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Systemisch kijken naar families 
 

Als casemanager kom je vrijwel altijd in contact met de familieleden van de 

dementerende oudere: de partner, de kinderen, de kleinkinderen. 

 

Er zijn ontzettend veel systemen, ze hebben één ding gemeen: in een 

systeem staat alles hoe dan ook met elkaar in verbinding en is van elkaar 

afhankelijk. Bijv. de biosfeer van de aarde. 

 

Overal waar mensen met elkaar in contact komen, ontstaan sociale systemen: 

de familie is één van de systemen, het gezin (van herkomst, of het huidige), 

de vriendenkring, de organisatie waar je werkt, het zijn allemaal systemen.  

 

Het eerste en voor onze ontwikkeling belangrijkste systeem is de familie 

waarin we geboren worden. Het is niets nieuws dat zij ons leven voor een 

groot deel beïnvloedt, we zijn ons echter zelden ervan bewust hoe ver die 

invloed gaat. 

 

Een systeem bestaat uit verschillende elementen, die elkaar in een 

ononderbroken proces wederzijds beïnvloeden. Elke actie van een van de 

elementen brengt direct een reactie teweeg bij de andere en dat heeft 

gevolgen voor het element dat de actie in gang zet. 

Ongeveer als een mobile.  

Een systeem corrigeert zichzelf om als systeem te kunnen blijven 

functioneren 

 

Sociale systemen functioneren ook zo, de mensen in het sociale systeem zijn 

dan de figuurtjes van de mobile. Als leden van een familie zijn we 

onlosmakelijk verbonden met de andere leden van die familie. Een actie van 

een familielid ergens in het systeem beantwoorden we met een reactie, die 

weer zijn terugwerking heeft op de actie: de leden van het systeem houden 

het systeem in beweging en brengen het zoveel mogelijk in evenwicht.  

We zijn ons hier zelden van bewust:  

Als lid van het systeem ‘weten’ we wanneer het systeem ‘niet in orde’ is, 

waneer het evenwicht verstoord is. En vervolgens brengen wij het systeem 

in beweging om het evenwicht zo goed mogelijk te herstellen. Dit doen we 

onbewust, we weten niet wat we doen en we doen het zonder het echt te 

willen en vaak genoeg doen we ons zelf daarmee tekort. 

 

Verrassend genoeg blijkt overal waar mensen met elkaar verbonden zijn, dat  

systeem aan dezelfde 3, algemeen geldende, principes gehoorzaamt. 

. 

Deze principes zijn Binding, Ordening en Balans-tussen-geven-en-nemen. 
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1. Binding: Ieder lid van het systeem heeft het recht er bij te horen. 

Wij behoren tot een familie omdat we in die familie geboren worden. 

Onherroepelijk (het is geen vrijwillige beslissing die je later zou 

kunnen herroepen). Je hoort erbij, ook als je dood bent, of je het nu 

prettig vindt of niet. 

 

In werkelijkheid ziet het er jammer genoeg vaak anders uit. Bewust 

of onbewust worden mensen buitengesloten. Er ontstaat dan een 

lege plek en het systeem ‘kiest’ dan iemand uit om het evenwicht 

te herstellen. 

 

2. Ordening: Zoals bij een puzzel ieder stukje zijn eigen plek heeft en 

nergens anders goed past, zo moet ook binnen het gezin elk lid zijn 

eigen plaats in nemen, dan kloppen de verhoudingen. Je plaats in 

het gezin wordt bepaald door het moment van je geboorte. De 

‘natuurlijke’ rangorde bepaalt tot welke generatie je behoort en of 

je het eerste, tweede etc. kind bent. Wie eerder komt heeft een 

zekere voorrang op degenen die later komen. Ouders hebben 

andere verantwoordelijkheden dan kinderen, oudere broers en 

zussen hebben andere rechten en plichten dan de jongeren. 

 

Elk familielid dient de verantwoordelijkheid die de eigen plek 

meebrengt ook daadwerkelijk te dragen Waneer dat niet gedaan 

wordt gaat iemand anders uit de familie die last dragen 

 

3. Balans tussen geven en nemen: Geven en nemen tussen mensen is 

een natuurlijke uitwisseling. Dit geven en nemen dient wel 

ongeveer in evenwicht te zijn. In het gezin vindt dit plaats tussen 

de ouders onderling en de kinderen onderling, maar deze 

wetmatigheid geldt niet tussen de generaties (tussen de ouders en 

kinderen). 

Dit is, voor zover bekend, de enige uitzondering op deze 

wetmatigheid:  ouders mogen geven en kinderen mogen nemen en 

de vereffening vindt in de volgende generaties plaats. 

 

 

 

Een systeem heeft zoals gezegd, een eigenaardige eigenschap: het 

functioneert niet zoals wij dat fijn zouden vinden of graag willen, nee, het 

volgt zijn eigen wetmatigheden, die wij niet kunnen controleren of buiten 

werking kunnen stellen. Het enige dat we kunnen doen is ons aanpassen. 

Soms is het zelfs zo dat wij worden ingezet om het evenwicht in het 

systeem te bewaren.  
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Het Persoonlijke en het Collectieve Geweten: 

 
Ons ‘Persoonlijke Geweten’ regelt ons toebehoren tot de verschillende 

systemen waar we in opgenomen zijn. We voelen direct hoe het er voor staat:  

 

Binding: Als je iets doet (of nalaat) meldt het Persoonlijke Geweten direct of 

je (meer) gebonden blijft aan het systeem, of niet. 

Als je iets doet wat binnen het Persoonlijke Geweten valt, voel je je 

onschuldig: je hebt een ‘goed geweten’. 

Ordening: als je een andere dan je eigen plek inneemt, geeft je PG een gevoel 

van onrust, dit hoort niet. 

Balans tussen geven en nemen: je voelt een soort druk, iets is onaf, er moet 

nog iets gedaan worden. 

 

Het ‘Collectieve Geweten’ zorgt voor het voortbestaan van het systeem en 

werkt veel minder duidelijk. 

Het Collectieve Geweten werkt onbewust, je kunt het niet voelen, je kunt 

alleen de effecten waarnemen. 

De functie van het Collectieve Geweten is het voortbestaan van het systeem 

 

Binding, ordening en evenwicht tussen geven en nemen zijn de inhoudelijke 

voorwaarden voor het storingsvrij functioneren van een familiesysteem.  

We hebben een soort systemische antenne voor verstoringen in het systeem.  

Moeiteloos offert het Collectieve Geweten iemand die later komt, een later 

geboren kind, op om iets recht te zetten voor iemand anders die eerder 

kwam. 

Wij blijven ons hele leven lang verbonden met het familiesysteem. 

Zelfs wanneer je je eigen weg gaat, geen contact meer hebt met je ouders, 

hen verwijten maakt of je hele leven lang wrok blijft koesteren, kan dat niet 

verhinderen dat de verbinding met dit familiesysteem ongemerkt en in allerlei 

gedragingen en gevoelens tot uitdrukking komt. De band met en de trouw 

aan het familiesysteem weegt voor het kind in ons veel zwaarder dan ons 

persoonlijk geluk. 

 

Voor andere sociale systemen, bijvoorbeeld vrienden, werk, geldt dat er wel 

een einde kan komen aan de verbinding met het systeem. 

 

 

Met een systemische blik kijken naar families 

 

In veel families is het ervaren van het dementeringsproces van een partner of 

ouder een ingrijpende gebeurtenis. Verstoorde relaties in het familiesysteem 

kunnen dan zichtbaar worden in verwarring oproepend gedrag: 
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Kinderen willen er niets mee te maken hebben, partners mishandelen de 

andere partner,  andere kinderen gedragen zich alsof ze de baas zijn over hun 

ouder of nemen beslissingen namens de familie waar later van blijkt dat de 

andere kinderen het daar helemaal niet mee eens zijn. 

 

Veel van het ‘ongewenste gedrag’ in deze situaties heeft een systemische 

oorsprong. Het zijn herstelpogingen voor iets wat ooit in het systeem fout is 

gegaan bij de werking van de drie principes. 

 

 

Voor de casemanager is het belangrijk om dan ieder lid in het systeem te 

erkennen en in waarde te laten en om buiten het familiesysteem te blijven. . 

Wanneer je als casemanager ‘partij’ kiest voor de goede ouder of het goede 

kind, ga je deel uit maken van het systeem en ga je met die keuze een rol 

spelen in de verstoring van het familiesysteem. De symptomen van deze 

verstoring zullen zich alleen maar versterken. 

 

 


