
 1 

Basisaannames van relatietherapie waarbij gebruik gemaakt wordt van 
structurele systeemtherapie 

(aangepaste versie van Young & Long, 1998, pag. 48-49) 
 

1. Relaties van stellen hebben drie basisdimensies: grenzen, macht en verbinding. 

 

2. Problemen met grenzen worden beschreven in termen van “kluwen” en “los zand”. 

Stellen hebben grenzen nodig die hen in staat stellen om zich een stel te voelen (niet 

alleen als het “ouderlijke subsysteem”), maar ook individuelen.  

 

3. Problemen met macht zijn het gevolg van een disfunctionele* set basisafspraken over 

de hiërarchie van het gezin, waarbij sommige leden minder macht hebben en andere 

meer.  

 

4. Ongezonde bondgenootschappen (coalities) tussen gezinsleden zijn een grote bron 

van problemen. Bijvoorbeeld: sommige relatieproblemen zijn het gevolg van een 

“cross-generationele” coalitie met een kind. Zo’n coalitie kan ongezond zijn als het 

een kind meer macht geeft ten koste van een van de leden van het stel, of wanneer het 

kind “geparentificeerd” raakt, zodat partner- of volwassen verantwoordelijkheden 

onderdeel worden van de rol van het kind in een gezin.  

 

5. Gezonde gezinnen hebben duidelijk gedefinieerde generationele grenzen (als een 

subsysteem), waarbij de ouders samen verbondenheid hebben als uitvoerende 

bestuurders, met name bij belangrijke kwesties.  

 

6. Gezonde stellen hebben duidelijke regels gerelateerd aan macht. Ze hebben een 

werkbaar systeem om beslissingen te nemen.  

 

7. Het veranderen van grenzen, verbinding en het herverdelen van macht 

(gezinsstructuur) leidt tot verandering. Structurele verandering in het gezin leidt tot 

verandering in individuelen. ** 

 

8. Het is cruciaal dat de therapeut aansluit bij het stel of het gezin om hen te behandelen. 

Alleen door bij hen aan te sluiten kan de therapeut genoeg invloedrijk worden bij het 

maken van structurele veranderingen in het gezin. Soms wordt gezegd dat de rol van 

de therapeut bestaat uit “aansluiten en schoppen”. Dit betekent dat de therapeut eerst 

aansluit bij het stel en dan begint met het veranderen van grenzen en verbindingen en 

het herverdelen van macht.  

 

9. Normale en verwachtte mijlpalen in het leven van een stel kan problemen 

veroorzaken. De organisatiestructuren van een gezin moeten veranderen als antwoord 

op ontwikkelingsgebeurtenissen en nieuwe regels moeten gemaakt worden. 
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10. Problemen van stellen ontwikkelen zich en blijven voortbestaan in de context van 

gezinsrelaties. Bij het behandelen van problemen van stellen, moet het hele gezin in 

aanmerking genomen worden.  

 

11. De focus ligt op het hier en nu. Het verleden is alleen belangrijk wanneer het in het 

heden een rol speelt.  

 

  

* MST onderschrijft termen als “disfunctioneel” niet (draagt een waarde in zich en 

is non-specifiek). Termen als ineffectief zijn gepaster.  

** MST erkent deze factoren als enkele van de mechanismen die tot verandering 

leiden. MST neemt, naast alleen de gezinsfactoren, ook bredere systemische 

invloeden in aanmerking.  

 
 

“Het behandelen van een individu voor symptomen is hetzelfde als aannemen dat 

een stok maar één uiteinde heeft”  

(Haley, Problem Solving Therapy, p.155)  

 

Aannames die aansluiten bij MST: 

 
1. Oorzakelijkheid is circulair. En gedragsproblemen maken deel uit van een recursieve 

sequentie van gebeurtenissen. Het is onzinnig om te proberen om in een stel de 

schuldige op te sporen, omdat beide personen de situatie samen vormgeven.  

 

2. De therapeut en de cliënten beïnvloeden elkaar continu. Omdat therapeuten niet 

neutraal kunnen blijven, moet de invloed van de therapeut gepland worden (we 

worden tijdelijk onderdeel van het systeem).  

 

3. De therapeut is een ambassadeur voor verandering. Zelfs slecht aangepaste 

gedragingen houden een systemisch evenwicht in stand en deze veranderen, houdt in 

dat “de boel flink opgeschud wordt”.  

 

4. Stellen ontwikkelen zich herhalende patronen van reacties op stress. Het simpelweg 

verstoren van disfunctionele patronen kan leiden tot meer aangepaste interacties. 

Inzicht alleen is onvoldoende voor verandering.  

 

5. De visie van een persoon op zijn of haar partner en het probleem is subjectief en 

uniek. Daarom moet de therapeut die eigen visie van de cliënt op de realiteit 

begrijpen en de werkwijze aanpassen om aan te sluiten bij die constructie.  

 

6. Therapeuten zouden actiegericht en pragmatisch moeten zijn: doe wat werkt.  
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Aannames die niet helemaal aansluiten bij MST 
 

1. Een symptoom is een vorm van communicatie en het is de taak van de therapeut 

om de boodschap achter het gedrag te ontcijferen. Als een lid van een koppel zich 

de meeste avonden op de studeerkamer verschanst, stelt de therapeut de hypothese 

dat dit niet slechts een manier is om de andere persoon te vermijden; het is ook 

een boodschap van wraak of pijn die via deze weg verstuurd wordt.  

 

Gebruikelijke aannames vanuit structureel- en strategisch-theoretische 
posities  

(Young & Long, 1998, pag. 50) 

 
1. Het gezin is een system. Dit betekent dat alle delen van een gezin elkaar wederzijds 

beïnvloeden. Eén lid van het gezin identificeren als de oorzaak van de 

gezinsproblemen is inconsistent met het idee van een gezinssysteem.  

 
2. Symptomen houden het gezinssysteem functioneel. Bijvoorbeeld: een symptoom 

zoals ruziën over het disciplineren van een kind kan de ouders zo bezig houden dat ze 

geen aandacht schenken aan hun seksuele problemen. Deze actie bewaart het 

evenwicht.  

 

3. Symptomen worden in stand gehouden door het systeem. Als de therapeut 

probeert om een symptoom te elimineren, kan hij of zij merken dat het gezin 

samenspant om de symptomen te laten bestaan.  

 

4. Stellen handelen in zich herhalende gedragspatronen, die destructief kunnen 
zijn en hen ervan kan weerhouden hun doelen te bereiken. Als disfunctionele 

patronen onderbroken worden, zal het patroon zich niet voortzetten.  

 

5. Alle stellen gaan (omdat ze familie zijn) gedurende het leven door 

ontwikkelingssequenties die het afronden van specifieke taken in zich houden. 

Als taken, of een specifiek stadium, niet afgerond worden, blijft de ontwikkeling 
achter. Bijvoorbeeld: een stel dat in het “uitvliegstadium” van de ontwikkeling is, 

laat de kinderen op zichzelf leven/wonen. Als kinderen niet toegestaan wordt om 

volwassen te worden, zal de familie kampen met intergenerationele conflicten totdat 

meer stevige lijnen zijn getrokken.  

 

6. De huidige context van een stel (het heden) is belangrijker dan hun verleden.  

 

7. Therapie is kort en gefocust op problemen, en de therapeut (a) is doelgericht, (b) 

geeft opdrachten en (c) is actief en directief.  

 

8. Verandering is belangrijker dan inzicht. 
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Basisaannames van gedragstherapie binnen een huwelijk (Behavioral 
Marital Therapy, BMT) 

 (Young and Long, 1998, p.23) 

 
1. De principes van het menselijke leren, ontdekt door Pavlov, Skinner, Thorndike en 

Bandura, verklaren hoe koppels slecht aangepaste interactiepatronen hebben 

ontwikkeld. Mensen hebben een geschiedenis van bekrachtigingspatronen, ze hebben 

geconditioneerde reflexen, en kunnen gevormd en veranderd worden door 

voorbeelden en plaatsvervangende processen waarin ze opnieuw leren.  

 

2. Relatievaardigheden zijn aangeleerd en educatie of een proces van opnieuw leren is 

meestal onderdeel van de behandeling.  

 

3. We zouden moeten streven naar precisie bij het identificeren van een probleem, en we 

zouden kwantitatieve maatstaven moeten gebruiken om verandering te valideren. 

Succes zou objectief meetbaar moeten zijn.  

 

4. De geschiedenis van de relatie en van iemands familie zijn meestal niet relevant. 

Verdekt gedrag (niet te observeren), zoals denken over het verleden, kan invloed 

hebben op het heden en het kan belangrijk zijn om iemands denken over zijn/haar 

eigen familie te veranderen.  

 

5. Wanneer we belonende en straffende gedragingen van koppels veranderen, 

veranderen we hun relatie.  

 

6. Het voordoen of zelf laten zien (modeling) van positief gedrag is een belangrijke 

manier voor koppels om een betere interactie te leren.  

 

7. Bij het aanleren van nieuw gedrag is bekrachtiging doorgaans een effectiever middel 

dan bestraffing. Bestraffing vertelt ons wat we niet moeten doen. Het voordoen en 

belonen van succesvolle gedragingen vertelt ons wat we wel moeten doen. Slecht 

aangepaste gedragingen hebben de neiging te verdwijnen als ze niet beloond worden.  

 

8. Gedragstherapie heeft een significante bijdrage geleverd aan het begrijpen en 

behandelen van communicatiepatronen van koppels en bij het omgaan met seksuele 

problemen.  


