
Systemisch Werken
Kind en Innerlijk Kind



Innerlijk kind

Innerlijk kind

Gekwetst, gewond, gelukkig

Onverwerkte emoties van het 
kindsdeel

Ontstaat door 
Hechtingsproblematiek

Waar ging het mis? Baarmoeder, 
geboorte, 1e periode na geboorte



Wie is je innerlijk kind? 

Het kind in jou dat je was, gekoesterd en
geliefd wil worden

Speelse deel

Onbevangen en vrij? Of gekwetst en
bang?

Potentieel willen ontwikkelen



Bindingstrauma
Genetisch imprint in de baarmoeder – Transgenerationeel
TRauma

Binnen eerste drie levensjaren meerdere dagen geen fysiek
contact hebben met de moeder

Geen beschikbare moeder

Ouders hebben het kind seksueel misbruikt

Ouders doen zwaar emotioneel beroep op hun kind

Als ouders verslaafd zijn, of er sprake is van geweld binnen het 
gezin.



Hechtingsstoornis
Celgeheugen

foetus/pasgeborene
Te veel stress – Trauma – Ambivalente hechting (born 
to be wild)

Comfortzone – zelfregulatie – veilig hechting (born to
be happy) 

Meer dan teveel stress – shock – vermijdende hechting 
(born not to be)

Beinvloed ontwikkeling van de neurologische patronen



Patronen

Je plek niet weten (Wat is je grens?)

Gevoel er niet bij te horen – ongewenst? 

Parentificatie – moeder in nood?

Verslavingen- geen hechting? 

Bindingsangst in relaties

Ongepast gedrag



Behoeften

Basisbehoeften

Klopt de balans tussen geven en nemen?

Hoe oud ben je hier? Klopt dit met de plek? 

Wat wil ik dat er gedaan wordt voor mij? 

Is het aan mij om het te geven? Is het aan mij 
om het te ontvangen? 



Ik-posities

Ouder posities (gedrag, overtuigingen, 
overgenomen gevoel) Wees sterk, wees 
perfect, wees de beste

Volwassen positie (Handelen en zijn 
vanuit het hier en nu, passend bij het nu)

Kind positie (herhalen van gedrag, 
gedachten en gevoelens als kind)



Projecties 

Verboden die voortkomen uit het 
innerlijk kind van de ouders en 
geprojecteerd worden op het kind

Wees niet succesvol, besta niet, groei 
niet op, faal niet, heb geen behoeftes, 
wees niet gezond.



Stel op
Gezonde 
deel(Magische kind)

Overlevingsdeel 
(Gemaskeerde kind)

Getraumatiseerde 
deel (gekwetste, 
gewonde kind)



Systemisch Werken met 
kinderen



Een kind moet voelen dat het 
vanzelfsprekend deel uitmaakt 
van de familie, wil het zich in 

het leven zeker voelen



Werken met kinderen
4 ankers

Ik ben groot en jij bent klein 

Elk kind heeft een vader en een moeder

De volgorde van de broers en zussen

Ouders staan tegenover het kind

Draaiing ca. 18 jaar Ouders staan dan achter 
het kind



Wie stoort het kind? Wanneer stoort het 
kind? Wanneer stoort het kind beslist 
niet? Waarmee stoort het kind. Hoe zou 
het zijn als het gedrag van het kind er 
niet zou zijn? 

‘Een gedragsgestoord kind is een kind dat stoort door 
zijn gedrag’



Bindingsliefde

Magische kinderlijke liefde die maakt dat het kind er (onbewust) van 
uitgaat dat het door plaatsvervangend lijden iemand kan helpen of 
redden. 

Mijn geluk, jouw geluk

Ze geven hun offer van geluk, onschuld of zelfs hun leven op om een 
ander in de familie veilig te stellen/redden.

“ Ik volg je”, “ Liever ik dan jij”

Als de informatie gezien is kan de klacht zich in het veld terugtrekken 
en kan genezing optreden

Kind wordt vrij



Zwaar belastend

Wenskind. Het is tot iets verplicht.

Bv IVF – Oercel -Basis

Als vrouwen/mannen een kind wensen zonder partner
(donor)

Onvruchtbaar zijn is een lot van de ouder.

Ouders willen vriendschappelijke relatie met hun kinderen



ICSI
INTRACYTOPLASMATIC

SPERM INJECTION



Bindings- of hechtingstrauma 

Kinderen mislopen binding met ouders of er wordt 
misbruik gemaakt van de binding

Geen/verbroken fysiek contact met moeder onder 3 
jaar (1000 dagen) - seksueel misbruik - emotioneel 
beroep  

Als ouders verslaafd zijn of er is sprake van geweld 
binnen het gezin



Loyaliteitsconflict bij 
echtscheiding

Kind heeft vrij toegang tot beide ouders, lichamelijk en 
emotioneel 

Kind blijft bij de ouder die de ander het meeste eert

Ouders nemen belangrijke beslissingen samen, zonder de 
kinderen te belasten.

Erkenning dat de scheiding heeft plaatsgevonden zonder 
schuld. 

Betrek kinderen niet in de partnerrelatie. Dat is van de 
volwassenen.





Lot

Depressie is kenmerk - dragen van Lot

Zelfmoord - iemand volgen in de dood

Psychische ziektes - zware verwarring in 
het familiesysteem ontstaan door 
trauma’s



Als kinderen zich niet verantwoordelijk 
volgen voor de daden en het geluk van 
hun ouders, worden zij vrij.

Kinderen hebben iemand voor zich 
nodig. Een zichtbaar voorbeeld. 



Dynamiek van ADHD

Verstrikking met een jong overleden 
familielid - onverwerkte rouw

Lot dragen van een ander

Spanning dragen voor ouders (afleider)

Trauma bij moeder



Dynamiek Angst, fobie, 
dwang

Existentieel trauma –(oorlog, marteling, 
ongeval, vluchteling)

Familiegeheim zichtbaar willen maken



Dynamiek Autisme 
spectrum

Wenskind zijn (moet goed/perfect zijn)

Zijn verplicht tot iets

Uitsluiting eerdere generaties

Soms familiegeheim 



bindingssysteemtrauma - familieziel is 
getraumatiseerd - verwarring collectief 
loyaliteitsconflict.

moord in familie - eerwraak - niet verleende 
hulp familielid - laten sterven ziek kind - niet 
erkenning buitenechtelijke kinderen, 
weggegeven kinderen - incest met kinderen 
als gevolg

zware geestesziekten, psychosen, schizofrenie



Opstellen met kinderen

Tekenen/schrijven

Rituele zinnen

Visualisatie

Foto van gezin in het zicht

Tafelopstelling met speelgoed

Module teruggave (blz. 73)

Pubers toeschouwers opstelling ouders

Zelf deelnemen aan opstellingen (adolescent)



Tovertegel

Kind kiest tegel. De tegel 
vertelt je wat je voelt.

Kind geeft geeft tegel 
plaats

Coach neemt plaats op de 
plek van de tegel en geeft 
in woorden weer wat je 
voelt



Sociaal Panorama



Sociaal Panorama

Ervaringen gekoppeld aan gebeurtenissen

Ontstaan overtuigingen

Conflict = beperking in ons sociaal 
panorama

Waar sta je? Waar is wij? Waar zijn zij?



Toepassingen

Concentratie in een groep

Opnemen, verwerken en reproduceren lesstof

Faalangst, onzekerheid

Erbij horen, gepest worden

Belemmerende overtuigingen. “Ik kan het toch 
niet”

Trauma en bindingsproblematiek



Eigen plek

Kies context en bepaal de plek. Waar sta je?

Wat voel, zie, hoor je?

Zet alle personen/dingen 5 meter verder en verklein

Wat voel, zie, hoor je?

Verander indien nodig het panorama

Anker Idool



Wat voel, zie, hoor je?

Recht voor uit kijken met goed gevoel.

Ademen



Lokaliseren. Ik tov de 
ander

Plaats, richting

Dichtbij, veraf

Hoog, laag

Klein, groot

Stil, beweeglijk

Binnen, buiten (de kring)


