
Medische contactgegevens

Wilt u dit formulier zo nauwkeurig mogelijk invullen en meenemen naar uw afspraak?
Tijdens het intake gesprek bespreken we deze informatie. Uiteraard blijven uw gegevens strikt vertrouwelijk.

Intakeformulier

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Voornaam

Postcode

Geboorteplaats

Telefoonnummer E-mailadres

Geslacht Vrouw ManWoonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Wie is uw huisarts?

Bent u in behandeling bij een specialist of therapeut? Vul dan onderstaande gegevens in. 
Specialisatie/therapieNaam specialist/therapeut

Gebruikt u medicijnen? Zo ja, welke?  



Werk, hobby & vrije tijd

Uw klachten

Wat is uw huidig beroep?

Welke beroepen heeft u 
eerder uitgeoefend?

Wat doet u graag in uw 
vrije tijd? (hobby, sport)

Wanneer is dit begonnen? 

Als u pijn heeft, kunt u de aard van uw pijn aangeven? 

Wat is uw voornaamste 
klacht?

Onder welke omstandigheden? 

Stekend Brandend

Schietend Kloppend Zeurend Beklemmend

Anders, namelijk:

Zijn er omstandigheden die uw klachten verbeteren? (warmte, kou, rust, lichaamshouding, beweging, etc.)

Is er een regelmatig of patroon in uw klachten te ontdekken? Zo ja, welke?

Zijn er omstandigheden die uw klachten verslechteren? (stress, menstruatie, kou, voeding, houding, beweging, etc.)

Hoe voelt u zich in het algemeen? (verdrietig, angstig, rusteloos, geirriteerd, vrolijk, gelukkig, etc.)

Zijn er momenten op een dag waarop u een inzinking ervaart? Zo ja, wanneer? 

Wordt u 's nachts wel eens wakker? Zo ja, op wat voor tijdstip?

Heeft u bijkomende klachten?
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Ziekte geschiedenis en erfelijke aandoeningen

Hoe is uw stoelgang? Dagelijks Aantal keer per week: 

Consistentie (vast, breiig, dun) Kleur (bruin, geelbruin, etc.)

Zijn er bepaalde voedingsmiddelen en/of dranken waar u niet goed tegen kunt? 

Heeft u een grote behoefte aan zoetigheid? Ja Nee

Rookt u? Ja Nee Aantal sigaretten per dag

Drinkt u alcohol? Ja Nee Aantal glazen per dag

Gebruikt u drugs? 

Ja Nee

Hoe vaak, en wat? 

Drinkt u koffie? 

Ja Nee

Aantal kopjes per dag

Komen er erfelijke en niet-erfelijke aandoeningen of ziektes in uw familie voor? 
Soort aandoening: Bij wie? (vader, moeder, overig)

Wilt u aangeven met welke aandoeningen u nu of in het verleden me te maken hebt gehad? Als u huidige klachten al 
langere tijd ervaart, kruis dan beide vakjes aan. 

Volgt u een dieet? Zo ja, welke? 

Algemene klachten

Slapeloosheid
Slecht inslapen
Bloedingen
Gewichtsverandering

Vermoeidheid

Dubbel/vaag zien

Duizeligheid

Hoofdpijn

Allergie
Zo ja, waar?

Zo ja, waarvoor?

Hart en bloedvaten

Opgezette klieren
Aderverkalking
Onregelmatige hartslag
Druk op de borst

Hartkloppingen

Koude handen/voeten

Vocht vasthouden

Spataders
Bloeddruk klachten

Zo ja, hoog/laag?

Recent Verleden Recent Verleden
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Luchtwegen/KNO

Ademnood
Chronisch 
hoestenChronisch 
verkoudenAstma

Sinusitis
Oorsuizen

Keelpijn/-
ontsteking

Recent Verleden Urinewegen

Nierinfectie/-stenen
Klachten bij plassen
Prostaatklachten

Blaasontsteking

Verandering urine
Verandering libido

Geslachtsziekte

Recent Verleden

Maag en darmen

Darmontsteking
Verstopping

Diarree
Droge mond

Misselijkheid
Winderigheid

Opgezette buik

Buikkrampen
Borrelende buik
Maagzuur

Recent Verleden

Spieren en gewrichten

Spieren

Lage rugpijn

Nekpijn

Tintelingen/uitstraling

Spierpijnen/-krampen
Bewegingsbeperking

Gewrichtspijn

Reuma
Opkroppen

Weinig 
zelfvertrouwenVerdriet/droefheid

Besluiteloosheid

Recent Verleden

Geirriteerdheid

Opvliegers

Gesteldheid

Nervositeit

Depressies

Overbezorgdheid

Concentratieproblemen

Angst

Veel piekeren

Geheugenvermindering

Lusteloosheid

Opkroppen

Weinig zelfvertrouwen

Verdriet/droefheid

Besluiteloosheid

Recent Verleden

Huid

Eczeem/uitslag

Snel blauwe plekken

Droge huid/transpiratie

Jeuk

Haaruitval/afbrekend

Bewegingsbeperking

Snel brekende nagels

Reuma

Opkroppen
Weinig 
zelfvertrouwenVerdriet/droefheid

Besluiteloosheid

Recent Verleden
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Overige aandoeningen

Ziektegeschiedenis

Wilt u, zo nauwkeurig mogelijk, chronoglisch omschrijven:
1. Welke ziekten, operaties, ongevallen en behandelingen u hebt doorgemaakt. (Ook ogenschijnlijk kleine zaken als 
verstuikingen, tandbehandelingen, amandelen pellen, eczeem, etc, kunnen van belang zijn. 
2. Kinderziektes die u hebt gehad. 
3. Eventuele zwangerschappen en het verloop daarvan.
4. Belangrijke ontwikkelingen (echtscheiding, overspannen, depressies, etc.)
5. Bezoeken aan het buitenland (buiten Europa).

Leeftijd Ziekte/klacht/zwangerschap/ontwikkeling

Vragen voor de vrouw

Menstruatie
Recent Verleden

Pijnlijke menstruatie

Menstruatie onregelmatig
Langdurige menstruatie

Witte vloed

Zwanger

Premenstrueel syndroom

Pijnlijke borsten

Vanaf leeftijd:

Recent Verleden
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Bent u, afgezien van bovenstaande gegevens, ooit onder behandeling geweest van een fysiotherapeut, manueel     
therapeut, specialist of een alternatief genezer? (homeopaat, iriscopist, acupuncturist, magnetiseur, etc)

Welke ziekte was de zwaarste in uw leven? 

Welk(e) ziekte, ongeval, operatie, was de laatste voordat uw huidige 
klachten begonnen? 

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. 

Met vriendelijke groet,

Anita Kramer
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