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Bijlage 16 ■ Hulpmiddelen bij het maken van 
 genogrammen 

Genogramsymbolen

Twee-eiige tweeling

Aangemelde cliënt
Generatielijn = 0

Overleden
als bekend+ster�aar

Samenwonende leden van het systeem (omlijnd)

Scheiding
H huwelijk; S scheiding

H ‘75; S ‘87H ‘64; T* ’74
Scheiding tafel/bed

 H huwelijk, T* separatie
Hereniging na scheiding tafel/bed

 S separatietijd

S, ‘99-’01
Scheiding

S scheiding, HT hertrouwd

S ‘01; HT ’08

Abortus

Gehuwd
H ‘70

Samenwonend

Zwangerschap

‘97

Miskraam

'83- '85-'80-

9 712

Kinderen, oudste links Een-eiige tweeling

Symbolen

Geboortejaar         Ster�aar
  linksboven      rechtsboven

‘60 -’08Actuele leeftijd
in symbool

24 29

A ‘70
Geheime relatie LAT-relatie

‘00

Transsexuelen
man-vrouw vrouw-man

        Migratieverleden
In 2 culturen   Gemigreerd

   geleefd

Leiden 37.500

Woonplaats  -   Inkomen
(boven geboortejaar)

HuisdierMan         Vrouw
links          rechts

Seksuele geaarheid
homofiel   lesbisch   bisexueel

Doodgeboren

-’89

2

Lesbische ouders
met een donorkind

Homo-ouders met
een donorkind

Geen informatie voorhanden

PleegkindAdoptie

13
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SW

6
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Het standaardgenogram
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Visualisering van interacties in een genogram

 

1982 - 2006 1999 - 2000

Seksueel misbruikVerbroken relatie

 

1986
Verloofd

Ongeïnteresseerd/apathisch Nabij Vijandig en nabij

Sterk verbonden (fusion) Vijandig en gewelddadigWantrouwen

Afstandelijk VijandigPositief

Negatief focus (pijlpunt = richting) Fysiek geweld

 

1992

Verliefd

Spirituele verbondenheidFocus (pijlpunt = richting) Emotioneel geweld

Sterk wantrouwenHerstelde relatie

  

1999

Bewonderaar/Fan

Interacties
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Vragen die bij het maken van een genogram gesteld kunnen worden

A  het levensfase-multicontextmodel

Het exploreren van een cliëntsysteem om meer te weten te komen van de mechanismen 
die een rol (kunnen) spelen bij het handhaven van de klacht en de eventuele vicieuze cir-
kels die daarbij actief zijn kan goed gedaan worden met het levensfase-multicontextmodel 
in het achterhoofd. Onderstaande vragen zijn bedoeld om een richtlijn te geven voor wat 
er allemaal kan spelen. Ze zijn zeker niet bedoeld om allemaal te vragen. Men begint met 
een paar vragen die uit de voorgeschiedenis of bij het binnentreden opkwamen en pro-
beert door contextuele vragen de richting te vinden waar het systeem nieuwe energie uit 
kan putten.

Het individu

1  Leeftijd, gender
2  Genderrollen en seksuele oriëntatie
 Individuele seksuele oriëntatie en algemene houding ten opzichte van genderrollen 

ook afzetten tegen die van de familie en de gemeenschap waarin de cliënt leeft.
3  Temperament
4  Lichamelijke handicaps of handicaps op het gebied van de ontwikkeling
 Bijvoorbeeld leerstoornissen of hoge intelligentie.
5  Cultuur, ras, etniciteit
 Hoe staat de cliënt ten opzichte van zijn/haar socioculturele situatie. Hoe gaat hij/zij 

om met negativiteit vanuit de maatschappij?
6  Klasse
 Klasse is een combinatie van cultuur, opleiding, vermogen, en sociale status. Klasse 

wordt tevens bepaald door die van de partner. Zet dit ook af tegen de klasse van ande-
ren in zijn/haar familie en tegen die van de gemeenschap waarin hij/zij leeft.

7  Religieuze, filosofische en spirituele waarden
 Wat zijn de denkbeelden van de cliënt over leven, dood, leven na de dood, hogere 

macht, geesten, voorouders, enzovoort?
8  Financiën
 Jaarinkomen, schulden, mate van controle over dit inkomen, aantal mensen dat ermee 

onderhouden wordt.
9  Vaardigheden op het gebied van onafhankelijkheid
 Is de cliënt assertief, vrij om onafhankelijke keuzes te maken?
 Gelooft de cliënt dat zijn wensen en ideeën gehoord worden?
10  Relationele vaardigheden
 Heeft de cliënt vrienden/kennissen?
 Hoe diep zijn deze relaties?
 Kan de cliënt zowel samenwerken als in teamverband werken?
 Neemt de cliënt initiatieven in contact met anderen?
11  Macht/bevoorrecht zijn of machteloosheid/misbruikt worden
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 Heeft cliënt psychologische macht, lichamelijke macht en financiële hulpbronnen in 
verhouding tot zijn/haar leven, familieleden of gemeenschap? Indicaties die duiden 
op enige vorm van misbruik, dienen direct getaxeerd te worden.

12  Opleiding en werk
 Wat is het inkomen van cliënt, zeggenschap over werk, opleidingsniveau? Wat zijn 

zijn/haar talenten en vaardigheden?
13  Lichamelijke of psychologische symptomen
 Bijvoorbeeld: slaap- en stemmingsstoornissen.
14  Verslaving en gedragsstoornissen
 Deze omvatten alcohol, drugs, eten, gokken en schulden.
15  Tijdsbesteding
 Hoeveel tijd wordt besteed aan werk, gezin, zichzelf, huishouden, vrije tijd, zorgen 

voor anderen, opvoeding van kinderen?
16  Sociale participatie
 Vragen naar sociale netwerk en lidmaatschap van organisaties in de gemeenschap.
17  Persoonlijke dromen
 Wat zijn de wensen van de cliënt over het leven en in hoeverre doet hij/zij er iets aan 

om deze dromen te verwezenlijken?

Taxatie van gezinshuishouden

1  Type gezinsstructuur
 Als het bijvoorbeeld gaat om een gescheiden cliënt moet aandacht besteed worden 

aan de communicatie en relaties met ex-echtgenoot(genote), met name als er kinde-
ren zijn.

2  Fase van de levenscyclus van het gezin
 Welke taken zijn er in deze fase?
3  Emotionele klimaat
 Bijvoorbeeld intiem, gespannen, koud, afstandelijk, emotioneel.
4  Grenzen, patronen en driehoeksverhoudingen
 Tussen echtgenoten, ouders/kinderen, broers/zussen en relaties met andere familie-

leden/verzorgers.
5  Communicatiepatronen
6  Onderhandelingsvaardigheden
7  Beslissingsprocessen (autoritair, gelijkwaardig, rigide)
 Onderzoeken van de uitgebreide familie gaat verder dan het invullen van een formu-

lier. De therapeut moet antecedenten en huidige problemen zien te achterhalen door 
dynamische, relatie-georiënteerde vragen te stellen als:

 ■ Hoe stonden je ouders tegenover familiecontinuïteit? En hun ouders?
 ■ Wat vind je er zelf van? Zijn jij en je partner het eens over wat er ‘meegenomen’ 
  mag worden uit de wederzijdse families?
 ■ Hoe reageerden je ouders toen je een kind van een ander ras adopteerde?
 ■ Wisten ze dat je vruchtbaarheidsproblemen had?
 De relevantie van de uitgebreide familie is niet beperkt tot het verleden. Het is een 

zeer belangrijk emotioneel systeem, zelfs als mensen dit niet als zodanig erkennen en 
zelfs als familieleden niet met elkaar spreken.
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Taxatie van de uitgebreide familie

1  Relatiepatronen
 Bijvoorbeeld conflicten, driehoeksverhoudingen, onterving.
2  Emotionele erfenissen, thema’s, geheimen, familiemythes en taboes
 Bijvoorbeeld het geloof dat geld alles is.
3  Verlies
 Bijvoorbeeld onverwerkt, recent of traumatisch verlies.
4  Socio-economisch niveau en kwesties
 Etniciteit, migratiegeschiedenis, religieuze en spirituele waarden, inkomen, vooroor-

delen, klasse.
5  Werkpatronen
 Bijvoorbeeld het idee te werken om te leven of te leven om te werken, extreme ambi-

ties, hopeloosheid betreffende het vinden van betekenisvol werk.
6  Disfuncties: verslavingen, geweld, ziekte en handicaps
7  Sociale betrokkenheid en betrokkenheid bij de gemeenschap
8  Etniciteit
9  Waarden en/of religie

 Het taxeren van verbanden tussen gezinnen en werk, vrienden en de bredere gemeen-
schap is essentieel voor het begrijpen van hun problemen en het bedenken van inter-
ventiestrategieën. Gezinnen kunnen niet succesvol zijn als ze in een vacuüm zitten of 
geen positieve koppelingen kunnen leggen naar het bredere sociale systeem. Het is 
van belang de transculturele systeemtherapie te combineren met het verbinden.

Taxatie van banden die het gezin heeft met de gemeenschap

Face-to-faceverbindingen tussen individu, familie en maatschappij. (Is het een buffer of 
sociale stress?)

1  Vrienden en buren
2  Betrokkenheid in overheidsinstituten (bijvoorbeeld het rechtssysteem, welzijn, immi-

gratie, leger)
3  Psychotherapie, zelfhulp, AA, afkickcentrum 
4  Vrijwilligerswerk
5  Kerk of synagoge
6  Betrokkenheid in schoolactiviteiten van kinderen
7  Politieke actie
8  Ontspanning of culturele groepen
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Taxatie van de grotere maatschappij

1  Sociale, politieke, economische kwesties (geweld, abortus, sociale dienstverlening aan 
ouderen, uitkering, pensioen)

2  Werk, opleiding, gezondheidszorg, woonomgeving, sociale controle
3  Vooroordelen
 ■ op basis van ras, etniciteit, klasse;
 ■ op basis van klasse, familiestatus (alleenstaand een-ouder);
 ■ op basis van gender, seksuele oriëntatie, handicaps, leeftijd;
 ■ op basis van religie, spiritualiteit of afwijkende levensstijl.
4  Macht en privilege van sommige groepen door hiërarchische regels en normen die 

door religieuze, sociale, zakelijke of overheidsinstellingen worden gesteld
 ■ Hoe beïnvloedt de plaats die een gezin in de hiërarchie heeft hun relaties en de  
  mogelijkheid te veranderen?

B  contextuele vragen

Lichaam en ziekte

■ Hoe gaat men in jouw cultuur/familie om met ziekte/pijn?
■ Wie weet er van je ziekte/pijn?
■ Wie zorgt er voor jou als je ziek bent/pijn hebt?
■ Wat doet diegene dan?
■ Als niemand van je pijn/ziekte weet hoe verberg je dat dan?
■ Wat helpt voor de pijn/ziekte?
■ Ben je de enige in de familie met deze klachten?
■ Wanneer heb je deze klachten voor het eerst gehad?
■ Wie reageerde dan hoe?
■ Is er verschil in omgaan met ziekte/pijn tussen jongens en meisjes? 

Omgaan met het probleem

■ Vertel over de keren dat het met dit probleem iets beter gaat.
■ Vertel over de meest recente keer dat dit beter ging.
■ Hoe heb je dat klaargespeeld?
■ Wat doe je anders die keren dat het een klein beetje beter gaat?
■ Wat zou je beste vriend(in)/familie zeggen dat je anders doet als de dingen die je doet 

een beetje beter gaan?
■ Wat is er in je leven anders als dit gebeurt?
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Opleiding, financiën (klasse)

■ Wie van de kinderen deed welke opleiding?
■ Wat betekende dat voor vader/moeder?
■ Was er verschil tussen jongens en meisjes in het gezin, zo ja welk?
■ Welke rol speelde geld?
■ Bij abstract antwoord als ‘een grote rol’, waar merkte je dat aan?
■ Wat betekende het voor jou als vrouw een eigen inkomen te hebben?
■ Mag je het beter doen dan je moeder?
■ Was er verschil in achtergrond bij je ouders?
■ Speelde dat door, zo ja hoe?

Geloof en religie

■ Wat betekende geloof in jullie familie?
■ Was er verschil van geloof bij vader en moeder?
■ Als je je losgemaakt hebt van de kerk, wat voor gevolgen had dat dan?
■ Wat merk je er nu nog van en wat betekent dat voor je?
■ Wat heb je nodig om antwoord te krijgen op je (levens)vragen?
■ Wat levert angst op?
■ Wat levert steun?

In het geval van contact met geesten/Winti´s

■ Wanneer mag er met wie over gesproken worden?
■ Waar denk je dat het vandaan komt?
■ Hoe weet je of het goed is wat je aan het doen bent?
■ Als er sprake is van straf, hoe kan je het dan goed maken?
■ Gelden er voor jongens andere regels dan voor meisjes?

Migratie

■ Wie en wat liet je achter? Wat was het moeilijkst?
■ Wie mist jou het meest? En wie jijzelf?
■ In welke levensfase was je toen je wegging?
■ Wat moest je waarmaken?
■ Hoe gingen je ouders met jouw migratie om en in welke levensfase zaten zij?
■ Hoe was het voor je moeder dat je wegging? Voor je vader?
■ Wat zijn nu je verplichtingen naar het land van herkomst?
■ Zijn er veranderingen gekomen in je sociale contacten door je migratie?
■ Hoe is het om hier te zijn? Wat is anders, beter, slechter?
■ Wie/wat helpt je het best om hier je draai te vinden?
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Lastig kind

■ Hoe kijken jullie ouders/opa en oma aan tegen de klachten/het probleem?
■ Was er in het gezin van herkomst van de ouders een probleemkind en hoe werd daar-

mee in het gezin omgegaan?
■ Herkennen opa en oma het gedrag van het kind in een van de eigen kinderen?
■ Wat herken je als ouders van jezelf in het kind?
■ Wat herkent het kind bij zijn ouders?
■ Wat denk je dat je ouders van je vinden?
■ Wat zou er gebeuren als het gedrag van het kind verandert; wat zou dat betekenen 

voor het gezin?

(Diverse bronnen)


