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El Fatiha 

In de naam van Allah, de meest barmhartige, hij die compassie heeft 

Alle lof zij Allah, de heer der Werelden 

De meest barmhartige 

De heerser op de dag des oordeels 

U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp 

Leid ons op het rechte pad 

Het pad van degenen aan wie u gunsten hebt geschonken, niet van 
degenen die verdwaald zijn, op wie het onheil rust. 



Presentatie Transculturele systeemtherapie 

 

 

 

 

 

 

Over het benutten van cultuur, krachtbronnen en steunfiguren.  
Het op gang brengen van herstel van oude krachten. 

 
 

 

 

 

 



Het aansluiten bij een samenleving die steeds complexer 
en cultureel diverser wordt.  

Transcultureel en transculturele hulpverlening: 

Transculturaliteit is interculturaliteit gebaseerd op erkende 
gelijkwaardigheid en erkende diversiteit. Concreet houdt dit dus in dat 
men de verschillen niet gaat verdoezelen, maar juist ter discussie durft 
te stellen.    

 

Transculturele systeemtherapie: 

Systeemtherapie 

Culturele antropologie 

Maatschappelijke thema’s 

 

 



  Ik-identiteit Wij-identiteit 

Ontwikkeling van het individu Emotionele groei.  
Autonomie, eigen mening 

Groei tot sociaal wezen. 
Verantwoordelijkheid, belang van 
de groep, verbondenheid.  

rolverwachtingen Kinderen hebben een 
psychologische waarde voor de 
ouders en de omgeving. Hun taak 
is gelukkig zijn.  

Kinderen hebben een materiele 
waarde voor de ouders en de 
omgeving. Hun taak is: ’gelukkig 
maken’.  

Positie in het gezin Ouder-kindrelatie, c.q. moeder-
kindrelatie is belangrijk.  

Positie in het gezin is belangrijk. 

gezagsstructuren Hiërarchie is minder belangrijk. 
Veel onderling overleg tussen 
personen van dezelfde generatie 
(poldermodel in het gezin). 
Genegenheid. 

Hiërarchie is zeer belangrijk. 
Kinderen worden niet bij de 
besluitvorming betrokken. Weinig 
overleg binnen de generaties.  
Respect. 



 

Migratie 

 
•Bijzondere levensfase overgang. 

• Een transitionele fase. 

• Taal, etnocentrisme en uitsluiting 

 
 



Leeftijdsfasen Levensfase- 

overgangen 

Bijzondere 
Levensfase 
overgangen 

Separatiefase Liminele fase Integratiefase 

Peutertijd 0-6 
jaar 

Kindertijd 6-12 
jaar 

Puberteit 12-16 
jaar 

Adolescentie 16-
24 jaar 

Volwassenheid 
vanaf 24  



De transitionele fase 

A B C 

Afscheid Liminele fase Re-integratie 

Kenmerken Kenmerken Kenmerken 

Pijn                                                       
Verlies                                          
Verlangen                                     
Euforie                                      
Separatie  
Rituelen markeren het 
afscheid 

Instabiliteit                                               
Angst                                   
Kwetsbaarheid                      
Creativiteit                                 
Dromen                              
Transformatie                          
Tussenfase                           
Transculturele ruimte  
Communitas                                
Rituelen   
Beschermjassen zijn 
ondersteunend.  

Nieuwe situatie                     
Thuiskomen                               
Heelheid 



Taal, etnocentrisme 
en uitsluiting. 

• Verlies van identiteit 

• Voortgangsdenken 

• Uitsluiting, stereotypering 

 



Filmfragmenten uit : 
 
 Ik droomde van een grote watervlakte 

• 1.18 – 3.13 

• 10.44 – 14.13 



Transculturele systeemtherapie 
 
• Het creëren van een veilige ruimte 
• Beschermjassen. 
• Genogram. 
• Levenslijn met levensfase- overgangen. 
• Narratieve- en oplossingsgerichte therapie.  

 



Tot slot 

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg 

 

08.40 – tot einde 

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg

