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Waren er bijzonderheden tijdens de zwangerschap
Hierbij kunt u ook denken aan grote spanningen of wat dan ook.

Waren er bijzonderheden tijdens de bevalling?

A. Zijn er broertjes of zusjes. Vermeld deze met naam en geboortedatum. .
B Vraagt een van de broers of zussen bijzondere aandacht.
Naam
geslacht
geboortedatum

B

Gezinssamenstelling, zijn er pleeg en of adoptie kinderen. Of is er sprake van een
samengesteld gezin.

Opvallende zaken als baby?
Denk aan: veel huilen, juist niet, vrolijk, stil enz.
Ontwikkeling ‘gewoon’ of juist erg snel of langzaam. Reageerde niet of juist extreem op
geluiden of andere zaken.

Ging uw kind naar een dagverblijf, zo ja vanaf welke leeftijd.

Opvallende zaken als peuter. Periode van nee zeggen en eigen wil laten merken. Was dit heel
sterk aanwezig of juist niet?

Durfde uw kind tijdens de peuter/kleuterfase op ontdekking te gaan.

Zijn er of waren er problemen rond de zindelijkheid

Opvallende zaken als kleuter? Had uw kind zin om bv naar school te gaan. Was hij vrolijk en
had hij er zin in of was het spannend en lastig? Waren er andere opvallende zaken?

Zijn er of waren er problemen rond afscheid nemen (bv weggaan bij peuterzaal en later bij de
lagere school).

Heeft uw kind slaapproblemen of gehad (denk aan inslaapproblemen, niet kunnen doorslapen,
niet alleen durven slapen)

Spel, omgang met anderen.
Speelt uw kind met andere kinderen? Heeft uw kind vaste vriendjes of wisselt dit vaak.

Hoe speelt uw kind met anderen kinderen:
Neemt uw kind initiatief of volgt het liever.
Speelt uw kind met leeftijdsgenootjes of liever met oudere of juist jongere kinderen?

Er zijn verschillende manier van spelen, welk spel laat uw kind het meeste zien.
Denk aan: fantasie spel, net alsof spel, regelspelen, buitenspel, computeren, is hier afwisseling
in te zien.

School:
Gaat uw kind met plezier naar school, zo niet sinds wanneer niet.

Heeft uw kind vriendjes op school:

Maakt uw kind zelfstandig speelafspraken:

Is uw kind van school veranderd, klas overgedaan of overgeslagen

Emoties:
Zijn er lastige situaties geweest zoals: gezinsproblemen, verhuizing, ziekenhuisopname, zaken
waarbij uw kind wellicht heel erg geschrokken is.
Graag als het kan op chronologische volgorde en daarbij de leeftijd van uw kind, op dat
moment.
Afscheid binnen het gezin/familie en of andere betekenisvolle personen er ook bij vermelden.

Hoe uit uw kind zich als hij/zij verdrietig is? (terug trekken, huilen, boos worden)

Hoe uit uw kind zich als hij/zij boos is? ( slaan,schelden, schreeuwen, terug trekken, spullen
kapot maken, zichzelf pijn doen etc)

Hoe uit uw kind zich als hij bang is (verdrietig, boos, hulp vragen,vechten, weglopen,dicht
bij u blijven)

Als uw kind ergens mee zit, zoekt uw kind steun? Zo ja bij wie. Of lost hij/zij het liever alles
zelf op.

Hoe uit zij/hij zich als ze/hij blij is?

Welke kwaliteiten heeft uw kind en kan uw kind deze kwaliteiten kwijt in bv hobby’s.

Waaraan heeft uw kind een (absolute) hekel?

Wat gunt u uw kind, welke verandering in uw kind, zou u fijn voor uw kind vinden.

U zoekt hulp voor uw kind, vanaf welk moment zijn volgends u de problemen begonnen.
Of bent u zich gaan afvragen in hoeverre uw kind wel echt lekker in zijn vel zit.

Wat vindt u lastig aan het probleem van uw kind

Waar speelt het probleem zich vooral af.

Is uw kind onder behandeling van een hulpverlener geweest, zo ja.
Wanneer en waarvoor.

Is er spraken van een stoornis, zo ja welke en wanneer is die gediagnosticeerd.

Gebruikt uw kind medicijnen en zo ja welke

* als er vragen zijn die wel belangrijk zijn maar lastig zijn om schriftelijk in te vullen zet er
dan een * bij, dan kunnen die tijdens het gesprek bekeken worden.

