
Draaiboek implementatie e-consult 

 

Bijlage 1.1 
UITNODIGING E-CONSULT  
 
 
 
 
Beste ouder, 
 
Van harte gefeliciteerd met de tweede verjaardag van [naam kind]. Er staat een e-consult  
voor je klaar in Mijn Kinddossier. Wil je deze invullen voor [ctmt.Datum]? 
 
Algemene informatie 
De vragenlijst is in vijf onderdelen gesplitst. Elk onderdeel moet in één keer doorlopen 
worden. Wijzigingen worden pas opgeslagen als je op de laatste pagina van elk onderdeel op 
Opslaan hebt geklikt. Het eerste onderdeel doe je samen met je kind. 
Het is van belang dat je inlogt met één DigiD, omdat anders alleen de resultaten van degene 
die het laatst inlogt opgeslagen worden.  
 
De vragenlijsten 
Onderdeel 1:       Invultijd: ±30 minuten  
 
Het eerste onderdeel bestaat uit activiteiten die je samen met je kind doet. Dit zijn activiteiten 
op verschillende ontwikkelingsgebieden zoals: Communicatie, grove motoriek, fijne motoriek, 
probleemoplossend denken en persoonlijk-sociale vaardigheden.  
Je kind heeft sommige van de activiteiten misschien al gedaan en is aan andere nog niet 
begonnen. Bij iedere vraag kun je aangeven of je kind de activiteit al doet.   
 
Onderdeel 2: sociaal emotionele ontwikkeling  Invultijd: 5 minuten 
Onderdeel 3: veranderingen binnen het gezin  Invultijd: 2 minuten 
Onderdeel 4: over opvoeden    Invultijd: 2 minuten 
Onderdeel 5: de balansmeter    Invultijd: 2 minuten 
 
Onderdeel 2 t/m 5 kun je alleen, eventueel dus ook op een ander moment invullen.  
 
Resultaten  
De resultaten van de vragenlijsten worden bekeken en beoordeeld. Uiterlijk 3 weken na de 
uiterste invuldatum krijg je reactie. Komen er uit de vragenlijst bepaalde zorgen naar boven of 
heb je zelf vragen gesteld in het e-consult? Dan nemen we contact met je op, of word je 
uitgenodigd voor een afspraak. 
 
Groei  
Als je meer informatie wilt over de groei van je kind, kun je de I Grow App van TNO 
downloaden in de Appstore of Play Store. In deze app kun je eenvoudig de lengte  
en het gewicht invoeren.  
 
Veel plezier met het invullen van de vragenlijst! 


