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Begrippenlijst Assessment Interpersoonlijke Processen 

Historiek en theoretische uitgangspunten 

Cybernetica = wetenschap die zich bezighoudt met info-verwerking en besturing van 

systemen, cybernetische processen zijn gebaseerd op principe van terugkoppeling 

(feedback), dewelke beheersing mogelijk maakt 

Positivisme = onze perceptie is een ware reflectie van de wereld, één realiteit, direct 

waarneembaar, hv bepaalt wat (dys)functioneel is en welke oplossing (niet) werkt 

Constructivisme = objectieve visie op de werkelijkheid bestaat niet, enkel subjectieve 

perceptie ervan 

Hedendaagse theoretische uitgangspunten 

Pairbonding = praktische en/of emotionele investering in elkaar 

Lineaire causaliteit = element, oorzaak leidt tot een effect in een ander element zonder dat 

het laatste opnieuw het eerste beïnvloedt 

Circulaire beïnvloeding = oorzaken en gevolgen volgen elkaar op 

Van model naar praktijk 

Video-modelling = ouders leren child management skills door het bekijken van video-clips met 

(on)succesvol oudergedrag 

Video-feedback = ouders leren child management skills door videotapes van henzelf met hun 

kinderen te bekijken 

Immediate feedback = ouders worden direct gecoacht in child management skills dmv oortje, 

therapeut achter one-way screen 

Doel 

Probleemtaxatie = wat is het probleem, welke factoren hangen samen met het probleem 

Assessmentcontract = hv en cl verduidelijken verwachtingen en maken overeenkomst om 

samen te werken 

Neutraliteit = openheid voor de validiteit van elk gezinslid zijn perspectief en openheid voor 

meerdere mogelijke hypotheses 

Meervoudige onpartijdigheid (multidirected impartiality) = openheid voor de communicatie 

van elk gezinslid, plicht om te zorgen voor een open communicatie tussen de gezinsleden, 

verantwoordelijk zijn om een oplossing te zoeken die voor elk gezinslid goed zou zijn 

Gesprekstechnieken 

Structureren = info geven over verloop sessie, timen sessie, onderbreken bij conflict, richting 

geven naar ander/vorig thema 

Concretiseren  = verduidelijken van onduidelijkheden, vage boodschappen, onvolledige 

boodschappen, concreet bevragen van iets 

− Enactment = demonstreren van probleem 

Differentiëren = verschil bevragen in tijd, personen, eigenschappen, omstandigheden en 

effecten 



2 
 

Samenvatten = samenbrengen verschillende boodschappen cl, laatst besproken info in 

concrete termen samenvatten en checken of interpretatie geaccepteerd wordt of je hen 

goed begrepen hebt 

Invoegen = joinen met cl/gezin/koppel 

− Tracking = verhaal cliënten volgen, ingaan op wat men zegt en doorvragen 

− Mimicry = aanpassen van stijl aan het gezin 

− Support = accepteren van het probleem dat de cliënt aanbrengt, empathisch 

reageren, proberen begrijpen en doorvragen 

− Zelfonthulling = wann je voelt dat het je cliënt verder kan helpen 

Automatische piloot = bedoelingen en binnenkanten die geformuleerd worden door de één 

over de ander, aftoetsen bij de ander 

Waarnemen = gedrag dat men kan observeren, buitenkant 

Interpretatie = hoe men gedrag ervaart, buitenkant en invulling binnenkant 

Meervoudige partijdigheid = proberen zich in te leven in de verschillende betrokkenen 

Normaliseren = cliënt het gevoel geven dat zijn/haar probleem niet abnormaal is, cliënt het 

gevoel geven dat anderen hier ook last van kunnen hebben 

Herkadreren = perspectief veranderen, betekenis aan iets/de klacht hechten die anders is dan 

de betekenis die de cliënt geeft, ander maar plausibel perspectief 

Interpunctie = de manier waarop iemand de werkelijkheid ordent of de manier waarop men 

iets bekijkt 

Gemeenschappelijke interpunctie = proberen een conflict om te vormen tot meningsverschil, 

verschillende visies kunnen en mogen naast elkaar bestaan 

Meta-communicatie = met cliënten spreken over het gesprek/proces en hoe zij het ervaren 

Meerpersoonsrelaties = hv moet verschillende posities kunnen innemen ifv opbouw 

therapeutische relatie en om verandering te bekomen, flexibiliteit in positionering is belangrijk 

Parafraseren = herformuleren cognitieve boodschap  

Reflecteren = herformuleren affectieve boodschap 

Rechtstreekse vragen = info voor de therapeut, onderzoekend, deductief, inhoudelijk, feitelijk, 

bedoeld om probleem uit te leggen en duiden vaak iemand/iets aan dat verkeerd is en moet 

veranderen, lineair en oriënterend 

Circulaire vragen = info voor de therapeut, exploratief, vanuit nieuwsgierigheid, info over 

interactiepatronen of connecties gezin-buitenwereld, circulair en oriënterend 

Strategische vragen = suggereren beïnvloeding, opperen mogelijkheden in bepaalde richting 

(confrontaties), huidig interactiepatroon doorbreken en manier veranderen van met probleem 

omgaan, lineair en beïnvloedend 

Reflectieve vragen = faciliteren verandering in cliëntsysteem, zonder sturend te zijn, dmv 

vragen nieuwe reacties bij cliëntsysteemleden bewerkstelligen, uitgaand van idee dat het 

systeem in staat is anders te reageren (neutraliteit), circulair en beïnvloedend 

Externaliseren = zichzelf apart zien van hun problemen 

 

Hypothesevorming gedragspatronen 
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Symmetrische communicatie = gedrag van de partners zijn elkaars spiegelbeeld, 

gekarakteriseerd door gelijkheid, streven naar en zo gering mogelijk verschil, maar obv 

wederzijds respect, vertrouwen, wederkerige bevestiging van zelfomschrijving 

Complementaire communicatie = gedrag van de ene vult het gedrag van de andere aan, 

streven naar een zo groot mogelijk verschil, één partner neemt de positie in die leidend is, één-

slag-voor is, andere partner neemt positie in die volgend is, één-slag-achter is, er is rolwissel, 

soms is de andere leidend en de andere volgend, maar men kent elkaars positie 

Symmetrische escalatie = de ene zal proberen de overhand te krijgen op de andere en vice 

versa, geen van beiden erkent dat hij het verkeerd voor heeft, ongelijk heeft, geeft toe, men 

lokt hetzelfde gedrag uit bij de andere wat zorgt voor escalatie → leidt tot vicieuze 

escalerende cirkels van conflict: aanval-aanval, verbale verwijten, agressie-agressie, 

vermijden-vermijden 

Starre complementariteit = de ene (one-up) neemt meer de overhand en de andere (one-

down) moet zich onderwerpen, het toenemende dominante gedrag van de ene lokt 

onveranderlijk toenemend submissief gedrag bij de andere uit, er is geen flexibiliteit, geen 

rolwissel → leidt tot machtsongelijkheid in partnerrelatie 

Fusionele gedragspatronen = te veel cohesie, te sterke emotionele betrokkenheid, 

overbescherming, gebrek aan autonomie 

− Autonomie-satisfactie = partners hebben gevoel dat ze agency hebben over hun 

gedragingen, dat ze zelfbesturend zijn en psychologische vrijheid in hun relatie kunnen 

ervaren 

− Autonomie-frustratie = het gevoel dat de partner te controlerend of dwingend is om 

hen bepaalde dingen te laten doen, tegen hun wil in → leidt tot relatie-dissatisfactie, 

hogere conflictfrequentie, meer woede  

− Enmeshed families = kluwengezinnen, rigide externe grenzen, diffuse interne grenzen 

→ gezin kan onvoldoende beroep doen op externe resources, input, gevaar van 

atrofiëring 

Afstandelijke gedragspatronen = koude, afstandelijke relaties 

− Relatedness-satisfactie = partners ervaren een relatie, waarbij men allebei houdt van 

elkaar, stabiel en zorgend is 

− Relatedness-frustratie = partners voelen zich afgewezen of alsof de partner een hekel 

aan hen heeft → leidt tot relatie-dissatisfactie, hogere conflictfrequentie, minder 

constructief/meer destructief conflictgedrag, meer kwetsing en verdriet 

− Emotionele intimiteit = gevoel van verbondenheid, gesteund worden, men kan zijn 

gevoelens delen met elkaar 

− Sociale intimiteit =  gemeenschappelijke vrienden en sociale netwerk hebben 

− Seksuele intimiteit = affectie tonen, elkaar aanraken, fysieke en seksuele 

verbondenheid 

− Intellectuele intimiteit = ideeën en ervaringen over het leven en het werk met elkaar 

delen 

− Recreationele intimiteit = ervaringen delen en samen activiteiten doen  

− Disengaged families = los zand gezinnen, diffuse externe grenzen, rigide interne 

grenzen  

Opvoedingsstijl kan tot problemen leiden wann: 

− Inconsistent/onvoorspelbaar = chaotische, gedesorganiseerde omgeving 

− Te permissief = te veel autonomie, onzekerheid, gebrek aan supervisie 

− Te strikt = gebrek aan flexibiliteit van regels, geen autonomie 
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− Verwaarlozend/bestraffend = behoefte aan verzorging, bescherming, aanvaarding 

niet voldaan 

Alliantie = associatie van twee of meerdere individuen die functioneel samenwerken aan een 

gezinstaak of graag iets samen doen 

Coalitie = associatie van twee of meer leden van een gezin tegen een andere, die zich 

uitgesloten voelt, vaak doelwit van alliantie, soms bespreekbaar/openlijk of 

onbespreekbaar/geheim 

Parentificatie = kind neemt taken/gezag van ouders over om gezin beter te laten functioneren 

→ ontwikkeling en ontspanning van kind wordt verhinderd 

Triangulatie = conflict tss twee personen wordt uitgewerkt op derde 

− Detouring-attacking triad = beide ouders boos op kind → gedragsproblemen 

− Detouring-protecting triad = beide ouders zorgen over kind, die zich presenteert met 

somatische klacht 

Ineffectieve communicatie/probleemoplossing = verwarrende communicatie, niet luisteren 

naar elkaar, onderbreken elkaar, misverstanden, negatieve mind-reading, aanvallen, 

beschuldigen, hoge frequentie negatieve, kritische of bestraffende uitwisselingen, lage 

frequentie positieve, supportieve uitwisselingen, afdwingen van oplossingen, eenzijdige 

oplossingen, alle problemen ineens bespreken, eigen bijdrage niet zien in probleem → conflict 

wordt niet opgelost en wordt chronisch (heel nefast voor psychisch, fysiek welzijn, draagkracht, 

ondermijnt relaties 

− Absorbing state = ontevreden koppels zitten vast in negativiteit → komen niet tot 

verzoening, negatief gedrag wordt met negatief gedrag beantwoord, gedrag 

escaleert 

− Demand-withdraw gedrag = één van beide partners eist verandering in de andere 

partner en stelt zich eisen, kritisch, klagend op, andere partner wil gevraagde 

verandering/partner ontlopen door zich emotioneel/fysiek uit de interactie terug te 

trekken, soms is er wel rolomwissel  

− Mutual-withdraw gedrag = de ene trekt zich terug en drijft daarmee ook de ander weg, 

er is geen rolomwissel meer 

− Positief steun vragen = duidelijke specifieke analyse van het probleem geven, 

gevoelens uiten die met het probleem te maken hebben, behoeften en wensen op 

een duidelijke manier aangeven, positief reageren op de vragen/suggesties van de 

partner 

− Negatief steun vragen = hulp eisen van de partner, kritiek geven als de partner wil 

helpen, partner beschuldigen als die wil helpen, roepen, zagen of klagen 

− Positieve emotionele steun verlenen = partner geruststellen, troosten, aanmoedigen, 

gevoel geven dat hij/zij graag gezien/gewaardeerd wordt, aanmoedigen gevoelens 

te verduidelijken, gevoelens, mening, ideeën partner erkennen 

− Positieve instrumentele steun verlenen = specifieke suggesties doen, relevant advies of 

info geven, partner helpen bij bedenken/uitvoeren oplossing, plannen maken om 

probleem aan te pakken 

− Negatief steun verlenen = partner bekritiseren en beschuldigen, erop aandringen dat 

eigen aanpak voor probleem wordt gebruikt, overdreven optimistisch/pessimistisch zijn 

over het probleem, onaandachtig, afgeleid zijn, zich terugtrekken uit het gesprek, 

onbedachtzaam, onbezonnen, ongepast advies geven, probleem minimaliseren, 

overdrijven, negatieve gevoelens uiten tav de partner, irrelevante zaken erbij halen, 

uitdrukking van gevoelens ontmoedigen 

− Capitalization = positieve ervaringen met partner delen en ingaan op de positieve 

ervaringen van de partner  
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− Motivationele transformatie = gevoelens van kwetsing, verontwaardiging, vermijding 

worden getransformeerd in altruïstische oriëntatie (goodwill) → motivatie tot wraak 

neemt af, motivatie om relatie te herstellen neemt toe 

Hypothesevorming beliefs 

Probleem indien men niet realistische, extreme normen heeft 

Attention bias = negatief schema is filter voor info die wordt opgemerkt 

Interpretation bias = gedrag en communicatie krijgt betekenis in licht van algemene gevoel 

van relatie → neutrale uitspraken worden als persoonlijke aanvallen geïnterpreteerd 

Memory bias = negatief schema mbt relaties, kinderen, ouders, heeft impact op herinnering → 

actueel gevoel wordt gebruikt om verleden te interpreteren/details aan te vullen 

Negatieve attributiestijl = negatief gedrag toeschrijven aan interne, globale, stabiele 

kenmerken en positief gedrag toeschrijven aan situationele voorbijgaande, toevallige 

factoren 

Ontkenning probleem → problemen met school, druggebruik, eetstoornissen persisteren 

omwille van niet accepteren van probleem 

Verwerpen van circulaire visie op het probleem = de ander is de oorzaak van het probleem 

Inadequate cognities mbt intenties anderen = men ziet niet meer de binnenkant, men gaat 

enkel af op de buitenkant → anderen negatieve intenties toeschrijven, lokt meer negatief 

gedrag uit 

Pessimistische cognities mbt self-efficacy = pessimistische verhalen over zichzelf en hun 

competenties om probleem op te lossen → ondermijnt slagkracht, motivatie en handelen 

Inadequate cognities mbt gevolgen van verandering →  men vermijdt verandering en 

negatieve gevolgen 

Cognitieve distorties = alles of niets denken, maximaliseren van het negatieve en minimaliseren 

van het positieve, overgeneralisatie, dingen persoonlijk nemen 

Inadequate defensiemechanismen om angst te reguleren =  

− Ontkenning 

− Rationalisatie = rationele argumenten zoeken om destructief gedrag te justifiëren 

− Passieve agressie 

− Reaction formation/displacement = doen alsof je helemaal akkoord bent en alles goed 

is en je boosheid naar een ander familielid uiten of pas later naar dat familielid 

− Splitting = zwart-wit zien van familieleden 

− Projectie 

Perceived understanding = ik voel mij begrepen 

Assumed understanding = ik denk dat ik de andere begrepen heb 

Actual understanding/emotionele accuraatheid = accuraatheidspercentage van inschatten 

onuitgesproken gedachten/gevoelens interactiepartner → kortere relatieduur, 

relatiedissatisfactie 

Hypothesevorming context 

Historische factoren = ervaringen in het gezin van herkomst 

− Ernstige stressoren =  
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• verlies 

• ouder-kindseparatie 

• misbruik 

• mishandeling 

• armoede 

• verblijf in instellingen, pleegzorg,... 

→ problemen met interpersoonlijke processen waaronder verbondenheid (te 

afstandelijk, te fusioneel), emotieregulatie, agressie, kans op problemen met eigen 

partner/kinderen 

− Problemen ouder-kindrelatie =  

• hechting (angstig, vermijdend) 

• opvoedingsstijl (permissief, verwaarlozend, te strikt, inconsistent) 

• scape-goating = iemand die systematisch de schuld krijgt 

• triangulatie 

• afstandelijke relaties 

• gebrekkige stimulatie en leerervaringen  

→ kans op herhaling van deze gedragspatronen tav eigen partner/kinderen, 

intimiteit, commitment, communicatie, onveilige haven en geen gevoel van steun, 

relatietransgressies, slechtere conflicthantering, minder positieve gevoelens, 

relatiedissatisfactie, relatie-instabiliteit, slechter gezinsfunctioneren 

− Problemen bij ouders =  

• Psychologische problemen 

• Middelgebruik 

• Criminaliteit 

• Partnerrelatieproblematiek, conflict, scheiding 

→ kans op herhaling van deze problemen in eigen partner/ouder-kindrelaties 

Interne werkmodellen = omvat verwachtingen, gedachten en gevoelens omtrent zichzelf en 

de ander 

Intern model van het zelf = mate waarin men zichzelf de moeite waard vindt om graag gezien 

te worden 

Intern model van de ander = mate waarin de ander beschikbaar/responsief is 

Constitutionele factoren = karakteristieken van betrokkenen 

− Genetische kwetsbaarheid 

− Gezondheidsproblemen 

− Moeilijk temperament 

− Verstandelijke beperking 

− Ontwikkelingsstoornissen, leermoeilijkheden 

− Persoonlijkheid 

• Hoge mate van neuroticisme → tekorten van partner worden uitvergroot, geen 

voordeel van de twijfel gegeven 

• Lage mate van agreeableness → meer vijandig en ruwer in communicatie, 

arrogantie, partners rapporteren gebrek aan er toe doen  

Actuele contextuele factoren 

− Waarden/normen in maatschappij/cultuur/subcultuur mbt gepast en ongepast 

gedrag 

− Geheime affaires 
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− Dagdagelijkse stressoren 

− Ernstige stressoren 

− SES → moeilijke omstandigheden waarover koppels moeten negotiëren, beperkte 

toegang tot steunbronnen, invloed op relatiedissatisfactie en scheiding 

− Family Life Cycle 

• Moeilijkheden om volwassen te worden 

• Problemen met vinden partner 

• Einde van honeymoon 

• Geboorte van eerste kind 

• School-/gedragsproblemen bij jonge kinderen 

• Adolescentierebellie 

• Lege nest fase 

• Pensioen 

• Verlies en rouw 

Innerlijke dialoog 

Not knowing position = reflectie, expertise hv vs. expertise cl en belang receptiviteit en 

authentieke nieuwsgierigheid van therapeut naar verhaal cl, niet ingeperkt door kennis van de 

hv mbt probleem en aanpak in het algemeen 

Default position = veel reflecteren over positie of vanuit ervaringen en intuïtie als hv 

Werkbare positie = van waaruit men het systeem kan helpen, vraagt flexibiliteit en 

betrokkenheid van de therapeut 

Dialogische zelf van de hv = meerdere innerlijke stemmen die met elkaar in dialoog zijn 

Geheimen 

Geheim = gaat meestal gepaard met verzwijgen, vermijden van betekenisvolle onderwerpen, 

verdraaien van de waarheid of liegen en heeft impact op onderliggende relaties 

Privacy = wat men beschouwt als intiem, privé, gaat niet om niet mogen weten, maar je wilt 

niet dat men het weet 

Taboe = waar niet over gesproken mag worden, maar men weet het wel 

Destructieve geheimen = achterhouden van info die leidt tot een gevoel van schuld 

aangaande het bedrog en/of onderdrukt/benadeelt één of meerdere gezinsleden, wat de 

kwaliteit van gezinsrelaties en interacties tss gezinsleden aantast 

Bijwerkingen systeemtherapie 

Schade = inzetten van een foute, ineffectieve behandeling 

Bijwerkingen = professioneel uitgevoerde, bewezen effectieve behandeling heeft 

onbedoelde negatieve effecten 

Normaliteit en diversiteit 

Expat = iemand die tijdelijk in een land werkt met een andere cultuur dan waar hij of zij in is 

opgegroeid 

Interdependence = interafhankelijkheid, invloed die partners op elkaar hebben 

Closeness = hoge mate van interafhankelijkheid, sterke, frequente en diverse invloed die 

partners op elkaar hebben 

Uniciteit = personen die elkaar behandelen/zien als unieke individuen 



8 
 

Functioneel gezin = gezinsprocessen die werken om aan individuele gezinsnoden te voldoen, 

gegeven hun context 

Disfunctioneel gezin = gezinsprocessen die niet werken en geassocieerd zijn met symptomen 

van distress 

Vragenlijsten gezinnen 

Vragenlijsten voor opvoedingsstress 

Nijmeegse Ouderlijke Stress Index verkort (NOSIK) = stressbeleving binnen opvoedingssituatie 

van een kind bij ouders (stressbronnen: kindkenmerken, ouderkenmerken, 

levensgebeurtenissen) 

Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie (NVOS) = subjectieve gezinsbelasting en 

objectieve problemen (subjectieve gezinsbelasting, beoordeling opvoedingssituatie, 

attributies mbt opvoedingssituatie, hulpverwachting  van ouders) 

Vragenlijst voor Gezinsproblemen (VGP) = visie van ouders/verzorgers op moeilijkheden in 

gezin (steun en communicatie, opvoeding, vijandigheid, openheid, uitvoering van taken, 

betrokkenheid, geborgenheid, partnerrelatie, problemen met de kinderen) 

Vragenlijsten voor gezinsklimaat beleving 

Gezinsklimaatschaal (GKS-II) = beleving van gezinsklimaat door gezinsleden (cohesie, 

expressiviteit, conflict, organisatie, controle, normen, sociale oriëntatie) 

Vragenlijsten voor relaties 

Ouder-Kind Interactie Vragenlijst-Revised (OKIV-R) = verhoudingen tss ouders en kinderen 

(gezag, acceptatie, communicatie) 

Familie Relatie Test (FRT) = test met kaartjes het gezinsbeeld van het kind 

Vragenlijsten voor opvoedgedrag van ouders 

Gezinsvragenlijst (GVL) = gezinsfunctioneren, kwaliteit van gezins- en 

opvoedingsomstandigheden, risico’s op problematisch gedrag bij kind en mogelijke oorzaken 

(responsiviteit, communicatie, organisatie, partnerrelatie, sociaal netwerk) 

Schaal voor Ouderlijk Gedrag (SOG) = inzicht in gedrag van ouders dat gelinkt is aan 

probleemgedrag (autonomie, straffen, positief ouderlijk gedrag, hard straffen, regels, negeren, 

materieel belonen, inconsequent straffen) 

Vragenlijsten voor relaties van gezin met sociale omgeving 

Gezinsklimaatschaal (GKS-II) = beleving van gezinsklimaat door gezinsleden (cohesie, 

expressiviteit, conflict, organisatie, controle, normen, sociale oriëntatie) 

Gezinsvragenlijst (GVL) = gezinsfunctioneren, kwaliteit van gezins- en 

opvoedingsomstandigheden, risico’s op problematisch gedrag bij kind en mogelijke oorzaken 

(responsiviteit, communicatie, organisatie, partnerrelatie, sociaal netwerk) 

 

Andere gezinsvragenlijsten 

Gezins Dimensie Schalen (GDS) = ervaring van gezinsfunctioneren (cohesie, adaptatie) 

Leuvense Gezinsvragenlijst (LGV) = conflict, cohesie, desorganisatie 
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Vragenlijst Gezinsfunctioneren Ouders (VGFO) = gezinsfunctioneren in multiprobleemgezinnen 

(basiszorg, jeugdbeleving, opvoeding, partnerrelatie, sociale contacten) 

Opvoedingsbelasting Vragenlijst (OBVL) = opvoedingsbelasting (problemen opvoeder-

kindrelatie, problemen met opvoeden, depressieve stemmingen, rolbeperking, 

gezondheidsklachten) 

Parental Burnout Inventory = uitputting, persoonlijke ineffectiviteit, emotionele afstandname 

Systemic Clinical Outcome and Routine Evaluation (SCORE-15) = gezinsfunctioneren 

(gezinssterktes, gezinsmoeilijkheden, communicatie, algemeen functioneren 

Vragenlijsten partnerrelaties 

Dyadic Adjustment Scale (DAS) = relatiekwaliteit/-satisfactie (satisfactie, cohesive, consensus, 

affectieve expressie) 

Maudsley Marital Questionnaire – NL (MMQ-NL) = seksuele satisfactie, relationele satisfactie, 

algemene levenssatisfactie 

Investment Model Scale (IMS) = tevredenheid, alternatieven, investment, commitment 

Marital Status Inventory (MSI) = waarschijnlijkheid dat een huwelijksontbinding zal plaatsvinden 

Marital Instability Index (MII) = hoogtes en laagtes in een huwelijk, ernst van de instabiliteit van 

een huwelijk 

Areas of Change Questionnaire (ACQ) = gebieden van relaties waarop partners verandering 

willen 

Communications Patterns Questionnaire = vraagt partners aan te geven in hoeverre zij elk van 

de gedragingen vertonen tijdens conflict (constructieve communicatie, vermijding, man 

demand/vrouw withdraw gedrag, vrouw demand/man withdraw gedrag, totaal demand-

withdraw gedrag 

Conflict Tactics Scale = partnergeweld (negotiation, psychological aggression, physical 

assault, sexual coercion, injury) 

Quality of Relationships Inventory = perceptie van steun, conflict en diepgang binnen een 

specifieke relatie 

Relationship Attribution Measure = attributies die partners maken over dingen die in hun relatie 

gebeuren 

Relationships Beliefs Scale = overtuigingen mbt wat intieme relaties succesvol maakt (kinderen, 

passie, geld, seksualiteit, autonomie) 

Relationships Belief Inventory = onrealistische opvattingen (mind reading is needed, 

disagreement is destructive, sexual perfectionism, the sexes are different) 

Experiences in Close Relationships-R = individuele verschillen in hechting op de dimensies 

hechtingsangst en hechtingsvermijding (algemeen en relatiespecifiek) 

Personal Assessment of Intimacy in Relationships-Pair Inventory = emotionele, sociale, seksuele, 

intellectuele en recreationele intimiteit (actueel en gewenst) 

Basic Psychological Need Satisfaction Scales – Relatieversie = satisfactie en frustratie van 

autonomie, competentie en verbondenheid 
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Social Network Index = participatie in sociale relaties (partners, ouders, schoonouders, 

kinderen, familie, buren, vrienden, collega’s, peers, vrijwilligers, religieuze groepen, niet-

religieuze groepen) en hoe vaak men deze ontmoet (afgelopen twee weken) 

Non-verbale technieken 

Sculpting = gezinsleden maken fysieke opstelling van gezin 

Gezinssysteemtest = gebruik van poppetjes en objecten om cohesie en hiërarchie te testen 

Family Puppet Interview = samen hun verhaal schrijven, ieder gezinslid kiest een pop om het 

verhaal uit te beelden 

Niet systematisch = van buitenaf het spel interpreteren 

Systematisch = in dialoog gaan over het spel, belangrijk dat we de analogie niet letterlijk 

nemen, belangrijk is de ervaring, de thema’s waarmee ze in de weer zijn in het spel te 

exploreren 

 


