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Begin	  van	  gesprek	  	  Zorg	  dat	  je	  altijd	  woorden	  gebruikt	  van	  het	  gezin	  en	  dat	  je	  op	  het	  niveau	  van	  het	  kind	  praat	  
• Weet	  je	  nog	  waarom	  wij	  samen	  een	  gesprek	  hebben?	  Kun	  je	  het	  nog	  een	  keer	  aan	  mij	  vertellen	  zo	  dat	  ik	  weet	  dat	  je	  het	  goed	  hebt	  begrepen?	  
• Wat	  vind	  je	  ervan	  dat	  we	  het	  daar	  over	  gaan	  hebben?	  
• Als	  je	  het	  niet	  meer	  weet,	  waar	  denk	  je	  dat	  we	  het	  over	  gaan	  hebben?	  Vind	  je	  het	  goed	  als	  ik	  vertel	  waar	  ik	  het	  vandaag	  graag	  met	  jou	  over	  wil	  praten?	  	  

	  Wat	  vind	  je	  ervan	  dat	  ……	  zich	  zorgen	  maken?	  	  	  	  	  	  
• We	  gaan	  eerst	  het	  huis	  van	  de	  leuke	  dingen	  en	  van	  de	  zorgen	  tekenen,	  kun	  je	  voor	  mij	  op	  het	  papier	  een	  groot	  huis	  tekenen?	  
• Welk	  huis	  is	  dit,	  het	  huis	  van	  de	  leuke	  dingen	  of	  het	  huis	  van	  de	  zorgen?	  Wat	  ga	  je	  er	  bij	  tekenen	  zodat	  iedereen	  gelijk	  ziet	  om	  welk	  huis	  het	  gaat?	  
• Wil	  je	  nog	  een	  2e	  huis	  tekenen?	  En	  welk	  huis	  is	  dat	  ?	  waar	  zie	  ik	  dat	  aan?	  
• Met	  welk	  huis	  wil	  je	  beginnen?	  	  	  	  	  	  

Huis	  van	  de	  zorgen	  
• Gebeurt	  er	  thuis	  wel	  eens	  iets	  wat	  je	  niet	  leuk	  vindt?	  
• Kun	  of	  wil	  je	  me	  daar	  	  wat	  over	  vertellen?	  
• Wat	  vind	  je	  niet	  leuk?	  
• Hoe	  voel	  jij	  je	  dan?	  Waar	  kan	  ik	  of	  iemand	  anders	  dat	  

aan	  zien?	  	  
• Als	  jouw	  huisdier	  zou	  kunnen	  praten	  wat	  zou	  die	  aan	  mij	  

vertellen	  wat	  er	  niet	  leuk	  is	  thuis?	  
• Als	  ik	  aan	  mama/papa	  	  zou	  vragen	  wat	  zij	  niet	  zo	  leuk	  

vinden	  thuis	  wat	  zouden	  zij	  dan	  vertellen?	  	  
• Maakt	  ……	  zich	  wel	  eens	  zorgen	  over	  hoe	  het	  bij	  jou	  

thuis	  gaat?	  
• Als	  ik	  bij	  jullie	  thuis	  door	  het	  raam	  kijk	  wat	  zou	  ik	  dan	  

kunnen	  zien	  voor	  vervelende	  dingen	  bij	  jullie	  thuis?	  
Noem	  verschillende	  momenten	  van	  een	  dag	  

• Waaraan	  zou	  ik	  kunnen	  zien	  of	  merken	  dat	  jij	  je	  zorgen	  
maakt?	  

• Wie	  kan	  het	  beste	  aan	  jou	  zien	  dat	  jij	  je	  zorgen	  maakt?	  
Wat	  ziet	  hij/zij	  dan?	  Wanneer	  heeft	  hij/zij	  dat	  voor	  het	  
laatst	  gezien?	  

• Maak	  jij	  je	  wel	  eens	  zorgen	  over	  je	  broertje/zusje?	  
Waarover	  dan?	  Wat	  zou	  je	  broertje/zusje	  zelf	  zeggen	  
dat	  hij/zij	  niet	  leuk	  vindt?	  

• Zijn	  er	  nog	  andere	  dingen	  waar	  jij	  je	  zorgen	  over	  maakt?	  	  

Huis	  van	  de	  krachten/	  leuke	  dingen	  
• Wat	  vindt	  je	  thuis	  het	  fijnst	  van	  alles?	  	  
• Waar	  wordt	  je	  blij	  van	  als	  je	  met	  mama	  bent?	  met	  

papa?	  Met…….	  
• Wat	  doe	  je	  het	  liefst	  met	  mama?	  Met	  papa?	  Met	  

broertje/zusje?	  
• Stel	  dat	  ik	  bij	  jullie	  in	  huis	  zou	  kijken	  maar	  niemand	  

ziet	  mij	  wat	  zie	  ik	  dan….	  	  en	  wat	  nog	  meer…	  en	  
meer?	  	  Wat	  zou	  ik	  dan	  horen?	  	  
Noem	  verschillende	  momenten	  van	  een	  dag	  

• Hoe	  voel	  jij	  je	  dan?	  Waar	  kan	  ik	  dat	  bij	  jouw	  aan	  
zien?	  

• Wat	  vind	  je	  nog	  meer	  leuk	  om	  te	  doen?	  
• Gebruik	  een	  huisdier	  of	  fantasiedier	  Stel	  dat	  je	  

huisdier	  de	  tekening	  kon	  zien,	  zou	  hij	  dan	  zeggen	  
alles	  staat	  er	  in	  of	  zou	  hij	  zeggen	  …..	  je	  bent	  nog	  
iets	  vergeten?	  	  

• Wat	  zou	  je	  nooit	  willen	  missen?	  
• Wie	  heeft	  er	  wel	  eens	  geholpen	  op	  momenten	  dat	  

het	  niet	  zo	  leuk	  was	  thuis,	  of	  wanneer	  ….	  
gebeurde?	  

• Wie	  of	  wat	  heeft	  wel	  eens	  geholpen	  zodat	  
papa/mama	  niet	  boos	  of	  verdrietig	  werd?	  Wie	  nog	  
meer?	  

Huis	  van	  de	  dromen	  
• Laten	  we	  dromen	  dat	  jij	  het	  voor	  het	  zeggen	  hebt	  

wie	  er	  bij	  je	  thuis	  mag	  wonen,	  	  wie	  wonen	  er	  dan	  
bij	  je	  in	  huis?	  Wie	  nog	  meer…	  en	  meer?	  

• Wat	  zouden	  jullie	  dan	  samen	  doen?	  Wat	  nog	  
meer?	  

• Waaraan	  zou	  je	  merken	  dat	  het	  thuis	  anders	  was?	  
Wat	  nog	  meer?	  

• Welke	  regels	  zouden	  er	  thuis	  zijn?	  
• Wie	  zou	  er	  voor	  kunnen	  zorgen	  dat	  die	  regels	  er	  

ook	  echt	  komen?	  	  
• Hoe	  gaan	  jullie	  in	  dat	  huis	  met	  elkaar	  om?	  
• Wat	  denk	  je	  dat	  er	  nodig	  is	  om	  er	  voor	  te	  zorgen	  

dat	  …	  niet	  weer	  opnieuw	  zal	  gebeuren?	  
• Wat	  nog	  meer?	  
• Wie	  zou	  daarbij	  kunnen	  helpen?	  
• Waaraan	  zouden	  we	  bij	  jou	  zien	  of	  merken	  dat	  wat	  

jij	  graag	  wilt	  is	  gebeurd?	  Wat	  nog	  meer….	  en	  meer?	  
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• Stel	  dat	  je	  huisdier	  de	  tekening	  kon	  zien,	  zou	  hij	  dan	  

zeggen	  alles	  staat	  er	  in	  of	  zou	  hij	  zeggen	  …..	  je	  bent	  nog	  
iets	  vergeten?	  	  

• Luister	  altijd	  goed	  naar	  het	  kind	  en	  ga	  in	  op	  dat	  wat	  

hij/zij	  vertelt	  en	  vraag	  daar	  op	  door.	  
	  
Vragen	  als	  er	  vermoedens	  zijn	  van	  verwaarlozing	  

• Wie	  zorgt	  er	  voor	  jou	  als	  je	  thuis	  bent….	  op	  school….	  In	  
de	  buurt….?	  

• Kun	  je	  me	  vertellen	  wat	  je	  gisteren	  hebt	  gegeten	  en	  

waar?	  
• Wat	  doe	  je	  wanneer	  je	  honger	  of	  dorst	  hebt?	  
• Wie	  heeft	  gister	  je	  eten	  klaar	  gemaakt?	  

• Was	  er	  een	  keer	  dat	  je,	  gewond	  raakte,	  je	  pijn	  deed,	  of	  
bang	  was	  en	  je	  alleen	  was?	  Wat	  deed	  je	  toen?	  Kun	  je	  me	  
daar	  iets	  meer	  over	  vertellen?	  

• Als	  ik	  bij	  jou	  thuis	  kom	  wat	  ga	  ik	  dan	  zien?	  Kun	  je	  de	  
woonkamer	  of	  slaapkamer	  voor	  mij	  tekenen?	  

Veiligheidsschaal:	  
Op	  een	  lijn	  van	  0	  tot	  10,	  waarbij	  de	  10	  betekent	  dat	  iedereen	  weet	  dat	  het	  thuis	  goed	  gaat	  met	  jou	  en	  niemand	  zich	  zorgen	  hoeft	  te	  maken	  dat	  ……	  weer	  gebeurt	  en	  0	  
betekent	  dat	  het	  helemaal	  niet	  goed	  gaat	  en	  alles	  waar	  we	  ons	  zorgen	  over	  maken	  ……	  weer	  kan	  gebeuren,	  waar	  denk	  jij	  dan	  dat	  je	  nu	  bent?	  Je	  zegt	  een	  4	  mooi,	  wat	  
gebeurt	  er	  allemaal	  al	  in	  het	  cijfer	  4	  en	  wat	  nog	  meer	  en	  meer?	  	  Wat	  zou	  je	  helpen	  om	  stapje	  hoger	  te	  gaan?	  Waar	  zou	  mama	  zeggen	  dat	  je	  staat?	  Papa?	  .....?	  
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