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Vragenlijst 3-jarigen

Ontwikkeling en gezondheid | Hoe gaat het met je kind?
Zit lekker in z’n vel / is tevreden

Zindelijk overdag

Gezondheid

Zindelijk ’s nachts

Zien en horen

Is nieuwsgierig / onderzoekend

Eten

Maakt contact met anderen

Slapen

Spreekt voor bekenden
verstaanbaar

Bewegen
(Buiten) spelen

Kan zinnen van drie woordjes
maken

Plassen en poepen

Zien en kijken | Hoe gaat dat?
Veel kinderen lijken goed te kunnen zien. Toch kan het zo zijn dat één oog beter kan zien dan het andere
oog zonder dat dit opvalt. Het goede oog blijft zich dan ontwikkelen en leert om steeds verder te kijken.
Het slechte oog ontwikkelt zich minder goed en kan hierdoor lui worden (scheelkijken). Kom langs op het
consultatiebureau zodat wij beide oogjes van uw kind kunnen testen.
Kijkt uw kind wel eens scheel?

Ja / nee

Zijn er kinderen in de familie met een lui oog of bril?

Ja / nee

Heeft één van de ouders als kind een lui oog gehad?

Ja / nee

Indien je één of meerdere van bovenstaande vragen met 'ja' hebt beantwoord, vinden wij het extra belangrijk
dat je langskomt met jouw kind omdat er een grotere kans is op het ontwikkelen van een lui oog.

Opvoeding | Hoe gaat het met je/jullie als ouder(s)?
Het lukt me om basiszorg te geven (zoals veiligheid,
aandacht, voeding, kleding, hygiëne, medische zorg)
Ik kan goed met het gedrag van mijn kind omgaan
Het lukt me om mijn kind positief op te voeden
(vaak belonen, weinig straffen)
Ik geniet van het ouderschap
Ik voel me zeker als ouder
Ik voel me gesteund in de opvoeding door mijn (ex-)partner

Omgeving | Hoe beoordeel jij/jullie jouw omgeving?
Mijn gezinsomstandigheden zijn goed genoeg
(zoals wonen, werk, geld, gezondheid)
Mijn gezin krijgt voldoende steun (van familie, vrienden,
buren, professionals)
Als je naar aanleiding van deze lijst vragen hebt, kom dan naar het inloopspreekuur
en neem deze ingevulde vragenlijst mee.
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