
V&VN afd SPV.

Systeem gericht werken in deSysteem gericht werken in de 
sociale psychiatrie.



Post Hbo opleiding 
systeemgericht werken.



Beroepscode voor sociaal
psychiatrisch verpleegkundigen

• De SPV benadert de geestelijke 
gezondheidsproblemen van een cliënt g p
altijd in relatie tot zijn omgeving. De 
klacht van de cliënt wordt gezien als eenklacht van de cliënt wordt gezien als een 
symptoom van de verstoring van het 
evenwicht tussen draaglast enevenwicht tussen draaglast en 
draagkracht op psychisch, somatisch en 
sociaal gebied,en de samenhang 
daartussen.



Sociale psychiatrieSociale psychiatrie

• Marius Romme,psychiater, diagnostiek is 
van buiten af iets vinden van het gedrag g g
van de ander. We moeten meer aansluiten 
bij de innerlijke belevingen van de patientbij de innerlijke belevingen van de patient.

• Tegengaan van sociale uitstoting.

• Hervinden van rollen.



ContextContext

• Elk systeem is onderdeel van een ander 
(groter) systeem(g ) y

• Context geeft betekenis aan gedrag
E i it t tl h id• Er is nooit contextloosheid

• In welk kader ontmoet je de andere ade o t oet je de a de



In welke context ontmoeten 
mensen elkaar



Hercontextualiseren
Een vader van nogEen vader van nog 

niet geboren kindereng



Systeem gericht werkenSysteem gericht werken.

Comm nicatie an A B• Communicatie van      A                             B      

actie en re actieactie en re-actie.

Communicatie Inhoudsnivo• Communicatie            Inhoudsnivo 
( bovenlaag)
betrekkingsnivobetrekkingsnivo                         

.                                   ( onderlaag)



Systemische visieSystemische visie

hoofdhoofd.
• Relatie met jezelf.             hart .

handen.

• Relatie met de ander.       Context.



Vaders en zonenVaders en zonen



MANDAAT ?MANDAAT ?



Systemische 10 gebodenSystemische 10 geboden

• Je kan inhoudelijk niets regelen als de 
b t kki i t kk d ibetrekking niet akkoord is.



Rol van de hulpverlenerRol van de hulpverlener.

H l l i V i i h t bl• Hulpverlening, Van  wie is het probleem 
en van wie is oplossing.

• CompetentieCompetentie.

• Patienten deugen.

• Faciliteren van veranderingsprocessen.



Systemen synchroniseren
Systemen nemen ons mee 



ConstructivismeConstructivisme



Veelzijdig partijdig/not knowingVeelzijdig partijdig/not knowing

patient Soc context

Hulpverlener



NeutraliteitNeutraliteit

• Structureel/strategisch:
Meervoudige partijdigheidMeervoudige partijdigheid

• Contextueel:
Veelzijdige partijdigheid

• Cybernetisch / narratief:• Cybernetisch / narratief:
Not-knowing



Not knowingNot-knowing

• Not-Knowing over de inhoud                                    
maar knowing over de betrekkingen.

• Ten opzichte van personen en hun intentiesTen opzichte van personen en hun intenties
• Ten opzichte van hun opvattingen, waarden en 

doelstellingen t a v het probleemdoelstellingen t.a.v. het probleem 
• Ten opzichte van de verandering die iemand 

kiest Partij zij voor en tegen de veranderingkiest. Partij zijn voor en tegen de verandering



Rollenspel met een echtpaarRollenspel met een echtpaar



Relatie defenitieRelatie defenitie

1 C t t• 1 Context

• 2 Typering van de betrekking

• 3 Consequentie voor de relatie met de 
ander

• 4 Betekenis voor de relatie met jezelf



Systemische modellenSystemische modellen

• Structureel model, actiegericht rond de 
organisatie en taken van een systeem

• Strategisch model, richt zich op regels en 
patronen in systemen. Een symptoom is een y y
onderdeel van een communicatiecyclus

• Cibernetisch model, gaat over circulariteitCibernetisch model, gaat over circulariteit
• Narratief model, dominante opvattingen. 

Narratieve zijn producten van dialogenNarratieve zijn producten van dialogen



TechniekenTechnieken
Structureel: invoegen• Structureel: - invoegen

- herstructureren
- markeren van grenzenmarkeren van grenzen

• Strategisch: - voorschrijven symptoom
- paradoxale technieken
- herstructureren

• Cybernetisch: - circulaire gespreksvoering
- meervoudige partijdigheidmeervoudige partijdigheid
- opdrachten/adviezen

Narratief:        - Externaliseren personificeren.



Casus strategische interventieCasus strategische interventie

• Probleem is een• Probleem is een 
gedateerde oplossing.



Een probleem is 
een gedateerde oplossing.

• Fase overgangen zijn niet goed gemaaktFase overgangen zijn niet goed gemaakt.

• De oplossing was in een eerdere fase wel 
helpvol.e p o



Casus narratieve interventieCasus narratieve interventie

• Het vieren van 
aangifte vanaangifte van  
seksueel misbruik.



Verandering van binnenuitVerandering van binnenuit


