Hieronder treft u vragen aan met betrekking tot uw kind. Het eerste deel gaat over de
achtergrond van de ouders zelf. Vervolgens 15 vragen over de levensloop van uw kind.
Het derde deel betreft de huidige situatie van uw kind.
Geef per punt aan hoe deze gebeurtenissen voor uw kind zijn verlopen of hoe de situatie was of is. Tussen haakjes zijn als voorbeeld zaken genoemd waaraan u hierbij kunt
denken. Schets puntsgewijs een beknopt beeld en vermeldt vooral bijzonderheden.
Wanneer het beeld van ouders op sommige punten verschillend is, dan graag beider
visie apart vermelden!
Ouders zelf
Kennismaking ouders (waar, wanneer, leeftijd ouders, omstandigheden: studie / werk)?

Achtergrond vader (grootte eigen gezin, welk kind in de kinderrij, sfeer eigen gezin: prettig /
streng / gespannen, etc, opvallende kenmerken van of gebeurtenissen in het gezin)?

Achtergrond moeder (grootte eigen gezin, welk kind in de kinderrij, sfeer eigen gezin:
prettig
/streng / gespannen, etc, opvallende kenmerken van of gebeurtenissen in het
gezin)?
Levensloop kind
1. Verloop zwangerschap (ook evt. situatie/relatie ouders indien van belang)
2. Verloop bevalling? (thuis of ziekenhuis, complicaties, Apgarscore? )
3. Na de geboorte (hoe was de baby, wie zorgde ervoor, was het gezellig? hoe voelden
de ouders zich?)
4. Voeden?
5. Huilen, troosten?
6. Gezondheid, ziektegeschiedenis?
7. Ontwikkeling: lopen, praten, zindelijk worden, emotioneel: gevoelig kind of niet, slapen, eten?
8. Gedrag: lastige periodes en verloop daarvan?

9. Verloop 1e jaar (bijv. typering van het kind: rustig, druk, lief, etc.)
10. Peuter 2 - 3 jaar (speelgedrag, contact ouders)
11. Kleuter 4 - 5 jaar (sociaal gedrag, school, thuis, spelgedrag)
12. Schoolkind 6 -12 jaar (leergedrag, relatie leerkrachten, vrienden, schoolverloop,
overgang naar nieuwe school /
situatie)
13. Puberteit 12-16 jaar (welke schoolopleiding, schoolverloop, zelfstandigheid, losmaking ouders, vrienden,
hobbyís)
14. Jongvolwassene 18-22 jaar (losmaking, zelfstandigheid, studie/ werk, vrienden,
relaties)
15. Kind uit huis geweest en waarom?

Hier en nu
Gezondheid, lichamelijke klachten
Interesses en hobbyís
Vrienden/vriendinnen
Positieve dingen van het kind
School /werk
Eten
Slapen (inslapen, wakker worden, dromen, nachtmerries)
a.
inslapen
:
b.
wakker worden
:
c.
dromen
:
d.
nachtmerries :

Stemmingen (depressief, agressief, gespannen, angstig: hartkloppingen, zweten, duizelingen)
Relatie ouders & opvoeding: regels en grenzen, communicatie, ouders op ÈÈn lijn?
Relatie met andere familieleden (broers, zussen)
Eerder contact met hulpverleners?
Andere opvallende punten of bijzondere gebeurtenissen?
Duidelijke omschrijving van de hulpvraag (wanneer zijn de problemen begonnen?) (altijd
invullen!)
Hulpvraag vader
Hulpvraag moeder
Hulpvraag kind (eventueel)

