VRAGENLIJST KINDEREN
Algemene gegevens
Naam

BSN

Adres

Geboortedatum

Postcode

Beroep

Woonplaats

Burg. Staat

Samenstelling
gezin

Hoeveelste kind

Email

Telefoon mobiel

Telefoon thuis

Telefoon werk

Geadviseerd door

Huisarts

Behandelend
specialist

Adres huisarts

Verzekering

Tel. huisarts

Bijzonderheden tijdens zwangerschap
Bij de moeder

Bij het kind

Verloop bevalling
Spontaan?
Bijzonderheden
Op tijd?

Ontwikkeling kind
Lengte bij de
geboorte

Leeftijd tanden
krijgen

Gewicht bij de
geboorte

Leeftijd kruipen

Verdere lengteontwikkeling

Leeftijd lopen

Groeilijn gewicht

Leeftijd praten

Borstvoeding /
flesvoeding

Zindelijk overdag

Darmkrampjes

Zindelijk 's nachts
Zijn er terugvallen
in geweest

Type kind
Wat is verder van
toepassing: angstig
verlegen, druk,
stoer, brutaal,
eigenwijs, bazig,
onderdanig, onzeker
wil, moeilijk
corrigeerbaar

Wat vind het leuk
om te doen
Hoe is het gedrag
Hoe verloopt het
contact maken

Voorgeschiedenis
Reacties op
vaccinaties
Vroegere ziektes /
ongevallen
Doorgemaakte
operaties
Beschrijving
littekens
Overig

Medicatie
Geneesmiddelen
gebruik
Voorgeschreven
door
Voedingssupplementen

Allergieën
Huisstofmijt
Boom-gras of graanpollen
Tarwe/gluten
Koemelkeiwit/
Lactose
Voeding
Overig

Familiaire aandoeningen
Vader

Broers/zussen

Moeder

Overig

Hoofdklacht
Wanneer begon de klacht?

Is er een duidelijke oorzaak aan
te geven ?

Welk patroon is er in de klacht
te ontdekken?

Welke omstandigheden doen de
klachten verbeteren ?

Welke omstandigheden doen de
klacht verergeren ?

Begint de klacht heel geleidelijk
of heel plotseling?

Zijn er gedragsveranderingen
merkbaar rondom het ontstaan
van de klacht ? bv. Huilen,
onrust, verandering in eetlust,
angstig, slaapproblemen.

Algemeen
Hoe is de eetlust:
Waar gaat de voorkeur naar uit
:
Welke voedingsmiddelen staan
tegen
Welke voedingsmiddelen geven
last
Is er veel of weinig dorst?
Is uw kind kouwelijk of
warmelijk?
Transpireert het veel? ja, waar
en wanneer?
Heeft het een bepaalde geur?

Slaap
Houding
Tijden
Wakker worden 's nachts
Huilen in de slaap
Knarsetanden in de slaap
Praten in de slaap
Zweten tijdens de slaap
Zijn er dromen die vaak
terugkomen?

Lichamelijke klachten
Hoofd: hoofdpijn, koortsblaren,
roos, haaruitval
Huid: eczeem, droge huid,
kloven, wratten, eelt
Slijmvliezen: aften, blaasjes
Zintuigen: gehoorstoornissen,
oogproblemen ,etc.
Maagdarmstoornissen: buikpijn,
winderigheid, boeren,
misselijkheid, de hik
Urinewegen: blaasontstekingen
Ontlastingsproblemen:
obstipatie, diarree, bloed of slijm
bij de ontlasting, wormen
Luchtwegklachten: verkouden,
hoesten ,keelpijn, benauwdheid
Concentratieproblemen
Rusteloosheid
Leermoeilijkheden

