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 Informatie voor ouders 

 

Gezinstherapie voor gezinnen 
met jonge kinderen 

Wat is gezinstherapie? 

Gezinstherapie – ook wel systeemtherapie – gaat uit van de gedachte dat problemen van 
een kind niet op zichzelf staan. Het gedrag van het kind beïnvloedt het gedrag van de 
andere gezinsleden en het gedrag van de andere gezinsleden beïnvloedt het gedrag van 
het kind.  
Door deze voortdurende wisselwerking ontstaan er patronen in de interacties tussen de 
gezinsleden. Dat is in elk gezin zo. Soms ontstaan er echter patronen die emotionele 
en/of gedragsproblemen van kinderen uitlokken, in stand houden en zelfs versterken.  

 
 
Hierdoor kunnen er spanningen ontstaan tussen ouders 
en kinderen, tussen de ouders en tussen de kinderen 
onderling waardoor de gezinsrelaties onder druk kunnen 
komen te staan.  
 
Ouders willen graag een veilige haven bieden aan hun 
kinderen, maar door deze spanningen kan dat worden 
bemoeilijkt. Gezinstherapie kan daarbij helpen. De 
gezinstherapeut onderzoekt samen met ouders de 
ontstane interactiepatronen en welke onderliggende 
behoeften ten grondslag liggen aan het gedrag van de 
gezinsleden.  
 
Door meer begrip voor elkaars gedrag, kunnen 
gezinsleden  elkaar beter ondersteunen, de problemen 
daardoor afnemen en kan eventuele verergering worden 
voorkomen.  
 
De gezinstherapeut zal met ouders op zoek gaan naar 
de krachten en mogelijkheden die er in het gezin zijn om 
anders naar de problemen te kijken en hoe daarmee 
mee om te gaan.  

 
Wat is het doel van gezinstherapie? 
 
Gezinstherapie kan ingezet worden als ouders vragen 
hebben over: 

- Hoe ze een positieve (hechtings-)relatie met 
hun kind kunnen bevorderen.  

- Hoe ze tot een betere afstemming en 
samenwerking kunnen komen in de opvoeding 
van hun kind.   

- Hoe ze elkaar kunnen steunen in de opvoeding 
en elkaar kunnen aanvullen in plaats van 
aanvallen.  

- Hoe ze tot een goede balans kunnen komen 
tussen draaglast en draagkracht en welke rol- 
en taakverdeling daarbij passend is. 

- Hoe ze positieve interacties tussen hun 
kinderen kunnen stimuleren als er veel strijd is 
tussen de kinderen. Als de kinderen oud 
genoeg zijn, kunnen de kinderen hier zelf ook 
bij betrokken worden.  

- Hoe ze om kunnen gaan met de invloed van 
het netwerk op het gezin.  

- Hoe ze om kunnen gaan met grote 
veranderingen in het gezin/systeem 

 
 



 

 

Meer informatie en aanmelden? 

Neem contact op via: jongekindUC@karakter.com 
 

 
Hoe ziet de behandeling er uit? 
 
De gezinstherapeut gaat met ouders/verzorgers in 
gesprek over bovengenoemde thema’s.  
De behandelaar heeft oog voor de verschillende visies, 
verwachtingen en behoeften en die er kunnen zijn ten 
aanzien van de kinderen, het ouderschap, de 
opvoeding en de partnerrelatie. 
 
De onderwerpen van de therapie zijn uiteraard 
gebaseerd op vragen van ouders en advies vanuit het 
algehele diagnostiektraject.  
 
Gemiddeld genomen betreft de duur van de 
behandeling 5 tot 10 gesprekken.  
De kinderen kunnen worden betrokken in de therapie 
als de onderwerpen die besproken worden liggen op 
het gebied van ouderschap en opvoeding en de 
kinderen in staat zijn om deel te nemen aan de 
behandeling.  
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