
 BOUWSTEEN GEZINSPATROON
De bouwsteen ‘Gezinspatroon’ helpt om inzicht te krijgen in de patronen van een gezin. Er volgt op 
de laatste pagina een invulformat dat je op weg kan helpen. Deze bouwsteen hangt samen met de 
bouwsteen ‘Tijdlijn, voorgeschiedenis en situatie gezin’, echter daar ligt de focus op het in kaart 
brengen van de voorgeschiedenis, ingezette hulpverlening, wie de mensen zijn en wat de zorgen zijn. 

De directe hulpvraag en de achterliggende hulpvraag

Vaak is het lastig om achter de directe hulpvraag de achterliggende hulpvraag te filteren. 

Bijvoorbeeld: “Ik dreig mijn huis uitgezet te worden en ben hier zo druk mee dat ik mijn kinderen 
niet aankan”.

Gevolg is dat interventies van de hulpverlening richten zich vaak op hulp in het hier en nu; 
symptoombestrijding.

Als je blijvend effect wilt realiseren in een gezin vraagt dat om een diepere probleemanalyse. 
Wat is het probleem en hoe uit dit zich? Wat houdt de problemen in stand?

Leefgebieden die elkaar beïnvloeden
In gezinnen waarbinnen de veiligheid van de kinderen in het geding is, zie je dat er problemen zijn 
op meerdere leefgebieden en dat deze problemen elkaar ook beïnvloeden.

Leefgebieden:
• opgroeiproblemen
• school
• dagbesteding
• mentale en fysieke gezondheid ouders
• opvoedvaardigheden
• opgroeiproblemen
• relatie ouders
• huisvesting
• werk, inkomen, financiën
• steun eigen netwerk
• overlast in de wijk
• justitiële contacten

Hierbij kunnen de GIZ-leefgebieden worden gebruikt als je de onderlinge samenhang hierbij ziet. 
Je kunt zicht krijgen op hoe ouders het probleem zien. 
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Op de volgende pagina’s staat een uitgewerkt voorbeeld dat je stapsgewijs meeneemt in het 
signaleren en herkennen van gezinspatronen. Op de laatste pagina is een format toegevoegd dat 
je zelf kunt invullen. 
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STARTPUNT IS ZORGEN OVER EN GEDRAG VAN HET KIND (voorbeeld)

Problemen in het gezin: 
Schoolverzuim, schulden, 
opvoedproblematiek, overlast in de buurt

GEDRAG KIND

Onhandelbaar in de klas
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Agressief bij de teleurstellingen

WAAR KOMT HET GEDRAG VAN HET KIND VANDAAN? (voorbeeld)

Problemen in het gezin: 
Schoolverzuim, schulden, 
opvoedproblematiek, overlast in de buurt

GEDRAG KIND

Onhandelbaar in de klas
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Agressief bij de teleurstellingen

ONTWIKKELING KIND

PTSS
ODD/ADHD
Intelligentie
Hechtingsproblematiek
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WAAROM ONTWIKKELT HET KIND ZICH ZO? (voorbeeld)

Problemen in het gezin: 
Schoolverzuim, schulden, 
opvoedproblematiek, overlast in de buurt

GEDRAG KIND

GEDRAG VADER

Onhandelbaar in de klas
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Agressief bij de teleurstellingen

Onttrekt zich
Agressief naar moeder

ONTWIKKELING KIND

GEDRAG MOEDER

PTSS
ODD/ADHD
Intelligentie
Hechtingsproblematiek

Veel verhuisd
Ongestructureerd
Weinig zicht op opvoeding
Moeite met opvoeden
Buurtoverlast
Ontkenning van de problemen
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WAT LIGT ONDER HET GEDRAG VAN DE OUDERS? (voorbeeld)

Problemen in het gezin: 
Schoolverzuim, schulden, 
opvoedproblematiek, overlast in de buurt

GEDRAG KIND

GEDRAG VADER

FACTOREN VADER FACTOREN MOEDER

Onhandelbaar in de klas
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Agressief bij de teleurstellingen

Onttrekt zich
Agressief naar moeder

Medische problemen
Moeite met relaties

Medische problemen
Intelligentie
Trauma

ONTWIKKELING KIND

GEDRAG MOEDER

PTSS
ODD/ADHD
Intelligentie
Hechtingsproblematiek

Veel verhuisd
Ongestructureerd
Weinig zicht op opvoeding
Moeite met opvoeden
Buurtoverlast
Ontkenning van de problemen
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WAT IS HET GEZINSPATROON? (voorbeeld)

Problemen in het gezin: 
Schoolverzuim, schulden, 
opvoedproblematiek, overlast in de buurt

GEDRAG KIND

GEDRAG VADER

FACTOREN VADER FACTOREN MOEDER

Onhandelbaar in de klas
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Agressief bij de teleurstellingen

Onttrekt zich
Agressief naar moeder

Medische problemen
Moeite met relaties

Medische problemen
Intelligentie
Trauma

ONTWIKKELING KIND

GEDRAG MOEDER

PTSS
ODD/ADHD
Intelligentie
Hechtingsproblematiek

Veel verhuisd
Ongestructureerd
Weinig zicht op opvoeding
Moeite met opvoeden
Buurtoverlast
Ontkenning van de problemenWAT IS HET HULPVERLENINGSPATROON?
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Invulformat: de hulpvraag en het onderliggende gezinspatroon

De hulpvraag en onderliggend gezinspatroon?

‘Ik dreig mijn huis uitgezet te worden en ben hier zo druk mee dat ik mijn kinderen niet aankan.’

• Door het gehele patroon in beeld te brengen, kun je beter inzetten op wat er nodig is om een blijvende 
verandering te realiseren.

• Hierbij inzetten op alle zaken waaraan moet  worden gewerkt.
• Scherp te maken dat de situatie alleen blijvend gaat veranderen als we dat wat het in stand houdt 

wegnemen of daarin compenseren.

WAT IS HET GEZINSPATROON? (voorbeeld)

PROBLEMATIEK

GEDRAG KIND

GEDRAG VADER

FACTOREN VADER FACTOREN MOEDER

ONTWIKKELING KIND

GEDRAG MOEDER

WAT IS HET HULPVERLENINGSPATROON?
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