
Welke informatie is van belang voor een familieopstelling? 

Het gaat met name over feiten, niet over belevingen 

Binnen je familie van herkomst gaat het om je broers en zussen, je ouders en hun broers en zussen, 
je (over)grootouders. En over de partners van je ouders en (over)grootouders. 

Binnen je huidige gezin gaat het over jou en je partner, jullie kinderen, kinderen uit vorige relaties en 
de eerdere partners. 

Informatie die niet bekend is kan nagevraagd worden bij familieleden. Weeg daarbij goed af welke 
vraag je aan wie stelt en op welk moment. Jouw plek in het familiesysteem is daarbij het 
uitgangspunt. En het is van belang je te realiseren dat sommige informatie niet beschikbaar komt en 
dat ook te respecteren. 

De vragen: 

Hoe ziet jouw systeem van herkomst eruit? 

- Hoe ziet je huidige gezin eruit? 
- Hoe ziet het gezin waarin jij geboren werd en/of opgroeide eruit? 
- Hoe ziet het gezin van herkomst van je moeder eruit? 
- Hoe ziet het gezin van herkomst van je vader eruit? 
- En de gezinnen waarin je grootouders opgroeiden? 

Hierbij gaat het over:  de volgorde, de aanwezigen en de afwezigen. 
  waren er andere mensen intensief betrokken bij opvoeding of gezin? 
  waren er eerdere liefdes? 

Is er in je familie of je familie van herkomst iets gebeurd wat tragisch, traumatisch of ongewoon is? 

Hierbij gaat het om: 

Is er iemand in je familie die: 
- jong is gestorven? 
- jong een vader of moeder is verloren? 
- is gestorven bij een bevalling? Of gehandicapt geraakt t.g.v. een bevalling? 
- in een levensbedriegende situatie is geraakt? 
- zelfmoord heeft gepleegd? Of is in een oorlogssituatie gedood? 
- is verdwenen? Vermist? Buitengesloten of uitgestoten? 
- in het klooster is gegaan of geëmigreerd? 
- een ongewoon leven leidt? 
- is mishandeld of misbruikt? 

Heeft iemand in je familie: 
- een doodgeboren kind gehad? Of een miskraam? 
- een buitenechtelijk kind? 
- een kind dat verlaten is of geadopteerd? 
- een ernstige of langdurige ziekte gehad? 
- een lichamelijke of geestelijke handicap? 
- een ernstig misdrijf gepleegd? 
- de holocaust overleefd? 



Welke thema’s spelen in je systeem van herkomst? Denk daarbij aan 
- homoseksualiteit 
- grenzen, grensoverschrijding 
- meerdere nationaliteiten 
- scheidingen 
- religie 
- een eerdere liefde die verboden werd 

 


