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De methode van de systeemopstellingen is een aanvulling op en nooit een vervanging van reguliere medische 
diagnostiek en behandeling. Wij adviseren mensen met gezondheidsklachten altijd hun huisarts of medisch 
specialist te raadplegen. 

‘Ziekte moet worden beschouwd in samenhang met de context van de familie over 
generaties heen.  
Ziekte kan niet worden gereduceerd tot de persoonlijke geschiedenis van de patiënt.’   
Stefan Hausner 

 

De reguliere geneeskunde zoomt in op orgaansystemen. Sommige gezondheids-

problemen blijken echter moeilijk oplosbaar en herhalen zich over generaties heen. Het is 

alsof we gevangen zitten. De methode van de familieopstelling zoomt uit naar de 

systemen waar een individu onderdeel van is: huidig gezin, familie van herkomst, 

vooroudersysteem Met een familieopstelling kunnen we de onderstroom in deze 

systemen in beeld brengen waardoor vaak de verstrikkende dynamiek aan het licht komt. 

Dat kan vervolgens leiden tot een oplossingsrichting die dieper en meer integraal 

doorwerkt dan voorheen.  

Of en hoe de cliënt/patiënt het nieuwe inzicht en de mogelijke oplossingsrichting in zijn 

of haar leven integreert is een verantwoordelijkheid die alleen de patiënt/cliënt zelf kan 

oppakken. 

 

Henk Jan van Wijck (*1955) is in 1982 bevorderd tot 

arts. Hij is opgeleid tot huisarts (1985) en bedrijfsarts 

(1995). Daarnaast volgde hij aanvullende opleidingen op 

het gebied van mind-body medicine en behavioral 

medicine. Na een NLP opleiding in 1998 kwam hij in 

contact met de methode van de systeemopstelling. Hij 

volgde de basisopleiding aan het Bert Hellinger Instituut 

in Groningen en aanvullende seminars en trainingen bij  
o.a. Gunthard Weber, Albrecht Mahr, Klaus Gochrowiak, Daan van Kampenhout en 

laatstelijk bij Stephan Hausner. Sinds 2000 begeleidt hij naast zijn reguliere werk als 

bedrijfsarts familie- en organisatieopstellingen. 

 

Locatie:  KenKon, Nieuwe Kanaal 11 Wageningen 

Datum:  vrijdag 23 april 

Werktijden: van 09.30 tot ongeveer 16.30 (zaal open om 09.00 uur) 

Investering: € 90,00 dat is inclusief thee, koffie en lunch, overmaken op 

rekeningnummer 44.70.28.286 tnv KenKon Wageningen  

ovv opstellingen + naam deelnemer 

Opgeven:  KenKon telefoonnummer 0317-452946 of info@kenkon.org 

 

The Absolute The Relative 
My Father’s Lineage My Mother’s Lineage 
I Lived it I Lived it 
Too far away from the People Too entangled with the People 

Sydney Leijenhorst, grondlegger en inspirator van KenKon, Integral Life & Training Centre. 

 

Meer lezen? 

www.arendheim.nl 

www.integralegezondheid.nl  

www.kenkon.org  

 

Stephan Hausner: Zelfs als het me mijn leven kost: systeemopstellingen met ziekten 

en aanhoudende symptomen. Uitgeverij het Noorderlicht, 2009. 
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heelt de waan. Een revolutionaire kijk op psychosen en vormen van schizofrenie en de 

helende werking van familieopstellingen. Uitgeverij Akasha, 2008. 

http://www.arendheim.nl/
http://www.integralegezondheid.nl/
http://www.kenkon.org/

