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Geachte ouders, 

Om een goede diagnose te kunnen stellen krijgt u van ons een vragenlijst. Het zal ons helpen het 

onderzoek en de behandeling van uw kind zo effectief mogelijk te maken. Van de vele vragen van deze 

lijst kan u er een aantal misschien niet beantwoorden.  Dat is geen probleem. Een aantal van die vragen 

hebben mogelijk ook geen betrekking op uw kind. Hoe meer u weet, hoe beter natuurlijk. Omcirkel het 

goede antwoord, indien u twijfelt kan u een vraagteken zetten of de vraag gewoon overslaan. Alle 

opmerkingen zijn welkom, schrijf ze in de kantlijn, zodat we dat ook in onze bespreking kunnen 

meenemen. 

 

1. In de familie 

Zijn er wervelkolomproblemen bekend? ja/nee  bij wie? 

(bv. scoliose, geboorteafwijkingen, beenverkorting) 

Zijn er problemen met nek en/of lenden, is er ja/nee  bij wie? 

hoofdpijn /migraine? 

Werden er eerder broertjes of zusjes door ons 

behandeld? ja/nee  broer of zus? 

 

2. De zwangerschap 

Hoeveelste zwangerschap?                                 ......... 

Leeftijd van de moeder bij de geboorte?  ......... jaar 

Duur van de zwangerschap                                 .........  weken 

Geboortegewicht  ......... gram 

Lengte                                                                    .........  cm 

Foute ligging of dwarsligging ja/nee  welke? 

       

3. De geboorte 

Meerling   ja/nee 

Duur eigenlijke geboorte (= persweeën)  .........  uren 

Gebruikte hulpmiddelen (tang – vacuüm) ja/nee  indien ja,  welke? 

Keizersnede ja/nee  waarom? 

Geboorteletsel ja/nee  welk? 

 

4. Vertoont het kind opvallende symptomen  

Slaapt niet goed in ja/nee  duur van slaap? 

Wordt geregeld wakker ja/nee  hoe dikwijls? 

Neemt één bepaalde slaaphouding aan ja/nee  welke? 

Bij borstvoeding aan een kant een probleem ja/nee  aan welke kant? 

Drinkt weinig of slecht ja/nee 

Kwijlt veel of  laat boertjes ja/nee 

Huilbaby ja/nee 

Baby heeft/had driemaandenkolieken ja/nee 
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Kindje heeft een zeer gevoelig nekje ja/nee 

Kindje trekt aan de haren ja/nee 

 

5. Andere gezondheidsproblemen 

Luchtweginfecties ja/nee 

Neurodermitis ja/nee  sinds wanneer? 

Allergieën ja/nee  welke? 

Hoofdpijn ja/nee  hoe dikwijls? 

Neurologische aandoeningen ja/nee  welke? 

 

Draagt een bril ja/nee  sinds wanneer? 

Heeft de mond dikwijls openhangen ja/nee 

 

Ontwikkelingsachterstand 

 Bij houding en beweging ja/nee 

 Bij spreken en horen ja/nee 

 Bij concentratie en sociale vaardigheden ja/nee 

 

6. Asymmetrie en afwijkende houding 

We merkten dat direct na de geboorte  ja/nee 

We merkten dat in een later stadium ja/nee  wanneer? 

We werden erop gewezen ja/nee  door wie? 

(Arts, kraamverzorgster,  kinesist, fysiotherapeut) 

 

Volgende bijzonderheid viel ons op: 

* Scheef hoofd, romp, been, armhouding ja/nee 

* Ons kind kijkt naar één kant: links of rechts ja/nee 

* Ons kind draait zich over één zijde: links of rechts ja/nee 

* Ons kind beweegt beide armen tegelijk ja/nee  welke zijde minder? 

* Ons kind beweegt beide benen gelijk ja/nee  welke zijde minder? 

* Het gezicht is aan één zijde kleiner ja/nee  rechts/links 

* Het achterhoofd is aan één kant platter ja/nee  rechts/links 

* Ons kind heeft een kale plek op het hoofd ja/nee  rechts/links 

 

7. Tot heden toepaste therapie: 

 

 

 

8. Schoolkind 

 

Ons kind is rechtshandig/linkshandig 

 

9. Opmerkingen: 

 

 

 


