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Barbara Prud’homme van Reine
Oefentherapeut Mensendieck
Kinderoefentherapeut

Vragenlijst ouders (verzorgers)
Wilt u voor de behandeling van uw kind deze vragenlijst invullen en meebrengen.

Gegevens met betrekking tot de zorgverzekering
Naam
Adres
PC
Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
School
Naam leerkracht
Groep
Heeft uw kind een groep overgeslagen /
overgedaan?  Ja  Nee
Zo ja, welke groep
Huisarts
Behandelend specialist
Zorgverzekering
Naam aanvullend pakket
Verzekeringsnummer
BSN nummer
Nummer
legitimatiebewijs
Soort legitimatiebewijs

 Identiteitskaart  Eigenpaspoort

Wat is de reden voor aanmelding? Wat is de hulpvraag?
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Gegevens over de voorgeschiedenis van de motoriek van uw kind
Zijn er bijzonderheden geweest m.b.t.



de zwangerschap
de bevalling

 Ja  Nee
 Ja  Nee

Indien ja, kunt u dit kort toelichten?

Hoe oud was uw kind toen het ging:
Aantal
Kruipen
Staan
Zitten
Los lopen
Fietsen zonder zijwielen
Praten
Kan uw kind zichzelf vermaken?

 Ja  Nee

Kan uw kind goed met andere kinderen spelen?

 Ja  Nee

Periode
Maanden
Maanden
Maanden
Maanden
Jaar
Maanden

Waar speelt uw kind graag mee binnenhuis?

Speelt uw kind regelmatig buiten?

 Ja  Nee

Zo ja, wat doet uw kind graag?

Zit uw kind op zwemmen?

 Ja  Nee

Zo ja, hoelang en welke diploma’s heeft uw kind behaald?
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Zit uw kind op een sport?

 Ja  Nee

Zo ja, op welke sport?

Heeft uw kind hobby’s?
Zo ja, welke zijn dat?

Zijn er bijzonderheden te vermelden m.b.t.





gehoor
ogen
praten/taalontwikkeling
allergieën

 Ja  Nee
 Ja  Nee
 Ja  Nee
 Ja  Nee

Zo ja, kunt u elk punt kort toelichten?

Over- of ondergevoeligheid m.b.t.




kleding
eten
wassen/kammen/tanden poetsen

 Ja  Nee
 Ja  Nee
 Ja  Nee

Zo ja, kunt u elk punt kort toelichten?

Medicijnen

 Ja  Nee
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Zo ja, welke medicijnen?

Wat vindt u van de grove motoriek (zoals vallen, rennen, springen, huppelen of hinkelen)
van uw kind? Kunt u dit beschrijven in termen van plezier / soepel / houterig / traag /
onhandig / vaak veel bewegen / weinig bewegen?

Wat vindt u van de fijne motoriek (zoals hantering van het bestek, bouwmaterialen,
tekenen, kleuren) van uw kind? Kunt u dit beschrijven in termen van plezier / handig /
onhandig / langzaam / materiaal laten vallen / stil kunnen zitten of juist veel bewegen.

Denkt u dat er bij uw kind sprake is van faalangst/ perfectionisme/ moeite met
concentratie/ verlegen zijn/ gespannenheid/ druk zijn?
Zo ja, kunt u dit toelichten?
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