
Huisarts: voor zowel kind als ouders 

 Met welke klachten komen de individuele gezinsleden? Bij klachten doorvragen of de 
huisarts het kind of ouder(s) wel eens heeft verwezen naar een instantie zoals bijv de 
GGZ. 

  

 Vragen of er sprake is van medicijn gebruik bij het kind of ouder(s) en waarvoor. 
 

 Wat kunt u vertellen over de sociale en mentale ontwikkeling van het kind 
 

 Komen ouder(s) de gemaakte afspraken na. Hoe verlopen deze afspraken? 
 

 Heeft u zicht op de thuis/opvoedingssituatie? 
 

 Verbaast u zich over de melding bij Veilig Thuis? Zo nee, waarom niet? In het geval u zelf 
al zorgen had, wat heeft u zelf ondernomen om deze te verbeteren? 

 

 Heeft u aanvullende informatie voor het Veilig Thuis onderzoek? 

 
Consultatiebureau/Jeugdgezondheidszorg 

 Wat kunt u vertellen over de ontwikkeling van het kind? 
 

 Hoe gaan ouders/moeder om met het kind op het bureau? Luistert het kind? Zijn 
ouders/moeder consequent? Hebben ouders/moeder affectie naar het kind toe? 

 

 Komen ouder(s) op de afspraken. Hoe verlopen deze afspraken? 
 

 Hoe gaan ouder(s) om met adviezen? 
 

 Heeft u zicht op de thuis/opvoedingssituatie? Is er ooit een huisbezoek geweest? Hoe zag 
het er thuis uit? 

 

 Verbaast u zich over de melding bij Veilig Thuis? Zo nee, waarom niet? In het geval u zelf 
al zorgen had, wat heeft u zelf ondernomen om deze te verbeteren? 

 

 Heeft u aanvullende informatie voor het Veilig Thuis onderzoek? 
 

 
School: 

 Wat kunt u vertellen over het functioneren van het kind. 

 

 Wat kunt u vertellen over de emotionele (uiten van emoties, echtheid),  fysieke, sociale 
(omgang met leerlingen, vriendjes en vriendinnetjes) en cognitieve (concentratie, 
leerprestaties) ontwikkeling. 

 

 Vertelt het kind wel eens over thuis? Zo ja, wat vertelt het kind dan? 
 

 Hoe gaat het kind om met gezag? 
 

 Wat kunt u vertellen over het ouderschap? 
 

 Hoe ziet het contact eruit tussen ouder(s) en het kind bij bijvoorbeeld halen en brengen? 
 

 Hoe ziet het contact eruit tussen ouder(s) en school? Hoe verloopt dit contact? Wat is de 
frequentie van het contact? 

 

 Hoe gaan ouder(s) om met eventuele adviezen? 
 

 Heeft u gedragsveranderingen gezien bij het kind? Zo ja wanneer is het gedrag veranderd en 
wat is veranderd? 



 

 Heeft u aanvullingen voor Veilig Thuis onderzoek?  

 
GGZ-jeugd (psychologen) en schoolmaatschappelijk werk: 

 Met welke hulpvraag is het kind bij u binnengekomen? 
 

 Wie is de verwijzer? 
 

 Vanaf wanneer is de behandeling/het onderzoek gestart? 
  

 Wat is de frequentie van de contacten (geweest)? 
 

 Waarop is/was de behandeling/het onderzoek gericht? 
 

 Hoe verloopt/verliep de behandeling/het onderzoek? 
 

 Wat is er uit het onderzoek naar voren gekomen?  
 

 Wat is het advies richting ouder(s)? 
 

 Heeft u zicht op de opvoedingssituatie? Zo ja, hoe verloopt deze? 
 

 Hoe is/was het contact met de ouder(s)? 
 

 Heeft u zorgen m.b.t. het kind en de thuissituatie? 
 

 Heeft u aanvullende informatie die belangrijk is voor het Veilig Thuis onderzoek? 

 


