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S Y S T E E M T H E R A P I E

Voor wie?
Voor mensen met een verstandelijke 
beperking en hun gezin, familie, 
woongroep of ander ‘systeem’. Voor 
gezinnen met een ouder of kind met 
verstandelijke beperking. Zowel voor 
cliënten van Ons Tweede Thuis als 
van daarbuiten. 

Bij welke vragen? 
Heb je het gevoel dat klachten 
maar niet verdwijnen? Dat je steeds 
tegen hetzelfde aanloopt en dat 
zorgen steeds terugkomen? Is er 
veel ruzie of praten jullie niet meer 
met elkaar? Systeemtherapie kan 
bij dit soort klachten helpen. Dat 
kunnen psychische klachten zijn 
zoals piekeren en angst of sociale 
klachten zoals eenzaamheid, pesten 
of uitsluiting.

Doel van de therapie 
• Het probleem begrijpen en zien 
 hoe dit een klacht of een zorg kan 
 worden in een systeem.

• Een klacht of probleem staat 
 nooit op zichzelf. De systeem-
 therapeut kijkt daarom goed naar
 hoe mensen met elkaar omgaan.
• Herkennen en bespreken hoe 
 mensen met elkaar omgaan, 
 welke patronen er zijn en wat het 
	 effect	daarvan	is.
• Bespreken hoe iedereen naar het 
 probleem kijkt. Opnieuw naar het 
 probleem leren kijken.
• Anders met elkaar en met 
 situaties om leren gaan.
• Eigen kracht herkennen, 
 gebruiken en vergroten.
• Onderlinge verdraagzaamheid 
 gebruiken en vergroten.
• Samen naar oplossingen zoeken.
• Onderlinge relaties versterken.

Hoe werkt systeemtherapie? 
Er is altijd eerst een kennismakings-
gesprek. In dit gesprek luistert de 
systeemtherapeut goed naar het 
verhaal van de cliënt en de andere 
‘systeemleden’. Daarnaast vertelt 

2020

O n s  Tw e e d e  T h u i s

de systeemtherapeut meer over 
systeemtherapie en wat het precies 
inhoudt. De systeemtherapeut 
onderzoekt daarna hoe de 
mensen in het systeem met elkaar 
omgaan. Dit noemen we een 
gezinsdiagnostisch onderzoek. 
De therapie bestaat verder uit 
verschillende gesprekken waarbij 
vaak gebruik gemaakt wordt van 
andere werkvormen zoals spel of 
tekenen.

Aanmelding en financiering
De aanmelding verloopt via het 
Adviespunt via een aanvraag-
formulier. Vervolgens vindt er 
een intake plaats. Er zijn diverse 
manieren waarop therapie 
gefinancierd	kan	worden,	voor	
informatie kunt u terecht bij het 
secretariaat van het Adviespunt, 
adviespunt@onstweedethuis.nl of 
tel. 020 4061030.

Wat is systeemtherapie?
Systeemtherapie is de verzamelnaam voor gezinstherapie, familietherapie en (partner-) relatietherapie. We 
noemen een groep mensen die bij elkaar zijn, wonen of werken een systeem. Het gaat dus over therapie aan 
meerdere mensen die met elkaar een ‘systeem’ zijn. Een psychisch probleem heb je niet alleen. Daarom betrekt 
een systeemtherapeut ook anderen bij de therapie. De systeemtherapeut kijkt hoe mensen met elkaar omgaan 
en wat de klacht voor alle betrokkenen betekent. Welke zorgen er zijn en hoe dit een probleem geworden is. 
Zoals werk, school, buurt, religie en cultuur.


