
HANDLEIDING VOOR DE LEVENSBIOGRAFIE

1. Wil jij onderstaande vragen invullen en per mail aan mij verzenden. De 
info is t.b.v. het eerste consult. Graag ontvang ik de info een week voor 
jouw afspraak. Bij een acute consultatie zal dit anders verlopen en zal ik 
de levensbiografie later ontvangen.

2. Beschrijving van de tijd voor de zwangerschap (van jouw moeder), het 
verloop van de zwangerschap/geboorte/borstvoeding/het eerste levensjaar 
tot op heden.

3. Beschrijving van de huidige fysieke/psychische/mentale en energetisch   
symptomen/klachten.

4. Beschrijving voorkomende ziekten in de familie, zowel van vaders als 
moeders zijde. Met name: cara, hart- en vaatziekten, diabetes, kanker 
( soort, welk familielid, evt. datum van overlijden) en auto-immuunziekten. 
Graag ook aangeven of  jouw huidige klachten voorkomen in de familie 
(liefst tot in de derde of vierde  generatie).

5. Recente pasfoto (bij kinderen ook een babyfoto).

6. Het gebruik van (zowel vroeger als nu):

 reguliere/allopathische medicatie

 antroposofische medicatie

 fytotherapie

 homeopathische remedies (voorschrift, welke potentie  en de 
dosering)

 andere therapievormen. 

EXTRA VRAGEN LEVENSBIOGRAFIE VOOR EEN 
KINDERCONSULT.

1. Beschrijving van de conditie en vitaliteit van moeder en vader in de 
préconceptie, dus voor aanvang van de zwangerschap.

2. Beschrijving van de zwangerschap (natuurlijke/niet-natuurlijke ontstane 
zwangerschap).

3. Beschrijving van de geboorte ( natuurlijke/niet-natuurlijke geboorte).



4. Beschrijving van de eerste uren na de geboorte, de bonding , borstvoeding 
en de kraamtijd.

5. Beschrijving van het eerste levensjaar van jou/jullie kind. De psychische, 
sociale, motorische en fysieke ontwikkeling.

6. Beschrijving van de huidige  symptomen/klachten van jou/jullie kind.

7. Beschrijving van de sociale interactie met andere familieleden / 
leeftijdsgenootjes/ vreemden.

8. Eet en drinkvoorkeur/afkeer.

9. Energieniveau en slaapgewoonten.

10. Spel en hobby’s van jou/jullie kind.

11. Is jou/jullie kind gevaccineerd. Zo ja, welke vaccinaties zijn er gegeven en 
hoe was de reaktie na de vaccinatie.

12. Voor het schoolgaande kind: welke school/groep  en hoe vindt jou/jullie 
kind het op school.

13. Beschrijving van (als jou/jullie kind deze heeft) bepaalde angsten, 
onzekerheden, dwangklachten

14. Het gebruik van (zowel vroeger als nu):

 reguliere/allopathische medicatie

 antroposofische medicatie

 fytotherapie

 homeopathische remedies (voorschrift, welke potentie  en de 
dosering)

 andere therapievormen

Bij baby’s / jonge kinderen een foto van na de geboorte en een recente foto.

EXTRA VRAGEN LEVENSBIOGRAFIE VOOR JONGEREN.

Deze vragen zijn van toegevoegde waarde op de handleiding voor de 
levensbiografie. De levensbiografie kun jij wellicht samen met je ouders invullen.

Extra vragen.

1. Hoe zijn jouw sociale omstandigheden/woonsituatie/school of studie.



2. Beschrijf jouw huidige symptomen/klachten

3. Voedingsvoorkeur/afkeer

4. Gebruik van alcohol/roken/drugs (vrijblijvend in te vullen)

5. sport/hobby’s/vormen van relaxen

6. Wat is jouw lievelingskleur en welke kleur/kleuren roepen aversie bij jou 
op.

7. Voor jonge meiden/vrouwen:

 Het tijdstip van de eerste menstruatie

 Heb jij een natuurlijke menstruatie of pilgebruik met een pilbloeding

 Hoe ervaar je jouw menstruatie

 Wat maakt jou krachtig en weerbaar.

8. Voor jongens/mannen:

 Fysieke ontwikkeling, groeispurten,  stemontwikkeling/baard in de 
keel, baardgroei.

 Wat maakt jou krachtig en weerbaar

 Het gebruik van (zowel vroeger als nu):

 reguliere/allopathische medicatie  

 antroposofische medicatie

 fytotherapie

 homeopathische remedies (voorschrift, welke potentie  en de 
dosering)

 andere therapievormen.

      9.  Wat zijn jouw drie belangrijkste intenties/wensen voor jouw toekomst

    10.  Recente pasfoto. 


