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Plaatscode: _

_ ____

Gezinsnummer: _

__

Positie in het gezin:….…………….…………...

‘Een beschrijving van uw gezin’ (Datum: ….../……/20………)
We willen graag van u weten hoe u uw gezin op dit moment ziet. Daarom vragen we naar UW mening over uw
gezin.
Wanneer men zegt ‘uw gezin’, bedoelen ze vaak de personen die in uw huis wonen. Maar we willen dat u zelf kiest
wie u tot het gezin rekent dat u gaat beschrijven.
Maak bij elke zin uw keuze door een

te zetten in één van de hokjes met nummer 1 tot en met 5.

Voorbeeld: Als er zou staan “We maken altijd ruzie met elkaar” en u zou vinden dat dit voor uw gezin niet in het
bijzonder klopt, dan zou u hokje 4 ‘Beschrijft ons: Niet goed’ aanvinken.

2. Beschrijft ons: Goed

3. Beschrijft ons: Gedeeltelijk

4. Beschrijft ons: Niet goed

5. Beschrijft ons: Helemaal niet
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Kunt u voor elke zin aangeven hoe die uw gezin beschrijft:

1. Beschrijft ons: Zeer goed

te zetten.
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Denk niet te lang na over de vragen, maar probeer wel bij elke vraag een

1. In mijn gezin praten we met elkaar over dingen die voor ons belangrijk zijn
2. De leden van mijn gezin vertellen vaak niet de waarheid tegen elkaar
3. In ons gezin wordt naar ieder van ons geluisterd
4. In ons gezin voelt het riskant om het met elkaar oneens te zijn
5. Omgaan met alledaagse problemen vinden we moeilijk
6. We vertrouwen elkaar
7. Het voelt ellendig in ons gezin
8. Als de leden van mijn gezin boos worden, negeren ze elkaar opzettelijk
9. In mijn gezin lijken we van de ene crisis naar de andere te gaan
10. Als één van ons van streek is, wordt er binnen het gezin voor hen gezorgd
11. De dingen lijken voor mijn gezin altijd verkeerd te gaan
12. De leden van het gezin zijn gemeen tegen elkaar
13. De leden van mijn gezin bemoeien zich te veel met elkaars leven
14. In mijn gezin geven we elkaar de schuld wanneer er iets verkeerd gaat
15. Wij zijn goed in het vinden van nieuwe manieren om met moeilijke dingen om te gaan

Gelieve het blad nu om te draaien en vertel ons iets meer over uw gezin.
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Welke woorden zouden het best uw gezin beschrijven?
……………………………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat is het probleem of de moeilijkheid waarvoor u in therapie komt?
Het voornaamste probleem is …….………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoe ernstig is het? Duid uw antwoord aan op de lijn hieronder:
Helemaal geen probleem
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Heel erg
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In hoeverre kunnen jullie het aan als gezin?
Zeer goed
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Zeer slecht
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Denkt u dat de therapie hier helpend zal zijn/geweest is?
Zeer helpend
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Niet helpend
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Nog wat algemene informatie over uzelf:
Leeftijd: ……………………….jaar
Geslacht:…………………………………..
Etnische afkomst: …………………………………………………………………………………………………………….
Hoogst behaalde diploma:……………………………………………………………………………………………………
Belangrijkste bezigheid/beroep:……………………………………………………………………………………………..

Mensen die in uw gezin/huishouden leven (type gezinslid, zoals “dochter 12 jaar oud”, vermeld geen namen
a.u.b.):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

BEDANKT VOOR UW TIJD.
SCORE-15, Nederlandstalige versie, 2015.
© Gilbert Lemmens, Kim De Corte, & Lesley Verhofstadt,
Universiteit Gent / Universitair Ziekenhuis Gent, Gent, België.

