
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage: Luisterkind Familieverbond-afstemming 
 
In deze bijlage kun je lezen over wat een Luisterkind Familieverbond-afstemming zoal 
inhoudt. Het is een aanvulling op de bijlage over een gewone Luisterkind-afstemming. Op 
deze manier weten we beide wat er wel en niet mogelijk is, welke stappen we samen 
kunnen zetten en hoe we de Luisterkind Familieverbond-afstemming zo volledig mogelijk 
kunnen benutten. 
 
Afstemming op alle leden die in één huis wonen 
In een Familieverbond-afstemming stemmen we af op alle leden die op dát moment in één 
huis bij elkaar wonen. Dat kan een moeder met haar zoons zijn, een vader met een dochter, 
een ouderstel met geadopteerde kinderen, pleegzorg of tijdelijke zorg, stiefkinderen of een 
inwonende opa of oma. 
Gescheiden gezinnen waarvan bijvoorbeeld de zoon bij vader woont, wordt in de 
Familieverbond-afstemming in het huis van de moeder dus niet meegenomen. 
Slaapt het kind wel met regelmaat bij de moeder en/of is het echt twee volle dagdelen 
aanwezig, dan wordt het kind wel weer meegenomen in de afstemming. Criteria is hierbij 
dat het twee volle dagdelen is, met of zonder slapen en dat het ook elke week of één keer in 
de veertien dagen plaatsvindt.  Wanneer er meer ruimte tussen zit of het verblijf per keer 
maar een paar uur is, spreken we niet meer van een vast familielid en gaat die persoon niet 
meer mee in de Familieverbond-afstemming. 
 
Er kan zich tijdens de afstemming ook een energie aandienen die er wel bij hoort maar niet 
meer in leven is. Denk hierbij aan overleden kindje, een overleden familielid of een 
toekomstig kindje wat zich al wel wil laten horen. Deze energie wordt gewoon meegenomen 
in de afstemming. 
 
Het belangrijkste aandachtspunt 
Tijdens de Familieverbond- afstemming wordt er gekeken en geluisterd naar het Nu en niet 
naar wat is geweest. De standaard vraag die hier bij hoort is: “Waarom zijn wij bij elkaar?” 
Ik stem daarbij af op de energie, de groepsenergie, van iedereen tegelijkertijd en kijk wat 
daar naar boven komt en gehoord mag worden. Ik stem dus niet af op ieder familielid 
afzonderlijk, daar zijn de gewone Luisterkind-afstemmingen voor. Ik  concentreer me op het 
geheel in één huis. 
 
Vaak wordt een Familieverbond-afstemming aangevraagd als: 
- de vraag aanwezig is wat men als familie met elkaar van doen heeft 
- de gezinssituatie van dat moment er om vraagt 
- er onverklaarbare reacties op elkaar zijn 
- er onverklaarbare strubbelingen binnen het gezin zijn 
- er sprake is van een samengesteld gezin 



Een Familieverbond-afstemming is er niet om de individuele afstemming te vervangen, maar 
het is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheden. Er wordt in een Familieverbond-
afstemming niet ingegaan op persoonlijke vraagstukken. 
Het kan zijn, dat ik je bij de aanvraag toch weer terug verwijs naar een gewone Luisterkind-
afstemming, afhankelijk van de hulpvraag.  
 
Wat heb ik nodig? 
Ik wil je vragen om op voorhand uitgebreid je verhaal te doen. Hoe meer informatie ik heb, 
hoe gerichter ik kan inzetten. Ik hoor graag waar jullie aandachtspunt in het gezin zit, waar 
jullie meer duidelijkheid over willen hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan vragen als:  
- De dynamiek in het gezin loopt niet lekker. We botsen met regelmaat en zijn het vaak 

oneens. 
- Ons gezin lijkt met regelmaat in ‘twee kampen’ verdeelt te zijn. Mijn man met onze 

oudste dochter en ik met onze zoon en de jongste dochter. Hoe krijgen we dat weer als 
één geheel? 

 
Voor de aanvraag van een Luisterkind Familieverbond-afstemming ontvang ik graag: 
- Per gezinslid de volledige naam, voor- en achternaam. 
- Per gezinslid de geboortedatum 
- Per gezinslid een foto waar ieder alleen op staat  
- Een foto waar jullie met elkaar opstaan, als dat mogelijk is 
- Een omschrijving van het gezin en de reden van de aanvraag 
- Vermelding dat iedereen vanaf tien jaar akkoord is. Volwassenen en kinderen vanaf 10 

jaar dienen akkoord te zijn met de aanvraag voor de afstemming en ik vraag je om dit 
ook specifiek te vermelden in je mail naar mij toe. 

 
Vervolg 
Uiteraard bestaat de mogelijkheid om na een Familieverbond-afstemming individuele 
Luisterkind-afstemmingen aan te vragen om bepaalde onderwerpen verder uit te werken. 
Het kan ook zijn dat je na een afstemming verdere afspraken kunt of wilt maken met een 
andere praktijk voor verdere ondersteuning, gericht op de punten die er in de Luisterkind-
afstemming naar voren zijn gekomen. Hierin kan gekozen worden voor de reguliere of de 
alternatieve zorg. Die verantwoordelijkheid ligt geheel bij jou als aanvrager. 
 
Kosten voor de afstemming bedragen € 66,-. Dit bedrag mag overgemaakt worden op 
rekeningnr. NL82 ASNB 0267 3065 63 t.n.v. Baukje Mulder-Postma, Harich, o.v.v. jouw naam. 
Zodra alles binnen is, zal de afstemming binnen twee weken klaar zijn, tenzij vooraf anders 
vermeld.  
 
Extra opmerking 
- Ik ben te allen tijden in de mogelijkheid om een afstemming te weigeren, zonder opgave 

van reden. 
- Ik ben in de gelegenheid om een ander tijdspad aan te geven, zonder opgave van reden. 

Uiteraard probeer ik altijd wel de afstemmingen binnen twee weken te realiseren. 
 



Zijn er nog vragen, voel je geheel vrij om een e-mailtje te sturen. Ik werk vanuit liefde en 
zuiverheid en probeer dat ook in ons contact te bewerkstelligen. Het is mijn intentie om 
mensen die dat graag willen op een liefdevolle manier een stapje verder te helpen op het 
levenspad. 

 

H♥rt groet, 

Baukje 
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