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Systeemtheorie

Psycho-analyse: gedragsproblemen worden 

bekijken in het individu (symptomen dienen om interne conflicten toe te 

dekken), 

Systeemtheorie (jaren 50) is een andere manier om de complexe 

werkelijkheid te kunnen begrijpen. Is gericht op het onderzoeken 

van patronen, verbanden en relaties tussen elementen.
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Systeemtheorie

• Sociale systemen beïnvloeden gedachten, gevoelens, overtuigingen, 

de rol die je op je neemt

Elk individu, gezin, familie, gemeenschap is geheel en onderdeel tegelijk. 

Alles staat in verband en krijgt betekenis door elkaar. 

Systeemtheorie 

• Ieder wordt in een bepaald systeem in bepaalde “stukken” 

van zichzelf aangesproken. Dit kleurt en vormt mee de 

interactie-patronen waar systemen een harmonie in zoeken

• Deze complexe interacties kunnen gezond zijn of uit balans

Individuen zullen symptomen ontwikkelen die opnieuw reacties 

uitlokken bij de andere individuen en patronen doen ontstaan 

die zichzelf steeds weer bevestigen
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Hondse systemen

• Een hond binnen systeemtheorie 

Een hond als sociaal en emotioneel wezen gaat

ook mee op in interacties en krijgt zo een plek in zijn eigen 

systemen zoals de nest waar hij opgroeide, het gezin waar hij 

woont, de hondenschool, de hondenopvang, 

de bezoekers in zijn huis …. 

Silent Face Experiment 
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Silent Face Experiment 

De hond in zijn systeem 

Vooral ingewikkelde, vastgeroeste problemen, vragen zorg voor ‘het systeem’ 

en daar schieten pasklare antwoorden tekort. We zijn immers continu ‘in 

gesprek’ met onze honden en zij met ons in een complex en unieke 

interacties

Hond IS niet het probleem, maar stelt een probleem in dat 

systeem 
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Terug naar de kwaliteit

1) Ofwel laat je de pathologie los en zoek je naar de kwaliteit

Vecht het patroon/de valkuil niet aan maar ontwikkel de 

kwaliteit die er achter schuilt

Je wil het symptoom niet weg relativeren, maar het zien als 

een teveel van iets dat goed is. Ipv het slechte aan te vechten 

ga je het beeld proberen differentiëren en de hond terug 

aanspreken in zijn kwaliteit 

• Achter algemeen angstvallig gedrag schuilt 

voorzichtigheid, oplettendheid en dat is GOED  

• Angst op zich is ook goed en moet je kunnen laten zijn! 

Voorzichtigheid Angstvalligheid 
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Patroon tussen hond en eigenaar 1 

Voorzichtigheid Angstvalligheid Zorgzaamheid Betuttelend

Visual Cliff

• Experiment Visual Cliff (1960) Gibson en Walk

Onderzoek naar hoogtevrees en of deze aangeleerd is of 
aangeboren

Baby’s willen naar iets leuk toe, maar komen gevaar tegen. 
Afhankelijk van de interactie met een hechtingsfiguur stellen 
ze ander gedrag
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Visual Cliff Experiment 

Visual Cliff experiment 

Latere onderzoeken verfijnden nog de resultaten:

• Als er geen gevaar is (geen afgrond) gaan de baby’s naar het speeltje 

ongeacht de reactie van de mama

• Het experiment werkt vooral als het gaat om een hechtingsfiguur 

Denken alleen al aan die hechtingsfiguur maakt een helling 

minder diep, en dit werkt niet bij het denken aan een 

neutraal persoon (2008 Harber)
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Patroon tussen hond en eigenaar 2 

Voorzichtigheid Angstvalligheid Stimulerend

Motiverend  

Afwezig
Aan lot 
overlatend

Patroon tussen hond en eigenaar 1 
en hulpverlener  

Angstvallige 
hond 

Betuttelend 
baasje

???? 
Hulpverlener

Als hulpverlener wil je mee op zoek 

naar wat nodig is om de hond/baas 

uit de dynamiek te krijgen

Door inzichten, nieuwe betekenis 

die past binnen het systeem 

zal je nieuwe ruimte 

krijgen
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Op zoek naar de uitdaging 

2) Ofwel laat je de pathologie 

los en zoek je naar de uitdaging

RUIMTE zoeken! Een plek, een systeem, 

een interactie waar je NIET 

je symptoom bent 

Angstvalligheid Luchthartigheid 

Sommige honden vallen samen met hun probleemgedrag, het wordt hun 

identiteit waar ze onlosmakend mee verbonden zijn

Als je angstig bent heb je luchthartigheid nodig zodat je niet 

alleen meer maar bestaat uit angst  
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• Vaak immers wegnemen alle oorzaken van angst… 

Of de poging om angst op te lossen door hond te leren negeren 

waar hij bang van is 

Maar Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken 

van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van 

beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. 

Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle 

omstandigheden volledig zonder gevaar is.

• Luchthartige honden! 

Angst zoekt zekerheid en sluit zo alle deuren. 

Vertrouwen strekt haar vleugels en vliegt vrij..

Al gaande ontwikkeld zich vernieuwde identiteit, een nieuwe blik 
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3) Ofwel zoek je de boodschap van het symptoom binnen de 

interactie en ga je werken naar hoe je het symptoom overbodig kan 

maken 

In de systeemtherapie gaat men ervan uit dat elk gedrag - en dus ook elk 

symptoom - communicatie inhoudt, een boodschap. 

Symptoomgedrag is dus nooit louter iets dat we moeten bestrijden.

We trachten te luisteren naar wat het symptoom ons vertelt over het 

systeem. Het symptoom is namelijk dikwijls een ultieme poging 

om te spreken over iets waar moeilijk expliciet 

kan over gesproken worden
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Hondenluisteraars… 

Luister naar de hond… wat zegt het patroon over het systeem? 

Wat zegt het over ieder zijn rol/betrokkenheid? 

Je kan het ene pas begrijpen als je ook oog hebt voor het 

andere en dat mee neemt in de oplossing 
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• (De) Weg van angst 

• Weg van angst 

• De weg van de angst 

• De weg van jouw angst 

• Weggaan van angst

• Een omweg langs angst 

Angst ontstaat op het ogenblik dat de steun van een tekort 

ontbreekt.

(Lacau) 

Hartelijk dank! 


