
Dag  2 Dag  Dag  

Dag  Dag  Dag  

Fase 1
Menstruatie

doorstrepen wat niet van toepassing is

Dag  1

Hoeveelheid bloedverlies: weinig/
normaal/ veel
Kleur van het bloed: lichtroze/ bruin/
frisrood/paars
Aanwezig: slijmdraden, kleine
klontjes, grote stolsels
Pijn: borsten/ buik/rug/hoofd
Humeur: vrolijk/ boos/geïrriteerd/
down/ angstig/verdrietig
Vermoeidheid: ja /nee
Temperatuur:  kouwelijk/ warmer
Acne: ja /nee
Obstipatie/ diarree/winderigheid
Tijd voor jezelf/ geen tijd voor  jezelf

Hoeveelheid bloedverlies: weinig/
normaal/ veel
Kleur van het bloed: lichtroze/ bruin/
frisrood/paars
Aanwezig: slijmdraden, kleine
klontjes, grote stolsels
Pijn: borsten/ buik/rug/hoofd
Humeur: vrolijk/ boos/geïrriteerd/
down/ angstig/verdrietig
Vermoeidheid: ja /nee
Temperatuur:  kouwelijk/ warmer
Acne: ja /nee
Obstipatie/ diarree/winderigheid
Tijd voor jezelf/ geen tijd voor  jezelf

Hoeveelheid bloedverlies: weinig/
normaal/ veel
Kleur van het bloed: lichtroze/ bruin/
frisrood/paars
Aanwezig: slijmdraden, kleine
klontjes, grote stolsels
Pijn: borsten/ buik/rug/hoofd
Humeur: vrolijk/ boos/geïrriteerd/
down/ angstig/verdrietig
Vermoeidheid: ja /nee
Temperatuur:  kouwelijk/ warmer
Acne: ja /nee
Obstipatie/ diarree/winderigheid
Tijd voor jezelf/ geen tijd voor  jezelf

Hoeveelheid bloedverlies: weinig/
normaal/ veel
Kleur van het bloed: lichtroze/ bruin/
frisrood/paars
Aanwezig: slijmdraden, kleine
klontjes, grote stolsels
Pijn: borsten/ buik/rug/hoofd
Humeur: vrolijk/ boos/geïrriteerd/
down/ angstig/verdrietig
Vermoeidheid: ja /nee
Temperatuur:  kouwelijk/ warmer
Acne: ja /nee
Obstipatie/ diarree/winderigheid
Tijd voor jezelf/ geen tijd voor  jezelf

Hoeveelheid bloedverlies: weinig/
normaal/ veel
Kleur van het bloed: lichtroze/ bruin/
frisrood/paars
Aanwezig: slijmdraden, kleine
klontjes, grote stolsels
Pijn: borsten/ buik/rug/hoofd
Humeur: vrolijk/ boos/geïrriteerd/
down/ angstig/verdrietig
Vermoeidheid: ja /nee
Temperatuur:  kouwelijk/ warmer
Acne: ja /nee
Obstipatie/ diarree/winderigheid
Tijd voor jezelf/ geen tijd voor  jezelf

Hoeveelheid bloedverlies: weinig/
normaal/ veel
Kleur van het bloed: lichtroze/ bruin/
frisrood/paars
Aanwezig: slijmdraden, kleine
klontjes, grote stolsels
Pijn: borsten/ buik/rug/hoofd
Humeur: vrolijk/ boos/geïrriteerd/
down/ angstig/verdrietig
Vermoeidheid: ja /nee
Temperatuur:  kouwelijk/ warmer
Acne: ja /nee
Obstipatie/ diarree/winderigheid
Tijd voor jezelf/ geen tijd voor  jezelf

Hoeveelheid bloedverlies: weinig/
normaal/ veel
Kleur van het bloed: lichtroze/ bruin/
frisrood/paars
Aanwezig: slijmdraden, kleine
klontjes, grote stolsels
Pijn: borsten/ buik/rug/hoofd
Humeur: vrolijk/ boos/geïrriteerd/
down/ angstig/verdrietig
Vermoeidheid: ja /nee
Temperatuur:  kouwelijk/ warmer
Acne: ja /nee
Obstipatie/ diarree/winderigheid
Tijd voor jezelf/ geen tijd voor  jezelf



Fase 2
Folliculaire fase

doorstrepen wat niet van toepassing is

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Hoofdpijn: ja/nee
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Dag Dag  Dag  

Dag  Dag  Dag  

Dag  

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Hoofdpijn: ja/nee
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Hoofdpijn: ja/nee
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Hoofdpijn: ja/nee
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Hoofdpijn: ja/nee
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Hoofdpijn: ja/nee
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Hoofdpijn: ja/nee
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig



Dag  Dag  Dag  

Dag  Dag  Dag  

Fase 2
folliculaire fase
(extra invuldagen bij verlengde folliculaire fase)

doorstrepen wat niet van toepassing is

Dag  

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Eisprong: bloedverlies/ pijn
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Eisprong: bloedverlies/ pijn
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Eisprong: bloedverlies/ pijn
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/ 
slijmerig
Eisprong: bloedverlies/ pijn
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Eisprong: bloedverlies/ pijn
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Eisprong: bloedverlies/ pijn
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Eisprong: bloedverlies/ pijn
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig



Fase 3
ovulatie moment

doorstrepen wat niet van toepassing is

Dag  Dag  Dag  

Dag  Dag  Dag  

Dag  
Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Eisprong: bloedverlies/ pijn
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Eisprong: bloedverlies/ pijn
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Eisprong: bloedverlies/ pijn
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Eisprong: bloedverlies/ pijn
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Eisprong: bloedverlies/ pijn
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Eisprong: bloedverlies/ pijn
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Castoroliepakking: ja/nee

           down/ verdrietig

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Aantal uren slaap per nacht:
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Verhoogd libido: ja/nee
Aanwezig cervixslijm: ja/nee
Type slijm: droog/ plakkerig/ romig/
slijmerig
Eisprong: bloedverlies/ pijn
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee

           down/ verdrietig



Dag  Dag  Dag  

Dag  Dag  Dag  

Fase 4
Luteale fase

doorstrepen wat niet van toepassing is

Dag  

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Pijn: buik/rug/ hoofd
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Vreetbuien: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Obstipatie/diarree/winderigheid
Borsten: gespannen/gezwollen
Opgeblazen buik: ja/nee
Acne: ja /nee
Gevoel van spanning of stress: ja/nee

           down/ verdrietig/ boos/irritatie

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Pijn: buik/rug/ hoofd
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Vreetbuien: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Obstipatie/diarree/winderigheid
Borsten: gespannen/gezwollen
Opgeblazen buik: ja/nee
Acne: ja /nee
Gevoel van spanning of stress: ja/nee

           down/ verdrietig/ boos/irritatie

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Pijn: buik/rug/ hoofd
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Vreetbuien: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Obstipatie/diarree/winderigheid
Borsten: gespannen/gezwollen
Opgeblazen buik: ja/nee
Acne: ja /nee
Gevoel van spanning of stress: ja/nee

           down/ verdrietig/ boos/irritatie

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Pijn: buik/rug/ hoofd
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Vreetbuien: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Obstipatie/diarree/winderigheid
Borsten: gespannen/gezwollen
Opgeblazen buik: ja/nee
Acne: ja /nee
Gevoel van spanning of stress: ja/nee

           down/ verdrietig/ boos/irritatie

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Pijn: buik/rug/ hoofd
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Vreetbuien: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Obstipatie/diarree/winderigheid
Borsten: gespannen/gezwollen
Opgeblazen buik: ja/nee
Acne: ja /nee
Gevoel van spanning of stress: ja/nee

           down/ verdrietig/ boos/irritatie

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Pijn: buik/rug/ hoofd
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Vreetbuien: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Obstipatie/diarree/winderigheid
Borsten: gespannen/gezwollen
Opgeblazen buik: ja/nee
Acne: ja /nee
Gevoel van spanning of stress: ja/nee

           down/ verdrietig/ boos/irritatie

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Pijn: buik/rug/ hoofd
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Vreetbuien: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Obstipatie/diarree/winderigheid
Borsten: gespannen/gezwollen
Opgeblazen buik: ja/nee
Acne: ja /nee
Gevoel van spanning of stress: ja/nee

           down/ verdrietig/ boos/irritatie



Dag  Dag  Dag  

Dag  Dag  Dag  

Cyclusweek 4
Luteale fase

doorstrepen wat niet van toepassing is

Dag  

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Pijn: buik/rug/ hoofd
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Vreetbuien: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Obstipatie/diarree/winderigheid
Borsten: gespannen/gezwollen
Opgeblazen buik: ja/nee
Acne: ja /nee
Gevoel van spanning of stress: ja/nee

           down/ verdrietig/ boos/irritatie

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Pijn: buik/rug/ hoofd
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Vreetbuien: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Obstipatie/diarree/winderigheid
Borsten: gespannen/gezwollen
Opgeblazen buik: ja/nee
Acne: ja /nee
Gevoel van spanning of stress: ja/nee

           down/ verdrietig/ boos/irritatie

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Pijn: buik/rug/ hoofd
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Vreetbuien: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Obstipatie/diarree/winderigheid
Borsten: gespannen/gezwollen
Opgeblazen buik: ja/nee
Acne: ja /nee
Gevoel van spanning of stress: ja/nee

           down/ verdrietig/ boos/irritatie

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Pijn: buik/rug/ hoofd
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Vreetbuien: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Obstipatie/diarree/winderigheid
Borsten: gespannen/gezwollen
Opgeblazen buik: ja/nee
Acne: ja /nee
Gevoel van spanning of stress: ja/nee

           down/ verdrietig/ boos/irritatie

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Pijn: buik/rug/ hoofd
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Vreetbuien: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Obstipatie/diarree/winderigheid
Borsten: gespannen/gezwollen
Opgeblazen buik: ja/nee
Acne: ja /nee
Gevoel van spanning of stress: ja/nee

           down/ verdrietig/ boos/irritatie

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Pijn: buik/rug/ hoofd
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Vreetbuien: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Obstipatie/diarree/winderigheid
Borsten: gespannen/gezwollen
Opgeblazen buik: ja/nee
Acne: ja /nee
Gevoel van spanning of stress: ja/nee

           down/ verdrietig/ boos/irritatie

Slapen:  goed/ slecht/matig
Vermoeidheid: ja/nee
Temp: kouwelijk/neutraal/warmer
Tijd voor ontspanning:  ja/ nee
Humeur: vrolijk/ neutraal/opgewekt/

Pijn: buik/rug/ hoofd
Voedingsadvies gevolgd: ja/nee
Vreetbuien: ja/nee
Acupressuur gedaan: ja/nee
Obstipatie/diarree/winderigheid
Borsten: gespannen/gezwollen
Opgeblazen buik: ja/nee
Acne: ja /nee
Gevoel van spanning of stress: ja/nee

           down/ verdrietig/ boos/irritatie


