
 

Een genogram is een therapeutische tool uit de VS. Het is een visuele weergave van de 
familiebanden van de cliënt dat samengesteld wordt uit een serie standaardmethoden. Het maken 
van genogrammen  is een goed, niet-bedreigend hulpmiddel om cultuur, etniciteit in het 
hulpverleningsproces te betrekken.  
 
Een genogram combineert de gebruikelijke levensloop met allerlei belangrijke gebeurtenissen uit 
het leven van een cliënt en zijn systeem. Het geeft meerdere generaties schematisch weer met 
coalities en andere relatiestructuren. De culturele normen en waarden en belangrijke 
relatiestructuren zowel uit het heden als het verleden krijgen gestalte. De impact van migratie 
wordt zichtbaar. Het gebruik van een genogram geeft inzicht in het verband tussen 
gebeurtenissen, relaties en opvattingen over leven en welzijn. 
 
Het maken van een genogram: 
 
Achteraan vind je een overzicht van de symbolen die gebruikt worden bij het maken van 
genogrammen. Mannen zijn vierkant en vrouwen zijn rond. De aangemelde cliënt wordt met een 
dubbele lijn aangegeven en de samenwonende leden worden met een stippellijn omgeven. De 
chronologie van de leeftijden loopt van links naar rechts en bij belangrijke gebeurtenissen wordt 
de datum weergegeven. 
 
Een genogram kan er als volgt uit zien: 
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Uiteraard spelen externe factoren zoals oorlog, natuurrampen, faillissement,…ook een rol. 
Werken met potlood en gom is aangewezen zodat men kan herschikken. Sommige systemen zijn 
nu eenmaal niet gemakkelijk in kaart te brengen. 
 
Let op: het genogram is ontwikkeld vanuit een Westers referentiekader: er wordt van uitgegaan 
dat de mens heteroseksueel is, een vaste levenspartner heeft en dat de kinderen bij een ouderpaar 
horen. Bij het werken met cliënten uit andere culturen hebben de symbolen soms enige 
beperkingen. In sommige culturen heeft bvb. de vaderfiguur een minder duidelijke plaats en 
worden de kinderen vooral door moeders, tantes en grootmoeders grootgebracht. Met enige 
vindingrijkheid (kleuren, stippellijnen, enz…) kunnen zeker culturele diversiteit of 
maatschappelijke veranderingen (vb een LAT-relatie of nieuw samengestelde gezinnen) 
aangebracht worden in het genogram. 
 
Niemand is van nature multicultureel. Men groeit op vanuit zijn eigen referentiekader en treedt 
zo de werkelijkheid tegemoet. In contact met de “vreemde ander” wordt de vanzelfsprekendheid 
van het eigen referentiekader voelbaar. Als lid van de dominante cultuur van een land kan je deze 
verschillen negeren, andersom kan dit niet. Zoals hiervoor al aangehaald is het genogram 
ontwikkeld vanuit een Westers referentiekader. Het is belangrijk om je als hulpverleners hiervan 
bewust te zijn. Bewustwording van je eigen etniciteit is een eerste vereiste in het omgaan met een 
ander normen- en waardenpatroon. 
 
Dit waardenpatroon speelt een belangrijke rol op allerlei gebieden van het menselijk handelen. 
Wanneer de hulpverlener daaraan voorbij gaat, zal de cliënt zich niet erkend voelen, teveel of te 
lange aandacht verlamt zowel de cliënt als de hulpverlener.  

Meer weten?
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Symbolen


