
 

Systemische voorbereiding: onderzoek naar feiten in de bloedlijnen van je familie.  
 

▪ Zijn er bijzondere dingen in je eigen leven gebeurd? 
 

▪ Zijn er binnen je gezin van herkomst of in de generaties daarvoor bijzondere of 

opvallende dingen gebeurd? 
 

▪ Zijn er personen vroegtijdig overleden? (miskraam, abortus, doodgeboren kinderen, 

moeder in het kraambed overleden, ongeluk, ziekte, moord, zelfmoord?) 

 
▪ Wat weet je van de zwangerschap van je moeder van jou en van jouw geboorte?  

 
▪ Heeft één van de familieleden op jonge leeftijd langdurig in het ziekenhuis gelegen? 

 

▪ Is er sprake van onwettige of weggegeven kinderen in de familie? 
 

▪ Ben je geadopteerd of heb je geadopteerde kinderen? 

 

▪ Ben je bij een pleeggezin geweest of heb je pleegkinderen? 

 

▪ Komen er ziekten (lichamelijk, psychisch) voor in de familie? 
 

▪ Komen er veel ongelukken voor in de familie? 

 
▪ Welke rol heeft oorlog gespeeld in de familie? (onderduikers, daders, slachtoffers in de 

familie?) 
 

▪ Heef iemand uit de familie zich verrijkt ten koste van anderen, of is juist armer 
geworden door toedoen van anderen? 
 

▪ Heeft iemand alle bezittingen verloren? 

 

▪ Heeft één van de (groot)ouders (of beide) een eerdere serieuze geliefde of partner 

gehad. Zijn daar kinderen uit voorgekomen? Of abortussen? 
 

▪ Zijn er gehandicapten in de familie? (Geestelijk of lichamelijk?) 

 
▪ Is er sprake van verslaving in de familie (alcohol, drugs, gokken, etc.) 

 
▪ Speelt religie een grote rol in de familie, of heeft het dat gedaan? 

 

▪ Is er iemand geëmigreerd? 
 

▪ Wat is het land van herkomst, en waarom is de familie geïmmigreerd? 
 



 

▪ Had of heeft iemand in de familie een agrarisch familiebedrijf? > Zie onderzoek naar 
feiten in relatie tot het agrarisch (familie)bedrijf, boerderij. 

 
Aanvullende systemische voorbereiding: onderzoek naar feiten in relatie tot het 

agrarische (familie)bedrijf, de boerderij. 

 
▪ Wat is de oorsprong van het bedrijf? Hoe is het bedrijf ontstaan? Door wie is het bedrijf 

opgericht?  

 

▪ Zijn er bijzondere of opvallende dingen gebeurd in de geschiedenis van het bedrijf? 
 

▪ Hoe zijn de eventuele bedrijfsovernames in vorige generaties feitelijk verlopen? 
 

▪ Is er ooit een tak of een deel van het bedrijf gestopt? Is het bedrijf ooit (af)gesplitst 

geweest? Heeft er ooit een fusie plaats gevonden? Heeft er ooit een reorganisatie plaats 
gevonden?  
 

▪ Is de boerderij ooit verplaatst naar een andere plek?  

 

▪ Zijn er bijzondere of opvallende dingen gebeurd op de plek van de boerderij?  

 
▪ Is er een (plotseling) verlies geweest? Van dieren, grond, geld, locatie, gebouwen, 

personeel, materiaal, oogst, een samenwerking? 

 
▪ Is er ooit een ongeluk gebeurd?  

 
▪ Is het bedrijf door toedoen van anderen bevoordeeld, of juist benadeeld door toedoen 

van anderen? 
 

▪ Welke rol heeft oorlog gespeeld in het bedrijf?  
 

 

 

 
 

 

 


