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Vragenlijst voor ouders
Gegevens van uw Kind

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

BSN

Zorgverzekeraar

M/V

Adres

Postcode en Woonplaats

Huisarts en tel. nummer

School en contactpersoon

Gezinssamenstelling 
(namen en geboortedata 
broertjes/zusjes)

Bijzonderheden gezin 
(echtscheiding, 
samengesteld gezin, 
adoptie)

Gegevens van ouders/verzorgers
  Moeder/verzorger       Vader/verzorger

Naam/voornaam

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

BSN

Zorgverzekeraar

Beroep

Adres

Postcode en 
Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail
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Gegevens ontwikkeling kind
Zijn er bijzonderheden 
rondom zwangerschap, 
bevalling  en eerste 
maanden? U kunt denken
aan huilpatroon, eten, 
slapen, overheersende 
stemming, zoals boos, 
blij, verdrietig.

Hoe was t verloop van 
het eerste levensjaar? U 
kunt denken aan 
drinken/eten, praten, 
lopen, contact, reactie 
verwijdering van 
ouders/verzorgers, 
stemming. 

Hoe was het verloop van 
de peutertijd? U kunt 
denken aan zindelijkheid,
slapen, eten en drinken, 
stemming.

Hoe was het verloop van 
de kleutertijd? U kunt 
denken aan zindelijkheid,
slapen, eten en drinken, 
stemming.

Hoe was het verloop van 
de basisschooltijd? U 
kunt denken aan slapen, 
eten en drinken, 
stemming.
 

Kunt u iets vertellen over 
de spelontwikkeling van 
uw kind van baby tot nu?
Wat valt u hierin op? 

Hoe beschrijft u het 
temperament van uw 
kind over het algemeen? 

Hoe is de omgang met 
anderen? (voorkeuren, 
vriendschappen, omgang 
met volwassenen)
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Hoe zijn de cognitieve 
vaardigheden van uw 
kind zoals: denken, 
geheugen, concentratie, 
probleemoplossend 
vermogen.

Heeft uw kind 
vervelende/onverwachte 
gebeurtenissen  
meegemaakt in zijn/haar 
leven?

Sterke/positieve  kanten 
van uw kind

Hoe vindt uw kind het op 
school? Zijn er 
bijzonderheden? 

Heeft uw kind een 
medische achtergrond? 
(ziekenhuisopnames, 
allergieën, medicatie)

Ouders/verzorgers

Zijn er bijzonderheden in 
uw eigen leven en/of  
levensgeschiedenis die 
mogelijk bijdragen aan 
het probleem van uw 
kind? 

Reden aanmelding
Beschrijving van het 
gedrag waarover uw 
zorgen heeft

Ervaart uw kind dit als 
een probleem?

Zijn er anderen in de 
omgeving van uw kind die
zorgen hebben? U kunt 
denken aan school, opa's,
oma's. 
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Is er buiten dit gedrag 
nog sprake van andere 
veranderde, opvallende 
gedragingen? 

Kunt u uw hulpvraag 
omschrijven?

Plaats:                                                                          Datum:

Handtekening beide ouders/verzorgers:

Hartelijk dank voor het invullen van de lijst. Met de gegevens wordt zorgvuldig 
omgegaan conform de beroepscode.
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