
Vragenlijst voor 
ouder(s)/verzorger(s) 
met kinderen in groep 2

Deze vragenlijst is bedoeld om u voor te bereiden op de afspraak bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Naast het lichamelijk onderzoek 

dat uw kind krijgt, bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige een aantal onderwerpen met u. De vragen die we hieronder aan u stellen, 

geven een beeld van de onderwerpen die u kunt bespreken. Als u deze vragenlijst ingevuld meeneemt, loopt de jeugdarts of jeugdverpleeg-

kundige deze samen met u door. 

Naam kind                     

Telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s)      E-mailadres ouder(s)/verzorger(s)

Naam huisarts                

1. Zijn er sinds het laatste bezoek aan het CJG bijzonderheden geweest rondom de gezondheid van uw kind? 
 U kunt denken aan een opname in het ziekenhuis of bezoek aan een kinderarts, logopedist, fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker etc. 

  Ja, namelijk:

 

  Nee

Ontwikkeling en opvoeding

 2. Heeft u vragen of zorgen bij uw kind over één of meer van onderstaande onderwerpen? 
  Zo ja, kruis dit aan en geef aan wat uw vraag of zorg is.

  Spraak- en taalontwikkeling

 	 Bewegen	(lopen,	rennen,	springen,	fietsen,	zwemmen	etc.)

   Vrije tijd (spelen met andere kinderen, hobby’s etc.) 

  Voeding (eten en snoepen)

 
  Slapen en dromen

 

 

 
z.o.z
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  Tanden poetsen en bezoek aan de tandarts

  Zelfredzaamheid (zelf taken uitvoeren en zelf aan- en uitkleden)

  Zindelijkheid (overdag en ’s nachts)

  Gedrag (verlegen, druk, niet vrolijk, snel boos, angstig etc.)

  School en leren (verstandelijke ontwikkeling)

  Pesten

 

  Evaring ouderschap (combinatie werk en gezin, twijfel over opvoeding, stress etc.)

  Gezin (gezinsuitbreiding, verhuizing, scheiding, overlijden van een geliefd persoon, huiselijk geweld etc.)

  Anders, namelijk:

Gezinssituatie

3. Wie wonen er bij uw kind in huis?

  (Stief)vader    (Stief)moeder    Broers/zussen, aantal:

  Andere gezinsleden,  namelijk:

4. Zijn er sinds het laatste bezoek aan het CJG veranderingen geweest in het gezin? Zo ja, zijn dit veranderingen die invloed 
 hebben op het gedrag of het functioneren van uw kind en/of andere gezinsleden? 
 U kunt denken aan gezinsuitbreiding, verhuizing, scheiding, overlijden van een geliefd persoon, huiselijk geweld etc.

 

Heeft u een vraag die u liever bespreekt met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige zonder de aanwezigheid van uw kind?

  Ja, namelijk:

  Nee

Alles wat u met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige bespreekt en alle gegevens die in deze vragenlijst staan,  

worden vertrouwelijk behandeld. Kijk voor meer informatie over privacy op www.cjgrijnmond.nl. 
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