
Werkmodel Het familiegesprek  
 

Uitgangspunten van het familiegesprek  
 Elk contact, hoe kort ook, met cliënt of familie kan helend zijn ( mits het aan de hier verder 

beschreven criteria voldoet). 
 Een ziekte heeft men niet alleen, het heeft effect op de familie, een helend gesprek met 

familie heeft effect op de gene met de ziekte.  
 
Basishouding voor het familiegesprek  

 Openstaan voor het gesprek 
 Tijd nemen 
 Uitgaan van gelijkwaardigheid 
 Behoedzaam 
 Respect 
 De kunst van het luisteren enerzijds, de behoefte om te kunnen delen anderzijds 
 Accepteer wat er gezegd wordt 
 Ethische houding  
 Empathie; het geven van erkenning en complimenten is daar onderdeel van 
 Ambivalentie opzoeken (‘ik wil wel, maar…’) en als drijvende kracht benutten: wat levert de 

huidige situatie nu op? Welke nadelen worden er ervaren? Aansluiten en meegaan met 
weerstand. 

 Houding van expert versus houding van onwetendheid  
 
Basisregels voor het familiegesprek 

 Het begint bij de kennismaking; aandacht voor bewustzijnsvragen en 
verantwoordelijkheidsvragen. 

 Jij als professional reikt geen oplossingen aan van uit jou kader of bestaande hulpaanbod.  
 Systemisch werken in plaats van cliëntgericht. 

De erkenning dat een ziekte hen allemaal raakt, die patiënten en hun familie ervaren heeft 
een helend potentieel. Zorg ervoor dat contact met familie niet een uitzondering is , maar 
ingebed wordt in de werkwijze (figuur 1.). De zorgvrager staat niet langer centraal maar de 
zorgsituatie. Het is een vernieuwend dialoog wat dynamischer is. Medezeggenschap is 
wederkerigheid; zowel van zorgvrager als familie als professional. Iedereen is daarbij 
gelijkwaardig en heeft wensen en verwachtingen t.o.v. de ander als het gaat om familiezorg.  
 

                             
 Mensen willen delen hoe het is om in de situatie van het leven met een ziekte te verkeren. 

Dat is een grote behoefte in menselijke relaties, sta daar voor open. 



 De kunst van het vragen stellen is om de ander te laten praten. 
Vragen die worden gesteld vanuit niet weten, niet sturen, niet oordelen en oprechte 
belangstelling kunnen het bewustzijn van de familiezorger/zorgvrager en netwerk 
bevorderen en ontwikkelen.  

 Belangrijk is om door te vragen; het gaat om samen nadenken en een verbinding leggen met 
de wereld van men zelf en met wat er al is. Daarnaast blijft niets onbesproken om de juiste 
problemen op tafel te krijgen.  

 Belangrijk is om inzicht te krijgen in alle maatschappelijke instellingen die betrokken zijn bij 
de zorgsituatie  

 Het probleem wat uit het gesprek komt moet geen diagnostische categorie zijn, maar zo 
uitgebreid en concreet mogelijk omschreven zijn. 

 Familiezorg is teamwerk (figuur 2). Dit model kan gezien worden als een wiel. Door bezinning 
dienen de buitenste factoren te worden omgezet in concreet gedrag. De resultaten liggen 
vervolgens op de spaken van het wiel. Doelgerichtheid  en Initiatief levert bijvoorbeeld 
‘Actie’ op en in combinatie met Flexibiliteit leidt dit tot ‘Ontwikkeling’. Het wiel is rond: de 
succesfactoren hangen onderling samen. Zo kun je geen open en directe communicatie 
hebben zonder respect voor elkaar. En zonder wederzijds respect en open communicatie 
ontstaat er geen eenduidig gezamenlijk verantwoordelijkheid enzovoorts.  

 
Figuur 2. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De basis is uiteindelijk een heldere en werkbare doelstelling. Dit geeft een familie identiteit, 
een concreet omschreven resultaat en het faciliteert ieder in de doorvertaling naar 
individuele taken. Het geeft rust wanneer er duidelijkheid is. Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat ieder teamlid (dus familiezorger, zorgvrager en 
professional) zich met het doel én aan elkaar verbonden voelt. Daardoor voelt men zich tot 
elkaar veroordeeld en ontstaat saamhorigheid. Open en efficiëntere communicatie is 
noodzakelijk om onderlinge relaties te versterken en samen taken effectief uit te voeren en 
te coördineren. Dit vraagt van ieder de bereidheid om open te zijn en open te staan.  



Het delen van de eigen wensen, verwachtingen, bedoelingen en meningen helpt bij het 
afstemmen van activiteiten rondom de zorgsituatie. Wederzijds respect is de basis voor 
interpersoonlijk contact. Ieder brengt verschillende eigenschappen, vaardigheden en 
deskundigheden mee. Onderling verschil is een bron van kracht én conflict. Om de verschillen 
te kunnen benutten moeten familiezorgers, zorgvragers en beroepskrachten niet alleen 
inzicht hebben in elkaars talenten en beperkingen, maar ze ook respecteren en waarderen. 
Hierdoor kan er een sfeer van vertrouwen ontstaan waardoor men elkaar kan aanspreken. 
Het is belangrijk om flexibel te kunnen aanpassen en creatief te kunnen inspelen op 
veranderingen rondom de zorgsituatie. Het scheppen van ruimte en vertrouwen werkt 
positief.  Ieder moet initiatief kunnen tonen, ongevraagd met suggesties komen en 
meedenken. Iedereen moet zich daar vrij in voelen en uit eigen beweging zich ergens 
verantwoordelijk voor voelen. Het gaat om het stimuleren van zelfregie.  

 
 
https://www.frankwatching.com/archive/2008/12/27/het-verhogen-van-productiviteit-vraagt-
om-bezinning-op-de-succesfactoren-van-teamwerk/ 
 
Aandachtspunten bij het familiegesprek 

 De plaats waar het gesprek plaatsvindt is van belang voor het leren kennen van de familie. Zo 
kan een huisbezoek informatie bieden om de familie en de situatie waarin zij verkeren beter 
te begrijpen.  

 Zorg  dat je alle familieleden die bij de zorgsituatie betrokken zijn tegelijkertijd ontmoet. 
 Iedereen krijgt evenveel ruimte om te zeggen wat hij/zij op zijn/haar hart heeft waak daar 

voor. 
 Observeer hoe de rollen, verhoudingen onderling zijn, trek daaruit geen conclusies maar deel 

deze met de familie. Wat men laat zien en/of zegt hoeft niet de werkelijkheid te zijn. 
 Heb aandacht voor hoe de familie met jou als professional omgaat. 
 Denk anders over het probleem als dat de familie doet hun manier van denken heeft het 

probleem tenslotte niet opgelost. 
 De insteek is een doelgerichte communicatie stijl die de eigen motivatie van familieleden, 

zorgvragers probeert te vergroten door het verkennen en verminderen van tegenstrijdige 
gevoelens (ambivalentie) over verandering, zodat er bij de familieleden en zorgvragers een 
groter commitment ontstaat om verandering te realiseren. 

 
Aanpak voor het familiegesprek 

 Maak een Genogram ( of ecogram): hoeft niet altijd letterlijk, maar inventariseer wie er 
belangrijk is om de cliënt/patiënt heen, welke rol heeft diegene, welke invloed op het 
welbevinden? Familie stelt dit zeer op prijs  omdat het ook een erkenning is dat een ziekte 
meer dan 1 persoon raakt. Daarnaast is het voor een optimale samenwerking belangrijk in 
beeld te hebben welke professionals er nog meer betrokken zijn bij de situatie. 

 Stel therapeutische, d.w.z. helende vragen. Vragen die horen bij de context, vragen over 
beleving, wensen, verwachtingen 

 Erken en prijs de familie en hun onderlinge kracht. Observeer hoe families met elkaar 
omgaan, luister wat ze al hebben gedaan/ bereikt en benoem dat. Door het te benoemen 
maakt men families sterker, bewust van hun kracht in plaats van ze alleen te benaderen in 
hun “ongeluk”, ze voelen zich al hopeloos, falend in hun pogingen de zieke te helpen, om te 
gaan met de ziekte. De professional laat de familie op deze manier ook anders naar zichzelf 
kijken door hun sterke kanten te benoemen. 

 De aanpak is gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid van de familiezorgers, zorgvragers, 
professional en de vrijheid om eigen gedragskeuzes te maken. 
 
 



Doorlopen van fases in het familiegesprek 
Aan de hand van het verdiepings- en trainerboek Methode Familiezorg (Expertisecentrum, 2013) en 
Familiezorg in perspectief (Choy, 2016) is onderstaand model gerealiseerd. Dit model doorloopt alle 
fases van het familiegesprek waar men rekening mee dient te houden. Van begin tot eind kan dit 
model toegepast worden in het familiegesprek om opencommunicatie te realiseren.  
Tijdens het doorlopen van deze fases is het van belang om ten allen tijde bovenstaande daarin toe te 
passen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fases in het familiegesprek  

 
 
Wat 

 
 
Hoe 

 
 
Waarom 

 
Tijdens de training 
methode familiezorg (MFZ) 

1. Introduceren  
 

De professional introduceert 
zichzelf aan de familie en de familie 
introduceert zichzelf aan de 
professional. Het gevoel van 
‘welkom zijn en openstaan’ staat 
hierin centraal.  

Aan de hand van 
ansichtkaarten met daarop een 
symbool, situatie, tekening of 
een foto gaan de professional 
en familieleden in gesprek. De 
professional en elk familielid 
vertellen wat over zichzelf aan 
de hand van de kaart die 
gekozen is.  
Daarbij stelt de professional  
gerichte vragen om meer over 
de familieleden te weten te 
komen. Tijdens het eerste 
familiegesprek wordt er ook 
naar de familiegeschiedenis 
gevraagd.  
 

 Deze manier van 
introduceren is 
luchtiger en minder 
formeel, waardoor 
mensen over het 
algemeen geneigd zijn 
meer over zichzelf te 
vertellen. Hierdoor 
heeft men sneller een 
beeld van de 
familie(zorg)-situatie. 

Er wordt kennis gemaakt 
met elkaar door middel van 
ansicht kaarten en lichten 
toe wat er in familie over 
elkaar gezegd wordt. 
 

2. Observeren  
 

De eerste stap na de introductie is 
het observeren van wat er tussen 
familieleden verbaal en non-
verbaal gebeurt (en dat geldt ook 
voor de daaropvolgende 
familiegesprekken).  

Benoem wat men ziet en vraag 
om 
verheldering/verduidelijking en 
ga na of zij het verbale aan het 
non-verbale kunnen koppelen.  
 
  

Men kan het een 
zeggen en het ander 
uitstralen. 
Lichaamstaal zegt vaak 
meer dan wat men 
werkelijk zegt.  

Professionals krijgen kennis 
aangereikt welke 
problemen zich in 
mantelzorgsituaties kunnen 
voordoen, welke rol 
families daarbij spelen en 
welke signalen bepaalde 
problemen indiceren. Er 
wordt geleerd met een 
open en 
onbevooroordeelde blik de 
familie- en 
mantelzorgsituatie te 
observeren en deze 
signalen te detecteren. 
Professionals leren 



bijvoorbeeld hoe 
verstoorde verhoudingen, 
parentificatie, 
hechtingstijlen en ‘duistere’ 
coalitievorming binnen 
families te herkennen. 

3. Analyseren  
 

Maak een genogram om in beeld te 
krijgen wie er belangrijk is om de 
zorgvrager/situatie heen.  
 

 
 
 
 

Inventariseer wie er belangrijk 
is om de cliënt/patiënt heen, 
welke rol heeft diegene, welke 
invloed op het welbevinden? 
 
 
 
  

Familie stelt dit zeer 
op prijs  omdat het 
een erkenning is dat 
een ziekte meer dan 
één persoon raakt. 
Daarnaast is het voor 
een optimale 
samenwerking 
belangrijk in beeld te 
hebben welke 
professionals er nog 
meer betrokken zijn 
bij de situatie. 
 

Vraagverheldering aan de 
hand van de 7 thema’s. 
Professionals leren tijdens 
de training om hetgeen 
geobserveerd vast te 
leggen op papier en te 
analyseren, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van 
een familie-genogram, 
relaties tussen familieleden 
uit te tekenen en te 
beschrijven en de 
grondslagen van de 
familie(leden) in kaart te 
brengen (wat zijn hun 
overtuigingen, normen en 
waarden). De professionals 
maken een 
probleemanalyse van welke 
problemen zich voordoen 
of waar mogelijke 
problemen kunnen gaan 
ontstaan en hoe de familie 
te benaderen. De 
profesional bespreekt de 
analyse met andere 
collega’s om de analyse te 



verifiëren, aan te passen of 
uit te breiden. 

4. Invoegen  
 

Om dieper te kunnen graven naar 
(mogelijke) problemen of 
(beginnende) problemen 
bespreekbaar te maken, zal de 
professional het vertrouwen 
moeten hebben van de 
familieleden. Daarnaast zal de 
professional een veilige omgeving 
moeten creëren waarbinnen 
familieleden in staat zijn om 
moeilijk kwesties te openbaren. 
 
 

Heb aandacht voor verbale en 
non-verbale communicatie, 
zoals intonatie, snelheid van 
spreken, lichaamshouding, 
oogcontact etc. 

Vertrouwen is niet 
vanzelfsprekend, maar 
verlangt 
samenwerking en 
denken vanuit de 
zorgsituatie. 
Voortdurend 
investeren, en het 
scheppen van 
voorwaarden voor 
verandering: stapje 
voor stapje, 
experimenterend, 
lerend en waar nodig 
achteraf corrigerend. 
Open communicatie, 
betrokkenheid en 
vertrouwen is de 
essentie van 
samenwerking om 
uiteindelijk tot een 
juiste zorgsituatie te 
komen. 

Professionals leren in de 
training MFZ hoe “in te 
voegen” bij de familie en 
makkelijker het vertrouwen 
te winnen, door 
bijvoorbeeld aandacht te 
schenken aan verbale en 
non-verbale communicatie, 
zoals intonatie, snelheid 
van spreken, 
lichaamshouding, 
oogcontact, etc. Daarbij 
leren Professionals 
authentiek en eerlijk te 
blijven (door bijvoorbeeld 
“nee” te durven zeggen) 
alsook zichzelf kwetsbaar 
op te stellen. Belangrijk 
onderdeel bij het invoegen 
is het waardevrij oordelen 
en de grondslagen van de 
familie begrijpen (vanuit 
welk perspectief kijken zij 
naar de wereld?). Om 
waardevrij te kunnen 
oordelen leren de 
professionals tijdens de 
training wat hun eigen 
grondslagen zijn en hoe dat 
hun kijk op de wereld en 
dus ook op families 



beïnvloedt. Andersom leren 
zij dat de familie redeneert 
vanuit hun grondslagen en 
dat de professionals daarop 
moet aansluiten, wil de 
professionals het werkelijke 
contact maken en het 
vertrouwen winnen. Het 
gaat hierbij om de 
zorgtriade wat eerder is 
beschreven. 

5. Bevragen, benoemen 
en bespreken  

 

De professional probeert open 
communicatie tussen familieleden 
te stimuleren, door in eerste 
instantie familieleden te bevragen 
op de familiegeschiedenis, de 
huidige familiesituatie, de 
mantelzorgsituatie, de relaties 
tussen familieleden en emoties van 
familieleden.  
 

Vraag zoveel mogelijk door, om 
grondslagen en eventuele 
problemen boven tafel te 
krijgen.  
Ook kan de professional 
problemen, die hij/zij 
geobserveerd heeft, benoemen 
en verifiëren bij de 
familieleden. Dit is een andere 
manier om problemen te 
concretiseren.  
 
Daarnaast vraagt de 
professional naar de positieve 
aspecten in de 
mantelzorgsituatie en 
successen die zijn geboekt. Dit 
om houvast te geven en ook de 
nadruk te kunnen leggen op 
wat goed gaat. Ook geeft de 
professional de familie 
erkenning voor hetgeen zij voor 

Door open 
communicatie te 
stimuleren wordt er 
meer gericht op het 
onderzoeken en 
bespreekbaar maken 
van eventuele 
problemen. 
 
 
Door ook de positieve 
aspecten te 
benoemen maakt men 
families sterker, 
bewust van hun kracht 
in plaats van ze alleen 
te benaderen in hun 
“ongeluk”, ze voelen 
zich al hopeloos, 
falend in hun 
pogingen de zieke te 

Vraagverheldering 
Aan de hand van de 7 
thema’s kan een genogram 
verduidelijking bieden en 
de rollen en posities in de 
verhoudingen binnen een 
familie bespreekbaar 
gemaakt worden. 
 



hun zorgbehoevend familielid 
doen. Vervolgens probeert de 
professional de problemen, die 
naar voren zijn gekomen, 
bespreekbaar te maken. De 
professional stimuleert de 
familieleden om er op een 
volwassen manier over te 
praten en fungeert meer als 
gespreksleider. Tijdens het 
gesprek stelt de professional 
vragen waar het probleem 
vandaan komt, om de oorzaken 
in kaart te brengen. Dit kan tot 
en met gevoelsniveau gaan, 
bijvoorbeeld dat 
schuldgevoelens de oorzaak zijn 
waarom een mantelzorger geen 
tijd voor zichzelf vrijmaakt en 
daardoor overbelast raakt.  
 
 

helpen, om te gaan 
met de ziekte. 
Zo laat men de familie 
ook anders naar 
zichzelf kijken door 
hun sterke kanten te 
benoemen. 
Met als doel dat men 
uiteindelijk zichzelf 
overtuigd van de 
voordelen van 
veranderen, en hun 
eigen mogelijkheden 
om te bereiken wat 
wenselijk/haalbaar is. 
Pas daarna zal men 
bereid zijn om verder 
te gaan nadenken over 
de essentie van de 
zorgvraag en concrete 
stappen.  

6. Vraag verhelderen  
 

Nadat problemen en oorzaken 
daarvan zijn vastgesteld, kan een 
familiezorgvraag worden 
geformuleerd. Deze vraag stelt vast 
welke ondersteuning en 
begeleiding de familie nodig heeft 
om problemen in de 
mantelzorgsituatie te verminderen 
(of te voorkomen). De 
familiezorgvraag geldt meestal 
voor het hele familiesysteem, 

Ga na welke vraag er nu 
werkelijk gesteld wordt met alle 
informatie die voorafgaan 
verzameld is, en toets dit. 
Genogram helpt om te 
relativeren en de vraag te zien.  

Vanaf hier kan er 
overgaan worden naar 
het overeenstemmen  
van een concreet doel 
om vervolgens te 
werken aan concrete 
acties.  

Tijdens ‘MFZ’ training is er 
de kans om het 
familiegesprek en daarbij te 
komen tot een gezamenlijk 
doel  te oefenen aan de 
hand van rollenspellen. 



omdat de problemen vaak niet los 
van de familiecontext te zien zijn 

7. Overeenstemmen  
 

Nadat de familiezorgvraag is 
geformuleerd, stelt de professional 
samen met de familie een 
gezamenlijk doel op. Dit is meestal 
het welbevinden van het 
zorgbehoevende familielid 
bevorderen en de stress bij de 
mantelzorger(s) verminderen. Dat 
is in ieders belang en eventuele 
twistpunten kunnen door middel 
van het gezamenlijke doel beslecht 
worden: draagt het wel of niet 
doen van iets bij aan het realiseren 
van het overeenkomstige belang.  

De professional bespreekt met 
de familie welke ondersteuning 
en begeleiding vanuit de 
zorgverlening gegeven kan 
worden om de familiezorgvraag 
te beantwoorden en het 
gezamenlijke doel te realiseren 
en welke rol de familie daarbij 
gaat spelen. Daartoe bevraagt 
de professional eerst bij alle 
familieleden welke behoeften 
en verwachtingen zij hebben 
van de professionele 
zorgverlening en van elkaar, 
alsmede welke behoeften en 
verwachtingen de professional 
heeft richting de familie. 
Vervolgens geeft de 
professional aan wat de 
professionele zorgverlening 
binnen deze kaders wel en niet 
kan leveren en geven de 
familieleden aan wat zij wel en 
niet kunnen/willen leveren. 
Daarbij vindt meestal een soort 
van onderhandeling plaats. Het 
kan zijn dat behoeften niet 
vervuld of dat verwachtingen 
niet waargemaakt gaan 
worden.  
 

Door gezamenlijk 
overeenstemming te 
vinden over doelen, 
verwachtingen, 
wensen en acties is er 
duidelijkheid en  
voorkomt dat 
teleurstellingen. 
Iedereen weet wat er 
van elkaar verwacht 
wordt en waar er bij 
elkaar beroep op 
gedaan mag worden 
voor een dragelijker 
zorgsituatie.  

 



De professional faciliteert de 
gezamenlijke besluitvorming en 
conflictoplossing door eerlijk te 
onderhandelen en wederzijdse 
belangen en uitgangspunten 
mee te nemen. Nadat 
overeenstemming is bereikt 
wat een ieder doet (waarbij de 
professional probeert om 
zoveel mogelijk familieleden bij 
de zorg te betrekken), wordt de 
familiezorgvraag, het 
gezamenlijke doel en de 
taken/verantwoordelijkheden 
van de familieleden en de 
zorgprofessional vastgelegd in 
een Zorgleefplan. De 
professional en de familie 
kijken daarbij hoe onvervulde 
behoeften alsnog op een 
andere manier, bijvoorbeeld via 
derden, vervuld kunnen 
worden.  
 

8. Afstemmen  
 

De professionele zorgverleners en 
de familieleden (of het familielid) 
voeren de taken uit zoals 
omschreven in het Zorgleefplan en 
stemmen dit tijdens de uitvoering 
onderling met elkaar af.  

Het afstemmen gebeurt veelal 
waar de zorgvrager zich bevindt 
(in een instelling of thuis) en de 
professional bewaakt de 
coördinatie.  
 
De voortgang wordt 
geëvalueerd in opvolgende 
familiegesprekken. De 

De professional werkt 
‘relationeel’ met de 
familie samen, dat wil 
zeggen dat er genoeg 
wederzijds 
vertrouwen is om 
open met elkaar te 
communiceren en 
elkaar bijvoorbeeld 

Bij ieder onderdeel van de 
cursus wordt er benadrukt 
dat er samengewerkt dient 
te worden met andere 
professionals. Hoe vind je 
contactpersonen in andere 
organisaties? Hoe bouw je 
je eigen netwerk van 



 
 
 
 

professional benoemt de 
behaalde successen en 
positioneert eventuele 
tegenslagen als leermomenten. 
Deze worden omgezet in 
verbeterpunten en in het 
Zorgleefplan opgenomen. Op 
basis van de evaluatie kunnen 
taken en 
verantwoordelijkheden van de 
betrokkenen bijgesteld worden. 
 

aan te spreken als 
afspraken worden 
geschonden of 
emoties te openbaren 
als deze opspelen. 
Daarbij helpt de 
professional om 
successen te boeken 
en deze te benoemen. 
Daarnaast stemt de 
professional de 
Familiezorg af met 
collega hulpverleners 
en eventuele derden 
buiten de instelling 
(andere 
beroepskrachten).  
 

betrouwbare professionals 
op? 
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