
 
 
 

Zo gebruik je het dossier.lekkerpuh.net 
 

Inloggen 
Log in met naam@lekkerpuh.net en voer je wachtwoord in. 
Ben je je wachtwoord vergeten? Klik dan op wachtwoord vergeten. Je krijgt binnen 
enkele minuten een nieuw wachtwoord in je mailbox van Lekker Pûh!!! 

Eenmaal ingelogd kan de eetcoach LP een nieuwe cliënt aanmaken door bij cliënten de 
knop cliënt toevoegen te gebruiken.  

 

Vul de gegevens van 
het kind in:  
 

 

 

 

 

 

Voor het onderzoek en de maandelijkse vergoeding is het invoeren van het 
onderstaande voldoende:

Geslacht 
Geboortedatum 
Datum intake 
Postcode 

Lengte 
buikomvang 
Gewicht  

 

mailto:naam@lekkerpuh.net


 
 

Leefstijl 

 

 
Dagelijkse routine 
Onder dagelijkse routine wordt opgenomen: 
ST: aantal minuten schermtijd per dag van het kind 
BS: aantal minuten buiten speel tijd per dag van het kind 
HH: aantal taken en/of verantwoordingen die het kind heeft binnen het huishouden*.  
*Op de taken binnen het huishouden wordt terug gekomen in de module pedagogiek. 
 
Beroep van vader 
Beroep van moeder  
 
Wordt je gepest? 
Het kopje Word je gepest? kan een gevoelig onderwerp aanhalen. Vaak is het 
binnen het intake gesprek een oplossing om deze vraag te beginnen met: “Wordt 
er bij jullie op school of in de klas gepest?” hierdoor betrekt de eetcaoch de vraag 
niet direct op het kind en geeft zodoende het kind de ruimte om zoveel te vertellen 
als het zelf op dat moment kan. 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
  

Familie 
In het invulveld familiesamenstelling komen alle leden van het gezin. 
Vader: naam – lengte – beroep – gg/og/ob* 
Moeder: naam – lengte – beroep – gg/og/ob* 
Broer: naam en geboortejaar – indien mogelijk: gg/og/ob* 
Zus: naam en geboortejaar – indien mogelijke gg/og/ob* 
 
*GG = gezond gewicht 
 OG = overgewicht 
 OB = obesitas 
 
Zijn de ouders gescheiden dan verdeelt de eetcoach dit invulveld in huis 1 en huis 2
Voorbeeld 
Huis1: sinds ( jaartal)  
Moeder: naam – lengte – beroep – 
gg/og/ob  
Vriend of man: naam – beroep – 
gg/og/ob  
(Stief) Broer: naam en geboortedatum 
Enz 

 
 
Huis 2: sinds ( jaartal) 
Vader: naam – lengte – beroep – 
gg/og/ob 
Vriendin of vrouw: naam – beroep- 
gg/og/ob 
Enz  

 
Huisdieren* worden ingevuld in het invulveld hiervoor. Deze huisgenoten kunnen 
ingeschakeld worden voor de dagelijks beweging en of verantwoording van het 
kind.  
*Op het onderwerp huisdieren wordt terug gekomen in de module pedagogiek. 
 



 
 
 
Medisch 

 

Hoofdpijn/ Buikpijn? 
Door er in de intake bij stil te staan of het kind regelmatig hoofd- en/of buikpijn 
heeft kan er bij verbetering later in het traject op terug gekomen worden.  
Vraag: Als je vanaf vandaag terugkijkt in de vorige week, heb je in die week 
hoofdpijn of buikpijn gehad? 

De ervaring is dat kinderen met overgewicht, meer dan gemiddeld, last hebben van 
obstipatie. Dit gaat merendeel gepaard met buikpijn. De huisarts is vaak al 
geraadpleegd en heeft er een “vezelpoedertje” voor voorgeschreven.  

Menarche 
Menarche is de eerste keer menstruatie. De menstruatie heeft invloed op de groei. 
In de groeimodule komen we hier op terug. 

 

Medische 
voor 
geschiedenis 
 
Denk aan vroeg geboren, lang of ernstig ziek geweest wat invloed heeft op de 
groei.  



 
 

Arts:  
Om eventueel op de hoogte te houden van begeleiding en voortgang. 

 

Diversen 

 

Hoe zijn jullie bij Lekker Pûh!!! terecht gekomen? 
bij het invullen hiervan kun je opmaken waar jouw leads vandaan komen. 
 

Geheugensteuntje 
Spreekt wellicht voor zich. Een weetje over het kind waar je graag rekening mee 
wilt houden of op terug wilt komen tijdens de consulten. 

 

AVG 
Net als iedere andere instantie moeten wij voldoen aan de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. 
Voor het dossier.lekkerpuh.net hebben we het proces hier op ingericht. 
 
Vraag ouders om naar de 
wwebsite van Lekker Pûh!!! te gaan. 
Onderaan de website staat de link 
“Toestemmingsformulier voor 
ouders en kinderen.” om naar het 
formulier te gaan. 
De directe link naar het formulier is 
https://lekkerpuh.net/privacy/ 

 

https://lekkerpuh.net/privacy/


 
 

 
Via de site of de link https://lekkerpuh.net/privacy/ komen de ouders en kinderen 
bij het toestemmingsformulier: 

Meest gestelde vragen 
Voor vragen, inzicht in het dossier en/of het 
veranderen van de toestemming kunnen 
ouders en kinderen altijd terecht op de pagina 
met de meest gestelde vragen. Hier staan ook 
alle instructies op wat er gedaan moet worden 
als de vraag er niet bij staat. 

 

Heb jij als eetcoach een vraag over het 
dossier? Mail info@lekkerpuh.net of bel het 
hoofdkantoor +31 647678304 

https://lekkerpuh.net/privacy/
mailto:info@lekkerpuh.net

