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GEZONDHEIDSVRAGENLIJST
Deze vragen gaan over de gezondheid van uw kind

1.a Heeft uw kind regelmatig klachten?
 Nee (ga naar vraag 2)
 Ja, mijn kind heeft last van:

U kunt meerdere kruisjes zetten.

 Buikpijn    Vermoeidheid
 Jeuk of huidirritatie   Hoofdpijn
 Kortademigheid,   Andere klachten:

piepen op de borst, hoesten

1.b Wilt u hierover een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige?
 Nee
 Ja

2. Blijft uw kind regelmatig thuis van school? Bijvoorbeeld door pijn, ziekte of vermoeidheid.
 Nee
 Ja

3. Heeft uw kind medicijnen?
 Nee
 Ja

Naam medicijn:      Medicijn is voor:

4. Is uw kind in de afgelopen 5 jaar opgenomen geweest in een ziekenhuis?
 Nee
 Ja, omdat

5. Kreeg uw kind in de afgelopen 5 jaar een behandeling voor een ongeluk, vergiftiging of wond?
 Nee
 Ja, 1 keer
 Ja, 2 keer of vaker
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6. Is uw kind in de afgelopen 5 jaar bij een huisarts of andere zorgverlener geweest?
Bijvoorbeeld een oogarts, fysiotherapeut, KNO-arts, logopedist, psycholoog, jeugdhulpverlener, alternatieve hulpverlener.

 Nee
 Ja, voor:

U kunt meerdere kruisjes zetten.
 Ogen      Zorgverlener:

 Oren      Zorgverlener:

 Lengte/gewicht     Zorgverlener:

 Bewegen     Zorgverlener:

 Spreken en/of taal    Zorgverlener:

 Leren en/of lezen    Zorgverlener:

 Gedrag, emoties en/of opvoeding   Zorgverlener:

 Langdurige ziekte (bijv. diabetes/astma)  Zorgverlener:

 Anders:     Zorgverlener:

7.a Is uw kind nu onder behandeling of controle bij een zorgverlener?
 Nee (ga naar vraag 8)
 Ja, voor:

7.b Bent u tevreden over de behandeling/hulp die uw kind nu krijgt?
 Ja
 Nee, ik heb nog vragen over

8. Hoeveel uur slaapt uw kind meestal per nacht?

   uur

Hieronder staan 3 uitspraken. Kruis alstublieft aan welk antwoord het beste is.

       Altijd Vaak Soms Nooit
9. Mijn kind valt makkelijk in slaap       
10. Mijn kind is ’s ochtends moe       
11. Mijn kind plast ’s nachts in bed (of luierbroekje)     

Wilt u nog iets vertellen over vraag 9 t/m 11?
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12. Wilt u een gesprek over de opvoeding van uw kind?
 Nee
 Ja, ik heb vragen of zorgen over:

         Ja Nee Weet ik niet
13. Denkt u dat uw kind goed ziet?        
14. Draagt de moeder een bril of contactlenzen (of zijn de ogen gelaserd) ?   
15. Draagt de vader een bril of contactlenzen (of zijn de ogen gelaserd)?    

16. Hoe vaak gaat uw kind voor controle naar de tandarts of mondhygiënist? We bedoelen hier niet de orthodontist/beugeltandarts.
 Nooit
 Niet elk jaar
 1 keer per jaar
 2 keer per jaar of vaker

17. Heeft uw kind een zwemdiploma?
 Ja
 Nee, maar hij/zij zit op zwemles
 Nee, maar hij/zij heeft schoolzwemmen
 Nee, en hij/zij zit (nog) niet op zwemles en heeft ook geen schoolzwemmen
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18. Sommige gezinnen hebben niet genoeg geld om bijvoorbeeld kleding of medicijnen te kopen.

Heeft u genoeg geld voor:
– (gezond eten);
– zwemles, sport;
– schoenen, kleding;
– de dokter, andere zorg en medicijnen

 Nee, bijna nooit
 Soms wel, soms niet
 Ja, altijd

19.a Heeft uw kind en/of iemand in uw gezin een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt?
Bijvoorbeeld geboorte, scheiding, nieuwe partner, overlijden, ernstige ziekte, geweld, geen werk, verslaving, psychische problemen, 
 verhuizen uit een ander land, vluchten.

 Nee (ga naar vraag 20)
 Ja, welke gebeurtenis?

19.b Denkt u dat uw kind daar (nog) last van heeft?
 Nee
 Ja, waar merkt u dat aan?
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20. Wilt u een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige over uw vragen of zorgen?
 Nee
 Ja, over:

U kunt meerdere kruisjes zetten.

  Anders:

Hieronder kunt u een eventuele toelichting geven op de antwoorden die u in deze vragenlijst hebt gegeven.

 School 
 Lichamelijke problemen
 Gedrag van mijn kind
 Slapen  
 Motoriek/bewegen
 Gehoor 

 Spraak. Bijvoorbeeld  
stotteren, slissen

 Opvoeden  
 (Gezond) eten /voeding
 Puberteit /seksuele  
ontwikkeling 

 Plassen. Bijvoorbeeld in bed 
of in de broek plassen

 Poepen. Bijvoorbeeld in de 
broek poepen

 Vrijetijdsbesteding. Bijvoor-
beeld buitenspelen, tablet/ 
smartphone/ computerge-
bruik, gamen

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!


