
“Niemand weet, niemand 
weet 
dat ik Repelsteeltje heet”

Ruimte maken om dwingende 
eerste hulpvragen te verbreden tot 
een complex van hulpvragen. 

Greet Splingaer



Er is iets met 
mijn kind!?



Wat is er aan de 
hand met Robbe?



Een kamer vol vlas

In de therapeutische praktijk ontmoeten we vaak 
kinderen en gezinnen die zich niet langer opgewassen 
voelen tegen de gestelde eisen en verwachtingen: 
kinderen moeten presteren op school, zich langdurig en 
intens kunnen inzetten voor allerlei projecten, in staat 
zijn om goede contacten aan te gaan en stabiele 
vriendschappen uit te bouwen… 

Vaak voelen ze zich zoals het meisje in het sprookje: 
opgesloten in een kamer vol vlas met de opdracht er 
goud van te spinnen. 
De frustraties en mislukkingen hebben hen vooral 
gericht op alles wat er niet gaat, op de beperkingen en 
tekorten. 
De berg van vlas lijkt alleen maar te groeien.



De kracht van 
een naam

Het 
Repelsteeltjes-
effect



Op zoek naar een naam

Kijk op diagnoses

Het proces van betekenisgeving rekening houdend met de 
context

De positie van “not- knowing knowing”

Een co-evolutief proces



Hoe kijken we naar 
diagnoses?



Verklarende 
en 

beschrijvende 
diagnostiek

Reymers

• Verklarende diagnostiek
Er is een objectief weten van 
buitenaf, de expert kan info 
ordenen en classificeren.
Pogingen om de complexiteit
van iets onder 1 noemer te
vangen

• Beschrijvende diagnostiek
Zowel de moeilijkheden als de 
mogelijkheden en veerkracht
van mensen worden
geëxploreerd in hun verband.
De diagnose als verhaal van 
betekenis in een bepaalde
context, tijd en cultuur



“Wat er is”, 
heeft een 
verhaal te 
vertellen

Olthof

“Wat is er aan de hand met Robbe?”

We kunnen de vragen en klachten over 
Robbe uit de context halen als iets
pathologisch, om te verklaren en op te
lossen

Of 

We kunnen beluisteren wat het verhaal is 
van “wat er is”!
Hoe horen deze zorgen en vragen bij een
verhaal van een context?

Hoe kunnen we meer betekenissen
genereren en rijkere verhalen co-creëren? 

Kunnen we de complexiteit accepteren
en samen zoeken, navigeren ?



Kunnen we van vlas 
goud spinnen?

• De hoogmoed van de molenaar 
en zijn verlangen zijn kind een goede 
toekomst te geven

• De hebzucht maar ook het verlangen naar  
liefde van de koning 

• De angst en de creatieve moed van het 
meisje

• De macht en de wanhoop van 
Repelsteeltje



Boomverhalen 
of 

Rizomatische
verhalen

Sermijn

Een boomverhaal heeft een

dominante structuur, 

er is maar één manier om het te

beluisteren en begrijpen

Rizomatische verhalen hebben

meerdere ingangen

en verbinden verschillende

perspectieven



Rizomatische verhalen

Sermijn

Rizomen hebben een ondergronds wortelsysteem, het is een open 
gedecentraliseerd netwerk, het waaiert horizontaal uit in alle richtingen.

Langs waar je ook binnen komt, je bent gekoppeld aan het systeem!



Op zoek naar 
betekenisgeving 
in bredere 
verbanden
De complexiteit 
tegemoet 
treden • Verder kijken dan de eerste hulpvraag op zoek naar het complex van hulpvragen

• De stem van het kind 

• De hulpvraag van de ouders

• De interrelationele hulpvraag



Eco- systemic perspectief: Carter & McGoldrick



Robbe

Een uniek en 
meerstemmig
verhaal



De eigen stem 
van Robbe

Wat is van waarde?
Wat dreigt er 
verloren te gaan?
Waar vecht hij voor?



Hoe omgaan met 
onze kennis en de 

vraag naar 
expertise?

De positie van “not- knowing” 
(Anderson & Goolishian)

Besef ontwikkelen over hoe we 
onze kennis inzetten.
Laten we voldoende ruimte voor 
de kennis van de client? 

En “Authoritative doubt” 
(Mason): kennis en expertise 
hebben in een context van 
onzekerheid en zoeken

Not knowing knowing (Larner)

Kunnen we onze kennis inzetten
zoekend en participerend binnen
de context van het system?



Een proces van 
co-constructie

Samen zoeken naar betekenisgevingen die 
het systeem helpen verder op pad te gaan, 

die verengende patronen doorbreken
en ruimte geven aan andere vormen van denken

over zichzelf en anderen
met nieuwe vormen van samen- zijn

Samen navigeren door een landschap dat zich
gaandeweg ontvouwd



In het proces van 
co-constructie kom ik ook

mezelf tegen

Kan ik eigen denkbeelden en 
vooringenomenheden laten bevragen en 

loslaten?

Wanneer heb ik hulp nodig van mijn team?

Wat betekent samen werken voor mij?



De macht van 
Repelsteeltje 
verbroken

• Door het op gang brengen van een dialoog
waarin meerdere stemmen
en verschillende perspectieven kunnen samen
komen, 
zelfs als ze elkaar tegen spreken.

• Kunnen we een diagnostisch traject installeren
dat communicatieve openingen brengt,
afgestemd op de noden van kind en gezin
en dat een bijdrage kan leveren aan het 
veranderingsproces in een systeem. 



Misschien kunnen we toch 
van vlas goud spinnen?

Als we blijven geloven in de magie van sprookjes 
en andere metaforen 

en blijven inzetten op kwetsbare verbindingen

En kostbare ontmoetingen

Ik wens jullie nog een complexe magische dag!




