaart of ecomap zoals uitgewerkt door . 
Harttnan (1978; Harttnan & Laird, 1983). Vrieridsch~ppen of.ande
re aspecten uit het sociaal-culturele leven kunnen ook op een of 
andere manier op of naast het genogram gevisualiseerd worden. Het 
kan belangrijk zijn deze op de tijdslijn te plaatSen als bijzondere 
momenten of als mog~lijke verliesmomenten. De strijd tussen ado
lescènren en ouder~ rond geloof, waarden of zakgeld, om slechts 
deze te noemen;worden door dergelijke vragen in een bredere con
text en een meer relatief kader geplaatSt. Vaak wordt het kinderen 
én ouders op deze manier duidelijk waarom het zo een strijdpunt is 
geworden. 

Door eerst vragen te stellen naar gelijkenissen !<rijgen verschillen 
nadien een tuinder (angst)beladen betekenis. De vragen peilen op die 
mauier uiet enkel naar mogelijke hulpbronnen, maar bieden ook 
mogelijkheden tot verdieping en het leggen van verbindingen of het 
bevorderen van hechtingsprocessen. 

HET IN KAART BRENGEN VAN DE POSITIEVE EIGEN~ 
SCHAPPEN EN MOGELIJKHEDEN VAN HET GEZIN 

Men kan ook kiezen om te starten met het in kaart brengen van 
eigenschappen van het gezin dat zich meteen hulpvraag heeft aange
meld. Ook hier is het handig aan te vangen bij de kinderen of jonge
ren die minder rechtStreeks de kern Van het probleem vormen. 
Dikwijls zien broers of zussen positieV~eigenschappen die de ouders 
of de geïdentificeerde patiënt zelf niet (meer) zien of kunnen benoe
men. Daarnaast kan men de ouders uitnodigen om over de kwalitei· 
ten van hun kinderen te vertellen. Vaak is dat een moeilijke opgave 
voor ouders die net met hun probleemadolescent om consult komen. 
Vragen naar positieve eigenschappen van hun kinderen is een uitno
diging aan de ouders om hun perspectief te verruimen en opnieuw de 
krachten en mogelijkheden van hun kinderen aan te spreken. Zoals . 
eerder beschreven, kunnen de tijdslijn en het tijdsperspectief hierin 
helpend zijn. Ouders zijn vaak in de ellende van de alledaagse strijd 
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de mooie herinneringen en gewaardeerde eigenschappen van hun NARRATIEVE 

kind vergeten. Niet zelden merken ze dat het precies die positieve EN 0 PL 0 S SI N GS-

eigenschappen zijn die ze in hun kind waardeerden, zoals zelfstan- GERICHTE 

digheid, extravertie of moed, die later oók voor mogelijke proble- . TOEPASSINGEN BIJ 

men hebben gezorgd (HiIlewaere, 2006). Ook voor de jongere bete- GENOGRAMMEN 

kent deze manier van werken een verruiming van perspectief; hij of 
zij hoort mogelijk voor het eerst sedert lang opnieuw positief over 
zichzelf spreken. Hierdoor weet de jongere zich opnieuw aangespro-
ken op zijn ot hàar krachten en mogelijkhed~ en niet meer nitsluF 
tend op het probleemgedrag. Het is onze ervaring dat deze manier 
van complementeren, zo eigen aan de oplossingsgerichte methodiek 
(DeShazer, 1985, 1988,1991; Berg & DeJong, 1996, 1998), wan-
neer deze uit het gezin zelf komt niet alleen leidt tot een sterker 
effect, maar ook de weg vrijmaakt voor een helend en verbindend 
proces. 

Hier volgt een klinisch voorbeeld3 met enkele kwaliteiten van 
verschillende gezinsleden uit een gezin dat om consult komt. 

Technisch Sociaal 
Problem-solver Hartelijk 

Aardig WiIlcm, 4Sj Katrien, 43j Zorgzaam 
Verlegen Zorgvuldig 

Veeleisend (voor zichzelf) Nauwgezet 
Beetje humoristisch 

Gezellig Sociaal 
'Pittig' Sportief 

Creatief 0 Handig 
Veelzijdig Ingrid, 17j Martijn, ISj Slim 
Sociaal Doorzetter 

Gevoelig Eerlijk 

Fig.1: Een constructief genogram van een kerngezin 

Martijn en Ingrid schreven gezamenlijk dit genogram op een flip
overvol en de opgetekende woorden komen van de gezinsleden zelf. 
In dit voorbeeld startten de kinderen met positieve eigenschappen 
van elkaar op te schrijven, aangevuld met commentaar van de 
ouders. Vervolgens brachten de kinderen de positieve eigenschappen 
van hun ouders in kaart, niet zonder enige humor, opnieuw 2!Ulge
vuld door de ouders die op deze manier de positieve eigenschappen 

3 De namen v~ alle personen in dit artikel zijn veranderd ui~ respect voor de pri
vacy van de gezinsleden en het gezin. Herkenbare details zijn geschrapt, maar 
de gegevens waarheidsgetrouw. 
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van hun partner als ouder en als partner mee in kaart brachten. Een 
dergelijk proces geeft vaak enige discussie en het is interessant te 
merken hoe het gezin te werk gaat in het zoeken naar de juiste nuan
ces in het verwoorden van ·de karaktereigenschappen van de gezins

·leden. Het gezin is door nuancering in het taalgebruik en betekenis
geving reeds bezig een nieuwe betekenis of hernieuwde kijk op de 
werkelijkheid te construeren (De Shazer, 1994; Korzybski, 1933); 
een perspectief met mogelijkheden (Anderson & Goolishian, 1998; 
White, 1991; White&Epston, 1990). 

. Vannit de oplossingsgerichte benadering kunnen vragen naar 
verschillen of uitzonderingen bijzonder nuttig zijn voor het doorbre~ 
ken van het probleem en het komen tot mogelijke oplossingen (Berg 
& De Jong, 1998). Bij probleemgezinnen met adolescenten merkt 
men soms weinig of geen evolutie meer, de jongere zit vast in een 
negatief beeld van zichzelf en trekt zich vaak in grote mate terug uit 
het contact met anderen inclusief het eigen gezin. Ook het gezin 
dreigt vastte slibben in een negatief interactiepattoon Uohnson, 
1996; Keiley, 2002). Uitzonderingsvragen kunnen in dit geval goed 
helpen: 'Met wie in de familie heeft de jongere nog wel een goed con
tact?'. Dikwijls is er wel een grootouder, een oom, tante of nicht die 
deze positie inneemt, omdat er letterlijk en figuurlijk meer ruimte en 

, afstand is in deze reIa:tie. Verder zijn de klassieke ·uitzonderingsvra-. 
gen of vragen naar verschil ook hier van toepassing, zoals 'Wat is er 
anders in het contact met deze oom of die tante?', en 'In welke situ
aties is er nog wel een goed contact binnen het gezin?'. 

Het eerst in kaart brengen en nitdrukkelijkbenoemen van het 
positieve impliceert niet dat er geen ruimte is voor negatieve gevoe
lens of belevingen. Zeker in het geval van uitgesproken negatieve. 
ervaringen, zoals mishandeling of misbruik, is het belangrijk ook 
deze een duidelijke plaats te geven. Bij ttaumatische gebeurtenissen 
is het wel noodzakelijk eerst een veilige context te creëren waarop 
men nadien in detherapieteIkens kan terugvallen (Dolan, 1991). 
Bedreigende personen of tijdstippen worden daarom in eerste 
instantie enkel gevisualiseerd maar niet verder geëxploreèrd, zeker 
niet alvorens er voldoende veiligheid is gecreëerd. 

BRUNO 

HILLEWAERE 

EN MYRIAM 

LE FEVERE 

DE TEN HaVE 
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Deel3. Verdere zoektocht naar verbindingen 
en hoopvolle perspectieven 

INTERGENERATIONELE VERHALEN EN VERBINDINGEN 

Na het in kaart brengen van de hulpbronnen van het kerngezin kan 
men verder op zoek gaan naar andere aanknopingspunten voor 
mogelijke oplossingen bij de gezinnen van oorsprong van beide 
ouders. Bij de overgang naar deze families van oorsprong van de 
ouders kan men vragen stellen als 'Van wie of van welke kalit in de 
familie heeft bijvoorbeeld Ingrid deze eigenschap (creativiteit of 
veelzij digheid)', of.'I. er iemand in de familie van je moeder of je 
vader die ook deze eigenschappen had?'. Dergelijke vragen, zeker 
wanneer ze op een circu1airemanier gesteld worden, bevorderen het 
uitwisselen van informatie en feedback (Ausloos, 1999) en zorgen 
voor een gevoel van verbc,mdenheid tussen de familieleden. We nodi

, gen de gezinsleden uit nog meer verbindingen te maken tussen het 
gezin dat voor consult komt en de vorige generaties, door vragen als 
~Kuimen jullie ons iets vertellen over de familie ~an vader (of moe
der) en wat jullie daar vooral opvallend of bijzonder in vinden?', 
'Kunnen jullie iets meer vertellen of opschrijven over het gezin van 
jullie moeder of vader, over hun broers of zussen, hun vader of moe
der, jullie oma of opa?'. Ook hier kan men vooral de aandacht rich
ten op positieve eigenschappen, en gebruikmaken van de hulpbrpn
gerichte vragen zoals hierboven beschreven. 

Genogrammen kannen aangewend worden voor het op zoek 
gaan naar oplossingen rlie de faniilie al benut heeft voor (existentiële) 
moeilijkheden. Zo kan men,anders gaan kijken naar de zogenaamde 
ziektegeschiedenis en voor een verandering zorgen van een eerder 
passieve slachtofferpositie naar een meer competent inrlividu of gezin 
dat over de norlige mogelijkheden beschikt om zelfs de moeilijkste 
situaties aan te kunnen (Berg & De Jong, 1996). Walsh (1999, 2003) 
geeft aan dat het omzetten van tegenslagen in zinvolle betekenisge
ving mee vorm geeft aan het gevoel van weerbaarheid (resilienee) en 

, welzijn van een individu of gezin. illustratief is de veelzeggende ande
re betekenisgeving in het werk van Dolan (i 991) rond mensen rlie 
geleden hebben onder traumatische gebeurtenissen: van trauma- of 
incestslachtoffer naar 'traUmaoverlever' en 'incestoverlever'. 

Wij ,proberen ook de moeilijkheden zo goed mogelijk in kaart te 
brengen en samen te zoeken naar een manier om er mee om te gaan. 
Een nurtige' en door ons veel gebruikte toepassing ligt in het op zoek 
gaan naar steun, bijvoorbeeld bij het verwerken van verlies of het 

79 

NARRATIEVE 

EN OPL05SINGS~ 

GERICHTE. 

TOEPASSINGEN BIJ 

GENOGRAMMEN 

I 
f 

1 , 

, ::-



5YSTEEMTHER:.PIE JAARGANG r8 NR.:t JUNI 2006 

omgaan met depressie, met vragen als 'Ken je nog iemand in je fami
lie die gelijkaardige moeilijkheden heeft gekend?', 'Kun je vertellen 
hoe deze persoon daarmee is omgegaan?' en 'Wat is in jullie familie 
de meest helpende manier om hier mee om te gaan?'. Bijzonder 
krachtig blijken de punten van gelijkenis te zijn binnen een geno
gram, daar dezeyerbindend en versterkend werken. Dit zorgt, naast 
het verschil waar ouders en jongere meestal op gefocust zijn, voor 
een hernieuwde verbinding (creating connections, Johnson, 1996) 
en vergroot het gevoel van saamhorigbeid en weerbaarheid (Walsh, 
1999,2003). Nadien kan men dan meer de verschillen.tussen de 
gezinsleden uitwerken. In de oplossingsgerichte merhode spreekt 
men in dit verband over continueringsvragen, vragen naar wat een 
gezin wenst te behonden en wat het reeds als positief of effectief 
ervaart. 

Hoewel deze mauier van werken veel mogelijkheden biedt, zijn 
er toch ook enkele beperkingen, met name walmeer het gaat om ern
stig getraumatiseerde gezinnen. J ordan (2004) heeft een merhodiek 
uitgewerkt, 'the color-coded trauma timeline genogram', om bij ern
stige en mecrvondigetraumatische gebeurteuissen de tijdslijn en het 
genogram toch op een veilige manier te hanteren. In ons werk gaan. 
we vooral in een eerste fase minder expliciet trauma's op papier 

, laten zetten. Zeker wanneer hèt om seksueel misbruik binnen het 
gezin gaat, verkiezen we om in de eerste fase voldoende veiligheid 
voorop te stellen en niet verder te exploreren. 

DE DERDE TIJDSDIMENSIE: DE TOEKOMST 

Bij het samenstellen van het genogram kan men ook goed de derde. 
tijdsdimensie, namelijk de toekomst, bewust en actief in het rhera
peutisch proces betrekken. Vragen naar de toekomst zijn typisch 
voor de oplossingsgerichte methode, maar door te vertrekken vanuit 
het genogram brengt men een mooie verbinding met de eigen (histo
rische) ervaring en de in kaan gebrachteJmlpbronnen, waardoor 
d,omen of idealen nauwer aansluiten bij de realiteit zoals het gezin 
die beleeft. Na het samenstellen van het genogram kan men expliciet 
vragen naar hoe het gezin de toekomst ziet of zou willen zien. Hier 
volgen opnienw enkele voorbeelden van dergelijke vragen. 'Welke 
dromen·haddeniullie ouders! grootouders?', 'Welke dromen delen 
jullie samen, of welke dromen hebben jullie zelf?', 'Mochten jullie 
elk een wens doen voor dit gezin, welke wens zouderi jnllie dan 
doen?'. Bij deze laatste vraag gebruiken we wel eens een toverstafje, 
wat cliënten toelaat om via een soort transitioneel object vrijer te 
dromen van een betere toekomst (Andolfi, 1995, Andolfi e.a., 1989). 
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Vanuit de oplossingsgerichte benadering spreekt men in dit verband NARRATIEVE 

van een selffulfilling prophecy, het creëren en visualiseren Van een EN 0 P La S SIN GS-

concreet gewenst (toekomst)scenario, dat op de juiste mauier GERI CHTE 

gebracht een sterke positief hypnotische inductie geeft. Wanneet TOEPAS SIN GEN BIJ 

deze vragen te ver afstaan van de (moeilijke of problematische) GENOGRAMMEN 

realiteit voor het gezin kan het passender zijn om meer concrete vra-
gen te stellen als 'Wat zien jtillie zelf als haalbaar?', 'Wat zouden jul-
lie daar zelf aan kunnen doen en wat kan jullie hierbij helpen?'." 

Binnen de oplossingsgerichte benadering staathetformuleren 
van goede doelstellingen centraal (Berg & De Jong, 1998), maar tot 
hiertoe werd dat slechts zelden gekaderd in een historisch perspec
tief. Een genogram vormt ons inziens een goede basis om vanuit 
eigen ervaringen tot goede en "realistische doelstellingen te komen 
zowel op individueel uiveau als voor het gehele gezin. Een voorbeeld" 
uit de praktijk kan dit verder illustreren. 

Een eenoudergezin met een alleenstaande weduwnaar en drie 
dochters, waarin vanuit wederzijdse beschermingsdrangniet 
geSproken werd over de overleden moeder, besloot na het" 
creëren van het genogram tot de volgende doelstellingen. 
- Samen foto's "bekijken vim moeder en rouw beSpreekbaar 

maken .. 
- Een gezamenlijk bezoek brengen aan de ouders van moeder 
- Rustiger en minder conflictueus contact tussetr de twee 

oudste dochters 
- Zoeken naar een goede nabijheid en afstand tussen vader 

en dochters 

Deze doelstellingen hebben als groot voordeel dat ze geënt zijn op 
het eigen verleden en daardoor nauw aansluiten bij het verhaal en de 
beleving van het gezin. De doelstellingen worden gevisualiseerd 

(~ boven de tijdslijn en het genogram waardoor het gezin een goed 
overzicht krijgt en een eigen plan van aanpak. Uiteraard kan dit plan 
gedurende de therapie verder verfijnd en bijgestuurd worden. 

Vanuit een narratief paradigma kan men spreken over het op
nieuw auteur worden van het eigen verhaal; naar een verhaal van 

.~~ 

mogelijkheden en hoop (re-authoring lifevolgens White, 1991; White 
& Epston, 1990; Smith & Nyland, 1997). Byng-Hall (1995b) spreekt 
over het herschriiven van het familiaal script, waarin mensen minder 
vast komCjl te zitten in hun probleemverhaal eh meer ruimte ontstaat 
voor creativiteit en improvisatie. Door het samen construeren van een 
toekomstperspectief en dit te koppelen aan het genOgram krijgt ook 
her verleden een andere, meer genuanceerde betekenis. Dat kan helpen " 
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om de identiteit ('het zeW) van elk gezinslid afzonderlijk te constru- BRU NO 

eren, maar draagt evenzeer bij aan een gemeenschappelijk verhaal of Hl L LE WA ERE 

identiteit van het gezin of de familie. De herinnering aan het verleden is EN MYRIAM 

in die zin geen statisch gegeven, maar een dynamisch proces van zowel LE FEVERE 

individuele als gemeenschappelijke gegevens. DE TEN HOVE 

Hil! e.a. (2003) hebben het in dit verband over een dialectisch 
proces russen afzonderlijke (separateness) en gemeenschappelijke, 
gedeelde mentale toestanden (shared state ofmind) binnen het gezin. 
In eenvoudiger woorden, sommige ervaringen wordeJl.gedeeld, 
andere behoren tot de gezinsleden afzonderlijk en e~n gezond even- ", 
wicht russen beide vormen is belangrijk. HilI e.a. (2003) hebben het 
nOIl over een andere balans In hechringsprocessen in families, die 
russen reflectie en actie. Voor sommige gezinnen is het vooral zinvol 
om verder te reflecteren over betekenissen nit het verleden, wat meer 
aanslnit bij narratieve toepassingen. Voor andere gezinnen lijken 
concrete, actiegerichte oplossingen aangewezen en zal men meer 
hebben aan toepassingen uit de oplossingsgerichte methodiek. De 
meerwaarde lijkt 'Ons vooral te liggen in een integratie en verbindin-
gen binnen het gezin en russen de verscheidene tijdsdimensies. 

KLINISCH VIGNET 

Een klinisch voorbeeld en een uitgewerktgenogram kunnen het dy
namische karakter van deze manier van werken verder illustreren. 

Bea, ~en zeventienjarig meisje werd naar ons centrum verwezen 
omwille van faalangst, ernstige depressieve symptomen en 
automutilatief gedrag. Het gezin was sterk betrokken en toon
de zich erg bezorgd. Tijdens de eerste sessie werd het gezin uit
genodigd om samen een genogram op te stellen. 

Het gezin ging van start met het in kaart brengen van enkele 
positieve eigenschappen. Het genogram werd opgetekend 
door de drie kinderen en de bewoordingen kwamen tot stand 
in gemeenschappelijk overleg.Bet verwoorden van de eigen
schappen van het kerngezin kwam vlot tot stand, maar voor 
het in kaart brengen van de respectievelijke families van de 
ouders dienden de kinderen stevig door te vragen bij de 
ouders. Op zoek naar gelijkenissen kwamen we ondermeer bij 
de volgende verbanden. Gemeenschappelijk tussen Bea en 
haar moeder is dat ze beiden enig meisje zijn en elk twee 
broers hebben. Ook vader heeft twee zussen en is dus even
eens zonder een sibling (broer) van het eigen geslacht. 

. ..... . 
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Technieker 
Koppig 

Eigenwijs 
Rechtlijnig 

Intelligent 
lngef!icur 

Hardé werker 
Rechtvaardig 

Rechtlijnig Vader, 46j 

Slim 
Sociaal 

Zorgend 
Zacbt 
Aardig 

Zwijgzaam 

Rustig 
Inuoven 

P.T.S.S. na Indië 

Huiselijk 
Harde werkster 

Lichtjes dominant 

Behulpzaam 
Staat altijd 

klaar voor iedereen, 
Gezellig, 'huiselijk . 

Moeder, 43j ijverig 

Grappig 

Veeleisend Bea 
Streng voouichzelf 17,.' 

Lief 

Sociaal 
Technis:ch 

Snel 
Hendrik, Slim Jeroen,. 

Kan goed tekenen 
. Bezorgd om zus 

Handig lSj Gevoelig l1j 

Fig. 2: Een genogram van drie generaties 

Misschien niet zo opzienbarende maar wel verbindende gege
vens en prettig om mee te starten. Er waren nog enkele andere 
overeenkomsten. Beide ouders hadden een grote verantwoor
delijkheid in hun gezin van oorsprong. Vader was door de 
ziekte van zijn jongere zus gewend om minder aandacht te 
krijgen en meer verantwoordelijkheid te moeten nemen, iets 
wat hij voorheen steeds als vanzelfsprekend had ervaren. Ook 
moeder was door de moeilijkheden van haar vader (P. T.S.S. 
na als soldaat voor Nederland in Indië te hebben moeten 
vechten) en zeker na de dood van haar moeder gewend veel 
verantwoordelijkheid op zich te nemen en te 'zorgen voor 
anderen. Een grote kwaliteit van beide ouders, die er toe 
geleid had dat ze gewoon waren om zich sterk te houden bij 
tegenslagen en zo veel mpgelijk op deze eigen kracht verder te 
vertrouwen. Als keerzijde van deze medaille leidde dit wel tot 
een remming in het durven uitspreken van moeilijke of pijnlij
ke gevoelens. Het gezin was ook zo sterk op de eigen kracbt 
gaan vertrouwen dat het slechts heel moeilijk een beroep kon 

, doen op anderen. 
In vele opzichten had Bea als oudste dochter deze eigen~ 

schappen, zoals een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en 
grote zorgzaamheid, van haar ouders overgenomen. Haar 
moeilijkheden waren vooral ontstaan na het overgaan naar 
een hogere klas en na de tragische en plotse dood van een 
goede vriendin door een verkeersongeval. Dit werd duidelijk 
door het optekenen van de tijdslijn boven het genogram. Bea 
had nooit veel Over het verlies van deze vriendin gesproken, zij 
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wilde haar ouders daar niet mee belasten. Dit was voor beide B R UNO 

ouders zeer herkenbaar, daar ook zij over hun eigen verlieser- HILLEWAERE 

varinge12 nooit de kans gekregen of genome12 hadden te sp re- EN MYRIAM 

ken. B'ï de vraag wie in de familie hen hierin zou kunnen hel- LE FEVBRE 

pen, kwam moeder op de idee met haar schoonzus te gaan DE TEN HOVE 

spreken, daar deze enige jaren terug zelf een depressie had 
meegemaakt. Verlies en omgaan met verlies en het durven 
uiten van gevoelens, kwamen als een belangrijke thema's en 
gemeenschappelijke doelstellingen voor de therapie naar 
vore12. De faalangst van Bea werd in v';band gebracht met het 
grote verantwoordelijkheidsgevoel e12 de vrees anderen te ont-
goochelen. Ook dit thema was voor de ouders erg herkenbàar 
e12 werd een gemeenschappelijk gespreksonderwerp. Deze 
.doelstellingen werden voor dit gezin gevisualiseerd net boven 
het ge12ogram. 

Bij het navragen naar mooie momenten in de familiege
schiedenis kwamen Hendrik en Jeroen met heel wat plezierige 
herinneringe12 aandraven, ondermeer over de ouders als kop
pel. Dit zorgde voor meerdere openingen in de therapie; door 
zich als gezin te sterk te richten op het probleem was de druk 
(en faalangst) bij Eea eigenlijk alleen maar groter geworden, 
en vergaten de ouders, Bea en heel het gezin zich te ontspa/I
nen. Juiste zorg voor elkaar en niet overdrijven in bezorgdheid 
werd een gemeenschappelijke doelstelling. Opnieuw samen 
meer leuke dingen doen, werd een andere logische en aantrek
. kelijke doelstelling. Tot slot werd, naast de gemeenschappe
lijkheid, ook verschil (en ontgoocheling) kunnen toelaten als 
een belangrijke uitdaging naar voren geschoven. Een typisch 
adolescententhema: anders mogen worden dan de ouders 
gedroomd hadden. 

Zo leidde ook voor dit gezin gemeenschappelijke verhalen, het ont
dekken van de eigenktachten er) mogelijkheden tot meer hoopvolle 
perspectieven. 

CONCLUSIE 

Het hanteren van een genogram is een goed gekend diagnostisch 
instrument binnen de familietherapie. Veel minder uitgewerkt is de 
grote therapeutische waarde van deze methodiek. In het voorgaande 
is weergegeven'hoe recente stromingen uit de familietherapie, zoals 
de narratieve en oplossingsgerichte benaderingen, hun toepassing 
kunnen vinden bij het uitwerken van een genogram. Een genogram 

".' .... ' 
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wordt zo minder een eenzijdig diagnostisch instrument, maar veeleer NARRATIEVE 

een creatief therapeutisch hulpmiddel binnen een collaboratief pro- EN OPLOSSINGS-

. ces. Het gezamenlijk werken van ouders en kinderen bij het creëren· GERICHTE 

van het genogram illustreert het systemische en co-constructieve TO EPAS SINGEN BIJ 

karakter van deze methode en werkt bevorderend voor de onderlin- GENOGRAMMEN 

ge gehechtheid. Gecombineerd met het opstellen van een tijdslijn en 
het formuleren van toekomstprojecties ofmeer concrete doelstellin-
gen, biedt het ons inziens zeer goede mogelijkbeden om alle drie de 
tijdsdimensies, verleden, heden en toekomst, aan bod te laten 
komen .. Het verleden, de familiegeschiedenis, wordt in kaart 
gebracht om op zoek te gaan naar kwaliteiten, sterke eigenschappen 
of mogelijke hulpbronnen (resources), maar even goed voor het 
creëren van een positieve sfeer en werkrelatie tussen de therapeut en 
de familie en tussen de verscheidene familieleden onderling. Binnen 
deze manier van samenwerken ontstaat er ruimte om naast het pro-
bleem ook aandacht te hebben voor andere verhalen en mogelijkbe-
den. Moeilijkheden krijgen binnen een ruimere, constructieve con-
text een andere betekenis en het gezin kan weer auteur worden van 
het eigen verhaal, een verhaal van mogelijkbeden en hoopvolle per-
speCtieven. Hoopvolle perspectieven die het gezin en de gezinsleden 
·aan de hand van doelstellingen ook zelf meer vorm kunnen geven. 
Het benutten van de drie rijdsdimensies bevordert op d= manier de 
hechtingsprocessen en zorgt voor een gezonder evenwicht russen 
reflectie en actie. 

Net zoals elke methode heeft ook deze methode zijn beperkin
gen. Het opstellen van een genogram is niet altijd en overal toepas
baar en de niteindelijke waarde ligt bij de cliënt of de familie clie voor 

. consult komt. De methodiek blijft in die zin steeds ondergeschikt 
aan de vraag van de cliënt en aan het therapeutisch proces. 
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