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Uw kind op consult
U hebt recentelijk een afspraak gemaakt voor een eerste homeopathisch consult voor uw kind in
mijn praktijk. Vaak is het de eerste kennismaking met de klassieke homeopathie en een
homeopathisch werkend arts.
Voor kinderen zijn een aantal onderwerpen uit de vroegste periode van het leven relevanter, en
vaak makkelijker te achterhalen dan bij volwassenen. Hieronder wordt op de aspecten die voor
kinderen van belang zijn verder ingegaan.
-

-

Hoeveelste zwangerschap was dit? Zijn er oudere broertjes en/of zusjes?
Hoe verliep de zwangerschap? Waren er lichamelijke problemen, psychische
veranderingen bij een van beide ouders? Hoe voelde u zich tijdens de zwangerschap?
Hoe verliep de bevalling? Werd u ingeleid? Was er sprake van een keizersnede?
Hoe voelde u als ouder zich na de bevalling.
Hoe verliep het herstel van u als moeder?
Hoe ging het met uw kind? Hoe was de start?
Wat waren uw eerste gevoelens en gedachten na de geboorte?
Hoe verliepen de eerste dagen daarna? Kwam het voeden goed op gang? Gaf u
borstvoeding, en zo ja, hoe lang? Hoe heeft het eetpatroon zich verder ontwikkeld? Is er
voorkeur en afkeer van bepaalde voeding?
Hoe was de alertheid van uw kind, het slaappatroon, huilen?
Waren er opvallende reacties op de eerste vaccinaties?
Beschrijft u het contact met uw kind als u dat kunt. Wat zijn belangrijke kenmerken? Hoe
maakt het kind contact met z’n omgeving? Wat valt u daarbij op?
Komen er bepaalde ziekten bij familieleden (ouders, grootouders, uw broers en zussen,
andere kinderen) voor?

En tot slot: Hoe zou u zichzelf als ouders beschrijven? Wat zijn belangrijke kenmerken van
uw karakter?
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