VRAGENLIJST MET BETREKKING TOT FAMILIEOPSTELLINGEN - 2018
Deze vragenlijst is bedoeld voor eigen gebruik. Het kan je helpen zaken voor jezelf op een rijtje te
zetten. Je hoeft de vragen dus niet “te beantwoorden” of mee te nemen naar de workshop. De
vragen hieronder zijn bedoeld om belangrijke informatie over je familie je te helpen herinneren of uit
te zoeken. Alleen ingrijpende feiten zijn van belang. Informatie over karakter, persoonlijkheid of
interesses zijn voor dit werk niet van belang.
Voor wat betreft je herkomstfamilie hebben de vragen betrekking op je broers en zusters, je ouders
en hun broers en zusters, de grootouders, soms ook de grootouders en eventuele (levens) partners
van je ouders en grootouders. Voor wat betreft je huidige familie hebben de vragen ook betrekking
op vorige partners en kinderen uit een vorig huwelijk of relatie.
Wat is er gebeurd in je huidige familie of herkomstfamilie dat tragisch of ongewoon is?
Vragen over de familie van afkomst
•
Hoe en wanneer hebben je ouders elkaar ontmoet?
•
Hoe oud was je vader en hoe oud was je moeder?
•
Hoe oud waren ze toen ze trouwden?
•
Als ze niet trouwden, waarom niet?
•
Als ze later uit elkaar zijn gegaan, wat was hiervoor de reden?
•
Had je vader, voordat hij je moeder leerde kennen, belangrijke relaties (verloofde, eerder
huwelijk, onwettige kinderen)?
•
Had je moeder, voordat ze je vader leerde kennen, belangrijke relaties (verloofde, eerder
huwelijk, onwettige kinderen)?
•
Hoeveel broers en zusters heeft je moeder, inclusief stiefbroers en stiefzusters, doodgeboren
broers en zusters, onwettige broers en zusters, geadopteerde broers en zusters?
•
Hoeveel broers en zusters heeft je vader, inclusief stiefbroers en stiefzusters, doodgeboren
broers en zusters, onwettige broers en zusters, geadopteerde broers en zusters?
•
Hoeveel broers en zusters heb je zelf, inclusief stiefbroers en stiefzusters, doodgeboren
broers en zusters, reeds overleden broers en zusters, geadopteerde broers en zusters?
•
Is een van je ouders van je moeder vroeg overleden of een onnatuurlijke dood gestorven?
Wat was de oorzaak en hoe oud was je moeder toen?
•
Is een van de ouders van je vader vroeg overleden of een onnatuurlijke dood gestorven? Wat
was de oorzaak en hoe oud was je vader toen?
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Vragen over de gekozen familie
•
Hoe en wanneer heb je je huidige partner leren kennen?
•
Hoe oud was je toen?
•
Hoe oud was je partner toen?
•
Zijn jullie getrouwd, zo ja, sinds wanneer, zo nee, waarom niet?
•
Heb je voor je huidige partner belangrijke relaties gehad (huwelijkspartner, verloofde,
biologische ouder van een gezamenlijk kind)?
•
Waarom zijn jullie uit elkaar gegaan?
•
Heeft je huidige partner belangrijke relaties gehad (was hij getrouwd, verloofd, heeft hij een
kind van een andere partner)?
•
Heb je kinderen, hoeveel, inclusief doorgeboren kinderen, vroeg overleden kinderen, tijdens
de zwangerschap overleden kinderen (foetus ouder dan drie maanden)?
•
Als jullie geen kinderen hebben, waarom niet?
Vragen over schuld.
•
Is er iemand van de familie vermoord of was zelf een moordenaar?
•
Is een familielid seksueel gebruikt of heeft een familielid zelf iemand seksueel misbruikt?
•
Is iemand financieel uitgebuit of meedogenloos bedrogen of heeft iemand in de familie een
ander financieel uitgebuit of meedogenloos bedrogen?
•
Is iemand failliet gegaan?
•
Heeft iemand onrechtmatig geërfd of onrechtmatig een erfenis nagelaten?
•
Is er iemand tijdens de oorlog overleden of heeft tijdens de oorlog anderen gedood
(soldaten, onschuldige oude mensen, kinderen)?
Vragen over uitsluitingen
•
Heeft iemand in de familie zelfmoord gepleegd? Waarom en hoe?
•
Was of is iemand in de familie psychiatrisch ziek?
•
Was of is een familielid lichamelijk of geestelijk gehandicapt?
•
Was iemand ooit in de gevangenis en waarom?
•
Was of is iemand homoseksueel?
•
Heeft iemand zijn geloofsovertuiging veranderd?
•
Is iemand geëmigreerd en waarom?
•
Moest iemand zijn geboorteland verlaten en waarom?
•
Heeft iemand ouders met verschillende nationaliteiten?
•
Bestaat er een familiegeheim?
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