
Systeemtherapie – Vaak voorkomende dilemma’s voor therapeuten 

Dilemma: Een ouder slaagt er in de therapeut in een coalitie tegen de andere ouder te krijgen. 
Hoewel de therapeut het mogelijk lastig vindt om een van de ouders te motiveren, is het nodig 
voor MST dat beide ouders, of ouderfiguren, participeren in de therapie.  
Voorbeeld van bewijs: Een ouder is permanent afwezig, terwijl de andere ouder de niet-
deelnemende ouder de schuld geeft van de problemen (bijvoorbeeld gebrek aan steun, andere 
opvoedstijl, afzijdigheid in de opvoeding, grof gedrag). Mogelijk begint de therapeut de 
gevoelens van de deelnemende ouder te spiegelen, gebaseerd op directe interacties met de 
“probleemouder”. Dit zou het perspectief van de deelnemende ouder kunnen bevestigen.  
Voorbeeld van een oplossing: De MST-therapeut moet het gedrag van beide ouders proberen 
te snappen door de perspectieven te begrijpen die zulk gedrag zouden voorspellen. Op korte 
termijn zou de therapeut het gedrag van de niet-deelnemende ouder kunnen reframen door aan 
te nemen dat deze ouder gelooft dat de therapeut al aan de kant staat van de andere ouder. De 
therapeut zou zijn/haar rol als objectieve compagnon van beide ouders kunnen benadrukken, 
die probeert om tot oplossingen voor de besproken problemen te komen waar beide ouders 
achter staan. Mogelijk is het nodig om individueel met beide ouders af te spreken en CGT-
interventies te implementeren die als doel hebben tot een gemeenschappelijke omschrijving van 
de doelproblemen te komen.      
 
Dilemma: De therapeut mag sterke gevoelens over het gedrag van een ouder hebben. Dit kan 
bijvoorbeeld gebeuren als het gedrag van die ouder weerzinwekkend is voor de therapeut 
(bijvoorbeeld ontrouw, een geschiedenis van gewelddadig gedrag of seksueel misbruik), of als 
gedrag de therapeut herinnert aan persoonlijke negatieve ervaringen (bijvoorbeeld de relatie 
met de eigen ouders of een voormalige partner).  
Voorbeeld van bewijs: De therapeut kan ongemak of onveiligheid voelen in het gezelschap 
van deze ouder. De therapeut kan non-verbale signalen observeren (bijvoorbeeld erg dichte 
nabijheid tijdens een gesprek), of direct verbale signalen (bijvoorbeeld seksueel getint of 
dreigend taalgebruik). De therapeut kan ook informatie van andere bronnen hebben 
(bijvoorbeeld de politie) die het ongemak ondersteunt.  
Voorbeeld van een oplossing: Altijd als de veiligheid in het geding is, moet de therapeut het in 
supervisie bespreken en een concreet veiligheidsplan maken die past bij de situatie (reëel of 
opgevat). Zo’n plan zou specifieke omstandigheden kunnen beschrijven waaronder het contact 
plaatsvindt (bijvoorbeeld nooit alleen, in openbare gelegenheden) en hoe teamleden kunnen 
ondersteunen (bijvoorbeeld de ouder samen met een collega bezoeken, snelle reacties op  
sms-jes krijgen). Soms is het nodig de politie te betrekken bij het veiligheidsplan. Aangenomen 
dat er adequaat met fysieke dreiging is omgegaan, moet de therapeut een kracht van de ouder 
vinden als basis voor de betrokkenheid en motivatie. De supervisor en de andere teamleden 
kunnen betrokken worden in dit proces. Misschien is het nodig dat de therapeut, om maximale 
effectiviteit te bewerkstelligen, specifieke grenzen stelt omtrent gepaste onderwerpen en 
gedragingen tijdens sessies. Hij of zij betrekt de ouder dan om deze grenzen te ondersteunen.  
 
Dilemma: Buitensluiting van sleutelfiguren. Vaak is het moeilijk om sleutelfiguren in het leven 
van een jongere te localiseren en te betrekken en motiveren. Het kan voorkomen dat een ouder 
niet in dezelfde stad woont of geen telefoon heeft. Of dat een docent weinig moeite doet om een 
afspraak met de therapeut te maken om te praten over een jongere die hij/zij vervelend vindt. 
Tegelijkertijd voelt de therapeut de druk om de zaak aan het rollen te krijgen en interventies te 
implementeren die gebaseerd zijn op deelnemers en bewijs dat voorhanden is.  
Voorbeeld van bewijs: De therapeut ontdekt dat de jongere regelmatig contact heeft met deze 
participant en dat die significante invloed heeft, of zou kunnen hebben, op het gedrag van de 
jongere. Het kan zijn dat de participerende ouder niet behulpzaam is bij het betrekken van de 



benodigde participant (bijvoorbeeld een grove, mishandelende ouder zonder ouderlijk gezag in 
een vechtscheiding). De jongere of andere participanten zouden kunnen rapporteren dat deze 
participant een visie heeft die anders en conflicterend is met de visie van de participanten die al 
wel betrokken zijn. De therapeut bepaalt dat het betrekken van deze persoon de kansen op 
succes enorm zouden vergroten.  
Voorbeeld van een oplossing: De therapeut zou met de supervisor moeten bespreken welke 
rol deze participant speelt in het steunen of in stand houden van het probleemgedrag van de 
jongere, of in de rol die hij of zij zou kunnen spelen in het veranderproces. Een kosten/baten-
analyse wijst uit of de therapeut hem/haar betrekt of niet. Aangenomen dat er besloten wordt 
om te betrekken, moet de therapeut er eerst voor zorgen dat de reeds betrokken participanten 
dit ondersteunen. Mogelijk is dit een vergelijkbaar kosten/baten-gesprek, waarin de rol van de 
therapeut (kwaliteit en veiligheid bewaken) en de omschrijving van de specifiek beoogde rol van 
de benodigde participant aan bod komt. Vervolgens wordt een gedetailleerd plan voor het 
eerste contact gemaakt, om de waarschijnlijkheid van motivatie en betrokkenheid te vergroten. 
Zo’n plan zou vanuit verschillende perspectieven de mogelijke barrières moeten beschrijven en 
wat deze barrières op zou kunnen heffen. Tenslotte kunnen andere participanten, inclusief de 
jongere, betrokken worden om het eerste contact te leggen.  
 
Dilemma: Familiegeheimen. Soms komt de therapeut dingen te weten over een individueel 
gezinslid die de andere gezinsleden niet weten, maar die wel een belangrijke fitfactor zijn voor 
het gedrag van de jongere, of een barrière voor een interventie. In één MST-zaak zorgde het 
feit dat de jongere wist dat zijn moeder vreemd ging als zijn vader naar het werk was ervoor dat 
haar mogelijkheden om grenzen te stellen ernstig aangetast werden. Als vader achter de affaire 
zou komen, zou dit er waarschijnlijk voor zorgen dat het gezin uiteen viel. Dat zou alleen nog 
maar meer barrières opleveren voor het veranderen van het probleemgedrag van de jongere. 
De therapeut moet naast motivatie en betrokkenheid ook de vertrouwelijkheid in ogenschouw 
nemen bij het bepalen wat de beste koers is.  
Voorbeeld van bewijs: In het bovenstaande voorbeeld maakte de jongere aan de therapeut 
duidelijk dat een poging tot een interventie door moeder of de therapeut ervoor zou zorgen dat 
hij zijn vader zou vertellen van de affaire. In andere gevallen kan de therapeut achter gedrag 
van de jongere komen dat de ouders niet kennen (bijvoorbeeld het seksuele gedrag van een 
zestienjarige). In weer andere zaken zou een therapeut kunnen concluderen dat een fitcirkel 
incompleet is, wat er op zou wijzen dat een of meer participanten informatie achterhouden 
(bijvoorbeeld significant ander gedrag van een participant in het bijzijn van een ander).  
Voorbeeld van een oplossing: Veiligheid is altijd het eerste waar je aan denkt. Als de 
veiligheid van een participant in het geding is, bijvoorbeeld in het geval van meldings- of 
rapportageplicht, moet de therapeut de supervisor op de hoogte stellen en een veiligheidsplan 
op maat maken waar mogelijk melding bij de daartoe aangewezen beschermende instanties in 
opgenomen is. Bij het overwegen van vertrouwelijkheid moet de therapeut bedenken wie 
juridisch gezien het recht heeft op welke informatie. Een getekende toestemming kan nodig zijn 
voor het delen van zulke informatie. Met betrekking tot de motivatie en betrokkenheid, moet de 
therapeut de kosten en baten van het delen van de informatie in ogenschouw nemen. 
Aangenomen dat het delen van die informatie cruciaal is voor de resultaten, moet de therapeut 
degene met de informatie motiveren voor en betrekken in het proces van het inzien van het 
belang van onthulling. Ook moeten de mogelijke consequenties van het blijven zwijgen 
besproken worden.  
 
Een alternatief is dat de therapeut kiest voor een koers waarin het onthullen van gevoelige 
informatie niet noodzakelijk is. In het bovenstaande voorbeeld werd ervoor gekozen om een 
ander familielid (moeders broer) in te schakelen om een sterkere opvoedersrol in te nemen 
totdat de huwelijksproblemen aangepakt konden worden.  



 
 
Dilemma: Het veranderen of verschuiven van het opvoeden zonder inbreuk te maken op de 
uitvoerende functie van de ouder. Als de jongere gelooft dat de ouders slechts de ideeën van de 
therapeut invoert en niet die van henzelf, kan de jongere de ongehoorzaamheid opschroeven 
en zo proberen om de invloed van de therapeut te verkleinen.  
 
Voorbeeld van bewijs: Ouders hebben vaak een hoge mate van steun nodig als ze nieuwe 
tactieken uitproberen. De therapeut zou kunnen merken dat de jongere meer interactie heeft 
met hem, dan met de ouder. De jongere kan ook veel beter luisteren als de therapeut aanwezig 
is, om ervoor te zorgen dat de ouder gelooft dat de therapeut de reden voor verandering is en 
niet de ouder.  
Voorbeeld van een oplossing: Als interventies besproken worden, moet de therapeut de 
jongere niet aanwezig laten zijn. Het gesprek kan rollenspellen, voordoen door de therapeut en 
gebruik van trainingsmateriaal voor de ouder inhouden. De therapeut maakt een lijstje met 
benodigde kennis en vaardigheden om de nieuwe opvoedtaak uit te voeren. Vervolgens bepaalt 
de therapeut door interactie en experimenten of de ouder de benodigde kennis en vaardigheden 
bezit. Dan onderzoekt de therapeut of er andere barrières zijn die succes in de weg staan 
(bijvoorbeeld dat de ouder bang is voor de jongere) en ontwikkelt een strategie om elke 
voorspelde barrière het hoofd te bieden. Mogelijk moet de therapeut aanwezig zijn als de ouder 
het nieuwe gedrag implementeert om het gedrag van de ouder te observeren. Huiswerk wordt 
gegeven als de therapeut er zeker van is dat de ouder kan slagen.  
 
Dilemma: De therapeut is het persoonlijk oneens met ouderlijke beslissingen over controle 
functies.  
Voorbeeld van bewijs: Een ouder kan een “niet-mishandelende fysieke straf” gebruiken als 
middel om het gezag te houden en de therapeut kan het hier op principiële mee oneens zijn. 
Het kan voorkomen dat een ouder regels opstelt waar de therapeut niet mee bekend is 
(bijvoorbeeld religieuze kleding) en die de jongere kan doen vervreemden van leeftijdsgenoten. 
Een ouder kan zich te indringend opstellen bij de activiteiten van de jongere.  
Voorbeeld van oplossingen: Eerst moet de therapeut bepalen of de beslissingen van ouders 
belangrijk zijn voor het behalen van resultaten in de zaak. Vervolgens moet de therapeut een 
fitcirkel maken over het gedrag van de ouder om zich ervan te verzekeren dat alle redenen 
ervoor goed begrepen worden. Dan moet de therapeut bepalen waarom de natuurlijke reactie 
van de ouder op een situatie niet werkt. Vaak resulteert een kleine aanpassing van de 
natuurlijke stijl van de ouder in meer blijvende verandering dan meer radicale veranderingen 
waar de ouder zich minder comfortabel bij voelt of waar de ouder minder aan gewend is.  
 
Dilemma: Te weinig informatiebronnen. Dit kan leiden tot een scheve probleemomschrijving die 
leiden tot interventies die niet ondersteund worden door alle sleutelparticipanten.  
Voorbeeld van bewijs: De therapeut maakt een complete fitanalyse die lijkt te neigen naar het 
perspectief van slechts één of twee informanten. De therapeut kan rapporteren dat één (of 
meerdere) van de participanten weigert om de aanbevolen interventies uit te voeren. De 
therapeut rapporteert dat er veel tijd nodig is om de probleemdefinitie te “verkopen” aan de 
participanten.  
Voorbeelden van oplossingen: Voor elk probleem moet de therapeut aan de supervisor 
duidelijk maken wat het perspectief van elke sleutelparticipant is. De therapeut moet in staat zijn 
om duidelijk te maken hoe onderhandelingen met elke participant resulteerde in een gewone 
omschrijving van het probleem waar alle participanten het over eens zijn. De supervisor moet 
het proces volgen om er zeker van te zijn dat alle sleutelfiguren betrokken werden en dat alle 
barrières voor deelname weg zijn genomen.  



 
Dilemma: De impact niet begrijpen van de waarden en gewoonten die door de (familie-)cultuur 
bepaald worden. Dit zou kunnen leiden tot het ontwikkelen van oplossen die niet volgehouden 
worden na afsluiting van de therapie.  
Voorbeeld van bewijs: Gezinsleden rapporteren dat interventies niet logisch zijn (nergens op 
slaan), of dat het lijkt of de therapeut probeert te veranderen wie ze in de basis zijn. Het kan 
voorkomen dat gezinsleden aanbevelingen niet doorvoeren, of dat ze niet in staat lijken om 
opdrachten succesvol uit te voeren. Een ander bewijs is dat de therapeut in supervisie vertelt 
dat het gezin drastische veranderingen in het denken nodig heeft om succesvol te zijn.  
Voorbeelden van oplossingen:  
Het kan nodig zijn dat de therapeut steunbronnen in de gemeenschap zoekt, of personen met 
een vergelijkbare culturele achtergrond of gebruiken die als adviseurs dienen. In een zaak 
vroegen een therapeut, een doof koppel en hun horende kinderen advies aan een persoon die 
veel wist van de “dovencultuur” en de gebruiken die in die cultuur passen. In een andere zaak 
schakelde de therapeut belangrijke familieleden in om duurzame oplossingen mee te 
ontwikkelen, toen hij erachter kwam dat door de gezinsstructuur de jongere een “uitvoerende” 
positie in het gezin innam (namelijk de oudste man in huis). De sleutel is te begrijpen wat de 
basisstructuur en -gebruiken van een gezin zijn, bepalen waar dat natuurlijke proces niet 
adequaat is voor de situatie en interventies aanbevelen die ervoor zouden kunnen zorgen dat 
de basisgebruiken wel succesvol kunnen zijn.  


