
Stappen voor de therapeut:  

Effectief omgaan met vaak voorkomende uitdagingen bij gezinssessies  

 

1. Leg de fundering voor gezinssessies  

 

a. Ontmoet alle leden van het huishouden, zodra de therapeut en de ouder/verzorger het 

erover eens zijn dat gezinssessies nodig zijn. Door hier in het begin een poging toe te 

doen, maak je duidelijk dat je verwacht dat ze zullen participeren.  

b. Zorg voor een of meerdere individuele afspraken als er enkele sleutelfiguren zijn die 

moeilijk te motiveren zijn; laat niet in jouw plaats een ander gezinslid een poging doen 

om die persoon te motiveren of te betrekken.  

c. Gebruik de sessies om andere familieleden te identificeren die belangrijk zijn in het 

leven van de jongere en vraag toestemming om ook hen te ontmoeten.  

 

2. Het managen van conflicten 

 

a. Gebruik aanvankelijk je autoriteit om een conflict te managen, draag de autoriteit 

vervolgens over aan ouders.  

b. Benoem dat een doel van de behandeling is om hen te helpen conflicten te managen. 

c. Verhelder verwachtingen en basisregels  om een sessie te managen en verkrijg 

overeenstemming dat jij de “procesbewaker” zal zijn.  

d. Zoek naar gemeenschappelijke doelen.  

e. Houd personen gefocust op huidige interacties.  

f. Leg de procedures voor onderbrekingen uit en onderbreek vervolgens consistent als het 

nodig is om conflictueuze sequenties te stoppen.  

g. Blokkeer onderbrekingen en meningsverschillen met iets als: “Ik ga ervoor zorgen dat je 

een kans krijgt om te spreken, wacht alsjeblieft nog even.”  

h. Onderbreek een gezin en bekijk de sequenties van wat er net gebeurde als een conflict 

ontstaat. Dit doe je zowel om de sequentie op het moment zelf te onderbreken en om 

een begin te maken met het gezin te helpen herkennen welke alternatieve stappen ze 

op dat moment en in de toekomst kunnen nemen.  

i. Vraag een storend persoon te vertrekken en terug te komen als hij/zij minder boos is, 

als het noodzakelijk en veilig is.  

j. Herkader een conflict op een krachtgerichte manier, bijvoorbeeld: “Dit is een goede 

mogelijkheid voor ons om te leren hoe deze ruzies ontstaan en om dan aan manieren te 

werken zodat jullie met z’n allen minder ruzie gaan maken.”  

k. In een gezin waar mogelijk veel conflict is, moeten afspraken gemaakt worden over 

veiligheidsbelangen of over de situatie dat een persoon het huis verlaat. Sessies die 

mogelijk het veiligheidsrisico verhogen, zouden niet geprobeerd moeten worden totdat 

er bewijs is dat er een veiligheidsplan van kracht is dat werkt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Het managen van interacties met meerdere mensen 

 

a. Er moeten plannen gemaakt zijn om ervoor te zorgen dat alle kinderen veilig zullen zijn 

en onder toezicht als ze niet in de kamer zijn. Ook als ze mogelijk gevraagd worden de 

kamer te verlaten als gevolg van verstoringen van de sessie.  

b. Bevestig dat het oplossen van problemen in een gezin moeilijk is.  

c. Zorg voor een structuur voor de sessie (wat is de huidige prioriteit / focus, wat is de fit, 

wat zijn de belangrijkste fitfactoren en wat is de focus van de huidige interventie) en 

anticipeer vooraf op barrières.  

d. Bereid gezinsleden indien nodig voor op de doelen voor de sessie voordat je iedereen 

samen brengt.  

e. Behoud je focus op de doelen voor de sessie, gebruik spiekbriefjes om je hiermee te 

helpen.  

f. Als er belangrijke nieuwe onderwerpen te berde gebracht worden tijdens de sessie, 

zoek dan met de familie uit of ze in die sessie besproken moeten worden, of kunnen 

wachten tot later. Als ze in die sessie besproken moeten worden, overweeg dan of ze 

kunnen wachten totdat de geplande sessiedoelen besproken zijn.  

g. Geef iedereen de kans om hun visie op een onderwerp te delen.  

h. Toets affectieve connecties en coalities door er op te letten wie naast wie zit en wie het 

met wie oneens is.  

i. Als de therapeut moeite heeft om de interacties en/of conflicten te managen, zorg dan 

dat er iemand bij is (bijvoorbeeld een supervisor of teamgenoot) om te observeren en 

om direct na de sessie feedback te geven.  

j. Film de sessie en bekijk de opname.  

k. Als hij/zij vast zit, kan de therapeut de kamer even uitgaan voor een korte pauze en 

overdenken wat er gebeurt.  

  

4. Triangulatie vermijden 

 

a. Vermijd, door je gelijkmatig  met verschillende personen op één lijn te stellen, dat je 

betrokkenheid en motivatie verliest. Hoewel je je ook door de tijd heen gelijkmatig op 

één lijn kunt stellen, in tegenstelling tot te proberen je op elk willekeurig moment 

gelijkmatig op te stellen (kernbegrip: ‘alignment’).  

b. Doe alle mogelijke moeite om regelmatig met alle sleutelfiguren in een gezin te spreken 

(persoonlijk of over de telefoon).  

c. Blijf twijfelachtig als je door een gezinslid onder druk gezet wordt om het met zijn/haar 

zienswijze eens te zijn, bijvoorbeeld als je onder druk gezet wordt om “partij te kiezen”.  

d. Zoek naar bewijs voordat je de zienswijze van een persoon over een andere persoon 

overneemt of steunt.  

e. Blijf gericht op krachten die iedere persoon te bieden heeft.  

 



5. De balans houden tussen directiviteit en “alignment” (ervoor zorgen dat therapeuten minder 

praten en meer doen).  

 

a. Vat de doelen voor de sessie samen en leg de link met de doelen van de participanten. 

b. Verdeel acties in kleine stapjes en zorg dat je voor elk stapje de motivatie en 

betrokkenheid krijgt van iedere sleutelfiguur in het gezin.  

c. Maak gebruik van rollenspel en inoefening.  

d. Monitor jezelf door de sessie op te nemen en ernaar te luisteren.  


