
Richtlijnen voor anamnese

1. Gezin van herkomst:

 Rol van de Vader
 Rol van de Moeder
 Rol van de broer en zussen
 Relaties en onderlinge contacten
 Plaats in de Kinderrij
 Sfeer in huis
 Relatie, communicatie en machtsverdeling van de ouders

2. De Vroege ontwikkeling

 Eerste herinneringen en beelden van vader en moeder
 Ontwikkelingen wat betreft: eten, zindelijk, lopen, spelen,

herinneringen aan het kind zijn

3. De sociale omgeving van het gezin van herkomst

 Klasse
 Mentaliteit
 Tijdsbeeld
 Religie
 Etniciteit
 Wie waren voor belangrijke anderen

4. Opleidings- en leergeschiedenis

 Soort onderwijs en de ervaring daarvan
 Relaties met leerkrachten, klasgenoten
 Interesses, opleidingswensen t.a.v. werk
 Kansen en mogelijkheden die hiervoor nodig waren en zijn

5. Boodschappen en verwachtingen mbt.

 Seksualiteit
 Macht
 Intelligentie
 Onafhankelijkheid
 Werk
 Geld
 Huwelijk
 Aantrekkelijkheid
 Vrouwen- en mannengedrag
 Sekserollen
 Taken in het huishouden (vroeger, nu)

6. Traumatische ervaringen

 Belangrijke life-events in het heden of verleden
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 Geweld tussen gezinsleden
 Geweld tussen ouders
 Straffen
 Mishandeling
 Seksueel misbruik
 Angstervaringen
 7. T.a.v. huidige, sociaal maatschappelijke positie en leefsituatie
 Huidige leef- en woonverband
 Huidige dagvulling, opleiding
 Sociaal economische klasse en effecten daarvan
 Arbeidskansen en arbeidstevredenheid
 Mate van zelfbeschikking in financieel, sociaal en seksueel opzicht
 Functioneren en reële belasting

8. Persoonlijke leefsituatie

 Wel/niet hebben van partner
 Wel/niet hebben van kinderen
 Relatie met familie
 Relatie met belangrijke anderen
 Fysieke conditie
 Hobby’s
 Sekserol die wordt vervult
 Hetro- of lesbische relatie
 Expliciet seksuele voorkeur
 Normen en waarden waarmee ik in mijn sociale omgeving wordt

geconfronteerd
 Cultuur en sociaal- economische klasse en effecten daarvan
 Religie

9. Subjectieve belevingen en de verhouding tussen vroegere
toekomstbeelden en huidige situatie en mogelijke interne conficten mbt.

 Leefsituatie en maatschappelijke positie
 On- machtposities
 Zorgplicht
 Wensen t.a.v. opleiding en zelfontplooiing


