Drie Huizen voorbeeld vragen
Huis van de zorgen

– Vertel me eens over wat er thuis gebeurd is.
– Hoe was dat voor jou? Wat heb jij daar van gemerkt?
– Waar was jij toen dat gebeurde? Hoe vaak gebeurde dat? Wie was erbij?

–
–

–

–
–
–

Wie nog meer? Op welke moment van de dag was het? Van wie hoorde
je wat er aan de hand was? Heeft iemand je uitgelegd hoe dit kon
gebeuren?
Hoe voel jij je dan? Waar kan ik dat aan zien? Merkte iemand dat aan
jou? Wat doe jij als jij je zo voelt? Wat nog meer?
Als jouw huisdier zou kunnen praten wat zou die mij vertellen dat er niet
leuk is thuis? Wat vindt mama/papa niet zo leuk? Maakt oma zich wel
eens zorgen over hoe het bij jou thuis gaat? Als jouw vriend hierbij zou
zijn wat zou hij vertellen waar hij zich zorgen over maakt dat er bij jou
gebeurt? Als ik nou vanavond bij jullie thuis door het raam kijk wat zou
ik dan kunnen zien voor vervelende dingen bij jullie thuis?
Maak jij je wel eens zorgen over je broertje/zusje? Waarover dan? Hoe
vaak gebeurt dat? Wat zou je broertje/zusje zelf zeggen dat hij/zij niet
leuk vindt? Wat doet hij dan?
Zijn er nog andere dingen waar jij je zorgen over maakt? Heb je dat al
eens tegen iemand gezegd?
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?

Bij verwaarlozing;
– Wie zorgt er voor jou? Wat doet hij voor jou? Wat nog meer?
– Kun je me vertellen wat je gisteren hebt gegeten? Hoe vaak eet je dat?
Wat vind je daarvan?
– Wat doe je wanneer je honger krijgt?
– Wat deed je toen mama weg ging? Waaraan merkte je dat ze weg was?
Wanneer kwam ze weer terug?
– 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?
– Kun je me vertellen hoe jou huis er uit ziet? Kun je de woonkamer of
slaapkamer voor mij tekenen?

Huis van de leuke dingen

Wat zijn gebeurtenissen die je het fijnst van alles vindt? Wat gaat
goed? Wat doe je het liefst met mama? Met papa? Met
broertje/zusje? Wat doen jullie dan precies? Hoe ziet dat eruit?
Wat hoor ik dan? Hoe voel jij je dan? Waar kan ik dat aan zien?
Wat voor dingen vind je leuk om te doen? Wat voor gevoel krijg
je dan? Waar kan ik dat aan zien? Wie zijn er dan bij jou?
Als ik nou vanavond bij jullie thuis door het raam kijk wat zou ik
dan kunnen zien voor leuke dingen bij jullie thuis? Of gebruik een
huisdier of fantasiedier; Wat kan het konijn vertellen wat er leuk is
thuis? Waardoor vindt hij dat leuk? Wat is daar fijn aan?
Wat zou je nooit willen missen? Hoe kunnen we daar voor
zorgen?
Wie heeft er wel eens geholpen op momenten dat het niet zo
leuk was thuis, of wanneer …. gebeurde? Wat deed hij toen? Wat
nog meer? Werd het toen anders? Hoe dan?
Wie of wat heeft wel eens geholpen zodat papa/mama niet zo
boos werd? Wat deed hij? Wat gebeurde er toen?
Vertel eens over een fijne dag, van begin tot het eind, hoe gaat
zo’n dag? Hoe vaak heb je zo’n dag? Wat voor gevoel heb je dan?
Wat is een echte fijne herinnering? Vertel daar eens alles over.
Je hebt net verteld wat je fijn vindt aan mama, vertel nu eens over
de fijne dingen van papa. En over je broertjes en zusjes.
Vertel eens zijn er ook ruzies waar je niet bang van wordt? Wat is
er dan anders? Hoe gaat het goedmaken?
Als mama fijne dingen over papa zegt, wat zegt ze dan? Als
andersom, welke fijne dingen zegt papa over mama?

Huis van de toekomst

Welke fijne gebeurtenissen wil je echt houden? Hoe gaat het dan in
je toekomst huis waar het plan en iedereen die meehelpt ervoor
zorgt dat het fijn is.
Wat is er anders in je toekomst huis? Hoe gaat het daar als iemand
boos wordt? Hoe voel jij je dan? Hoe helpt dat om niet meer boos
te zijn? Wat doe jij dan als iemand boos is?
Stel je nu eens voor dat jij het thuis voor het zeggen hebt, welke
regels gelden er dan in jouw huis? Waarom zijn die regels
belangrijk? Waar zorgen die regels voor? Wie of wat zorgt ervoor
dat iedereen zich aan de regels houdt?
Wat doen jullie met elkaar om er voor te zorgen dat het een fijne
tijd is? Wat nog meer? Wat is er voor nodig om dat voor elkaar te
krijgen?
Waaraan zou je merken dat het thuis anders was? Wat nog meer?
Wat is er voor nodig om deze dingen te bereiken?
Hoe gaan jullie in dat huis met elkaar om?
Wat denk je dat er nodig is om er voor te zorgen dat … niet weer
gebeurt? Wat nog meer? Wie zou daarbij kunnen helpen?
Waaraan zouden we zien of merken dat wat jij graag wilt is

gebeurd? Is er iemand met wie je daar over zou willen praten? Wie
is dat dan en wat moet hij dan doen of zeggen?
Wat vind je er nu van dat de grote mensen een plan aan het maken
zijn om er voor te zorgen dat het thuis beter gaat? Wat hoop jij dat
nooit zal veranderen omdat je het zo fijn vindt?
Wat denk jij moet er gebeuren zodat je het en fijn bij mama en fijn
bij papa kunt hebben? Wie moet dat weten? Hoe laat je hen dat
weten? Wie kan helpen?

