
Systemisch Werken
Gezondheid 



Ziekte 

• Zichtbaar worden, ziekte als boodschapper 

• ziekte, zieken, symptomen laten vaak de 
buitengesloten familieleden zien 

• Opstellen geeft  informatie, inzicht en beweging 

• Daardoor anders met het proces omgaan, geeft rust 
en ruimte



Patronen

• Liever ziek dan alleen - primaire liefde van het kind 

• Plaatsvervangend boete/schuld 

• Weigering nemen ouders, ouders verwijten/afwijzen 

• Dader/slachtoffer verstrikking in de ziekte. De ziekte 
geeft hen iets



• Psychose - moord in de familie (herinnering weg) 

• Anorexia - afwezigheid van de vader  

• Boulimia/verslavingen - teveel nemen van moeder te 
weinig van vader. loyaliteit aan de moeder/
minachting 

• Kanker - diepe verstrikkingen - afwijzen ouders 

• Handicap - toekomstverwachtingen ouders



• Depressie - Dragen voor familie bv.Lijden en 
waanzin van oorlog wordt in 2e generatie pas 
verwerkt. 

• Zelfmoord - verlangen bij iemand te zijn, lot delen 
van het sterven. “ik wel en jij niet”



• Depressie - dragen van lot  

• Zelfmoord - iemand volgen in de dood 

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



• Existentieel trauma - levensgevaar  

• Oorlog, natuurramp, ongeluk, marteling, overval 

• Angsten, fobieën, depressie, dwangmatige 
handelingen



• Verliestrauma - rouw - achterlaten van land, 
vluchtelingen, werk en woning verliezen, geliefde 
verliezen 

• Doelloosheid, depressie, zelfmoordneiging



• Bindings- of hechtingstrauma - kinderen mislopen 
binding met ouders of misbruik gemaakt wordt van 
de binding 

• Geen/verbroken fysiek contact met moeder onder 3 
jaar - seksueel misbruik - emotioneel beroep - 
verslaving ouders - geweld 

• Verslavingen - borderline 



• 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



• Focus? Waar ligt de focus?  

• Boodschap 

• Wat geneest?  

• Zelfhelend vermogen



• Zielenreis 

• Ervaring, jezelf herkennen 

• Dualiteit - Polariteit 

• Zielsdelen

Liefde



Zielsdelen
• Onbewust sterven 

• Besluiten niet te gaan 

• Vastzitten in dualiteitsenergie 

• Trauma 

• Leven niet willen aangaan 

• De dood niet accepteren



Dualiteit/polariteit
• Liefde  -     Angst 

• Leven  -     Dood 

• Geluk  -   Ongeluk 

• Gezondheid   -  Ziekte 

• Dader  - Slachtoffer 

• Alles kan -  Kapot is Kapot



Zielslagen

• Persoonlijke Ziel De familieziel werkt in op de persoonlijke ziel


• Familie Ziel draagt alle informatie in zich die een familie door de generaties 
heen heeft gevormd. 


• Collectieve Ziel draagt informatie die hoort bij collectieven, zoals een stam, 
volk, groep, club etc.


• Universele Ziel is alles EEN.



Systemisch Werk

• Het systeem in acht nemen, waarbij het systeem een geheel van elementen 
met onderlinge betrekking is.


• Kijken naar de onderstroom


• Werkgebied van de opstellingen ligt op onbewust niveau. Dieper liggende 
bewuste laag en zielsniveau. 


• Er wordt zichtbaar gemaakt wat intern voelbaar is



Stromingen

• Familieopstellingen


• Organisatieopstellingen


• Structuuropstellingen


• Maar ook.. coaching, vloerankers, tafelopstellingen, visualisaties, etc...


• Opstellen maakt de dynamieken heel goed zichtbaar



Doel

• Diagnose stellen


• Verkennen van mogelijkheden en ondersteunen van keuzes


• Therapeutische interventie ( Proceswerk)


• Heling/genezing



Opstellen 

• Gebruik maken van het morfologische( vormgevende) velden en resonantie


• Rupert Sheldrake - mens en dier hebben toegang tot informatievelden, 
spiegelneuronen maken we een innerlijk beeld van onze medemens en dat 
geeft het gevoel elkaar te begrijpen. non-verbaal contact. Wetende veld. 


• Werken met voorwerpen/representanten


• Helende zinnen/bewegingen



Werken met kinderen

• 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



BIindingsliefde
• 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” 



Bindingstrauma

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

• Ouders het kind seksueel misbruiken 

• Ouders zwaar emotioneel beroep doen op hun kind 

• Als ouders verslaafd zijn, of er sprake is 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. 



• depressie - dragen van lot  

• zelfmoord - iemand volgen in de dood 

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



• existentieel trauma - levensgevaar  

• oorlog, natuurramp, ongeluk, marteling, overval 

• angsten, fobieën, depressie, dwangmatige 
handelingen



• verliestrauma - rouw - achterlaten van land, 
vluchtelingen, werk en woning verliezen, geliefde 
verliezen 

• doelloosheid, depressie, zelfmoordneiging



• bindings- of hechtingstrauma - kinderen mislopen 
binding met ouders of misbruik gemaakt wordt van 
de binding 

• geen/verbroken fysiek contact met moeder onder 3 
jaar - seksueel misbruik - emotioneel beroep - 
verslaving ouders - geweld 

• verslavingen - borderline 



• 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




