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Inzicht en vooruitgang dankzij familieopstellingen 
 

Door Rin i van Dijkhuizen  
 

Echt  a lles?  
In  de afgelopen jaren is er  veel  gebeurd bi j  mi j .  In  2011 heb ik  een dochter  gekregen.  Ik  ben bi j 
mi jn man weggegaan toen z i j  10 maanden oud was.  Ik  ben al  t i jden zonder  werk.  Ik  dacht e lke 
keer  opnieuw: "Ach ja,  dat  i s  mi jn karakter , heeft  niets met mi jn adoptie  te maken… of wel?”  Op 
een bepaald moment ben ik  me toch gaan afvragen welke aspecten m isschien wat met mi jn af -
komst te  maken konden hebben.  Een afkomst die  ik  niet ken.  
 
Familieopstelling en adoptie 
Toen ik voor mijn gevoel helemaal 
vastzat, heeft een dag “Adoptie op-
stellingen” mij geholpen de negatieve 
cirkel te doorbreken. Ik ben steeds 
meer gaan inzien dat familierelaties 
veel invloed hebben op ons dagelijks 
functioneren. Dit geldt zelfs extra 
voor geadopteerden die van de ene 
op de andere dag tot twee of meer fa-
miliesystemen behoren: die van de 
familie van oorsprong en die van het 
adoptiegezin. De invloed van beide 
systemen is aanwezig, maar deze is 
niet altijd goed zichtbaar en merk-
baar.  
Voor een adoptiegezin kan een op-
stelling veel verheldering en rust 
brengen. Na de komst van het kind, 
moet iedereen weer een plek krijgen 
in het gezin. Deze is echter niet altijd 
even duidelijk.  
Met behulp van het opstellingswerk 
kan inzicht en een zekere ontspan-
ning worden verkregen en het kan 
een richting geven aan hoe onzicht-
bare banden een rol spelen in het 
adoptiegezin of bij de geadopteerde. 
Een familieopstelling kan je namelijk 
inzicht geven in patronen die normaal 
gesproken verborgen blijven, omdat 
ze zich diep in ons onderbewuste be-
vinden. Het kan helpen je persoon-
lijke, relatie-, of familieproblemen 
aan te pakken en dat wat 'verstard' 
was weer in beweging te krijgen. Ik 
ken geen andere methode die zo snel 
de kern van een probleem laat zien. 

Voor de adoptieouders kan het fijn en 
tegelijkertijd pijnlijk zijn om te reali-
seren en te ervaren dat het kind ge-
holpen kan worden om het trauma 
van het afgestaan zijn zo goed moge-
lijk te verwerken. Een gangbare ge-
dachte over adoptie is: “Als je er maar 
genoeg liefde in stopt dan komt het 
wel goed”. En natuurlijk is het voor 
het adoptiekind fijn om gewenst te 
zijn, maar het blijkt dat genen en af-
komst een veel grotere rol spelen dan 
vaak gedacht werd.  
 
Na enige opstellingen en systemische 
coaching merk ik hoeveel steun, 
kracht en rust het mij geeft dat ik 
weer verbinding kan maken met mijn 
cultuur en met mijn Bengaalse ou-
ders. Die laatste niet in het echt, 
maar via visualisatie en familieopstel-
lingen. En het fijne is dat de band met 
mijn Nederlandse ouders gewoon 
goed gebleven is, want je leert óók 
het leven zoals het gaat of je lot dat 
je meedraagt, te accepteren. Je ziet in 
waar verandering mogelijk is en waar 
niet. Dat op zichzelf kan al veel rust 
en kracht brengen. 
 
Een familieopstelling? Maar, hoe 
gaat dat dan?   
Dit is een vraag die mij regelmatig ge-
steld wordt. Een vraag die tevens las-
tig te beantwoorden is, omdat het 
lastig blijft om het je voor te stellen 
wanneer je nog nooit een systemisch 
gesprek of familieopstelling meege-
maakt hebt. Maar ik zal een poging 
doen en ik ben altijd bereid om vra-
gen per mail of telefoon te beant-
woorden. 
 
Een familieopstelling in een groep is 
een soort ‘tableau vivant’ waarin fa-
milieleden of aspecten als werk, op-
leiding of schuldgevoel, moeheid of 

depressie, worden gerepresenteerd 
door personen die zich daarvoor be-
schikbaar stellen. De opgestelde per-
sonen zijn meestal niet de echte fami-
lieleden en het is ook niet nodig dat 
deze aanwezig zijn. Deze represen-
tanten stellen zich zonder nadenken 
op in de ruimte en geven daarmee 
een beeld weer dat informatie geeft 
over het familiesysteem van de cli-
ent. De opgestelde personen zeggen 
bijvoorbeeld hoe ze zich voelen, of ze 
goed staan op die plek of dat ze iets 
of iemand missen. Vervolgens kan ie-
dereen zich bewegen, totdat uitein-
delijk helder wordt wat er echt speelt 
en er een stapje in de goede richting 
gezet kan worden. Een hele kleine 
stap kan al buitengewoon veel in wer-
king zetten. De effecten zijn soms di-
rect zichtbaar, maar andere keren 
ook pas (maanden) later. 
 
Bij een familieopstelling zonder re-
presentanten of individuele systemi-
sche coaching kunnen poppetjes, 
matjes of a4-tjes worden gebruikt. 
Als coach neem je dan de plek in van 
de neergezette poppetjes om zo met 
de informatie die er komt te kunnen 
werken. 
 
Systemische coaching wil zeggen dat 
de coach de cliënt anders ziet dan bij 
andere coaching. De cliënt wordt hier 
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niet alleen als individu gezien en ge-
hoord, maar als iemand die ingebon-
den is in systemen. Dit is in eerste 
plaats in het familiesysteem. Dan vol-
gen andere systemen zoals bijvoor-
beeld je werk, je cultuur, je religie, 
enz. 
 
De Wegverbreding  
Nadat ik ervaren heb dat deze syste-
mische methode mij zo goed en snel 
heeft geholpen, heb ik besloten om 
dit in te gaan zetten voor anderen. In 
mijn huidige aanpak, waarbij ik mijn 
kennis, kunde en ervaring goed kan 
combineren met systemisch werk en 
familieopstellingen, bied ik vanuit 
mijn praktijk De Wegverbreding op-
voedondersteuning aan adoptiege-
zinnen, aan gezinnen die (deels) uit 
een andere cultuur afkomstig zijn, 
pleeggezinnen, samengestelde gezin-
nen, adoptiekinderen en aan geadop-
teerden die inmiddels volwassenen 
zijn, al dan niet met kinderen. 

Graag nodig ik u uit om eens een 
kijkje te nemen op mijn website of 
facebookpagina. En ik hoop u een 
keer te ontmoeten in mijn praktijk in 
Dieren of bij u thuis. 
 

www.dewegverbreding.nl 
■ 

 

Rini in haar praktijk. 


