
1. Welk instrument gebruik je om familiebanden in kaart te brengen? 

Genogram 

2. Benoem wanneer een genogram passend zou zijn en wanneer je voor een ecogram zou 

kiezen. 

Een ecogram geeft een beeld van het gehele netwerk. Je kunt een ecogram bijvoorbeeld 

gebruiken om in kaart te brengen hoe de omvang en kwaliteit van het netwerk is. Een 

genogram kan gebruikt worden om familiekwesties in kaart te brengen. 

3. Zijn er hulpmiddelen die je kunt gebruiken om een genogram te maken? 

Ja, bij een eenvoudig genogram kun je gebruik maken van pen en papier maar je kunt ook 

eenvoudige programma’s downloaden zoals een app voor op de ipad of Genopro. 

4. Welk instrument maakt onderscheid tussen familie, professional, samenleving en 

cliënten? 

De netwerkcirkel van Lensink. 

5. Noem tenminste 2 voordelen van de netwerkcirkel van Lensink. 

Hij is vrij eenvoudig en daardoor makkelijk(er) te snappen. 

Het maakt zichtbaar hoe dichtbij mensen staan. Uitgangspunt is dat de cirkel van bekenden uit 

mensen bestaat die vrienden zouden kunnen worden. Dit biedt aanknopingspunten om daar 

aandacht voor te hebben. 

6. Geef een korte samenvatting van de Mantelscan. 

De MantelScan is een instrument voor professionals om samen met zorgvragers en 

mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de 

kracht en risico’s van dat netwerk. Met de informatie over het netwerk, kan er een strategie 

bepaald worden om aanvullende informele of formele zorg in te schakelen. Daarnaast draagt 

de MantelScan ook bij aan de bewustwording van mantelzorger en cliënt, waardoor zij ook 

zelf meer zicht krijgen op de mogelijkheden en grenzen van hun netwerk. De methode bestaat 

uit vijf stappen waarbij gewerkt wordt met een genogram, het inventariseren van de draaglast 

en draagkracht van de mantelzorger, het inzichtelijk maken van het zorgnetwerk. Er wordt 

afgesloten met een advies. Bron: Movisie 

7. Uit welke fasen bestaat een Eigen Kracht Conferentie? 

Informatie-uitwisseling tussen professionals en deelnemers 

 Delen van gedachten en gevoelens 

 Het maken van een plan in de eigen kring, dus zonder de coördinator en zonder de 

professionals 

   

https://itunes.apple.com/nl/app/igenogram/id574295698?mt=8
https://www.genopro.com/
https://www.movisie.nl/artikel/mantelscan


8. Scroll nog eens door het document Aan de slag met sociale netwerken. Naar welk 

instrument of welke werkwijze ben je nieuwsgierig geworden? 

Ga op zoek naar aanvullende informatie en bepaal voor jezelf op welke manier je dit 

instrument of deze werkwijze kunt toepassen. 

  

 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Aan-de-slag-met-sociale-netwerken%20%5BMOV-2237000-1.1%5D.pdf

