Intake-formulier (vanaf 14 jr)
Het is niet de bedoeling dat je dit intake-formulier terugmailt, in verband met de vertrouwelijkheid
van de informatie. Neem daarom een ingevulde en uitgeprinte versie mee als u voor de eerste behandeling komt. De
gegevens zijn belangrijk voor het stellen van de diagnose en een effectieve behandeling. Vul de gegevens daarom
zo zorgvuldig mogelijk in. Wij zorgen ervoor dat alle vertrouwelijke gegevens volgens de daarvoor geldende
richtlijnen worden bewaard.

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Verwijzer evt:

Beschrijf kort uw hoofdklacht:

Geef de eventuele diagnose van een arts:

Beschrijf eventuele complicaties bij uw geboorte:

Beschrijf eventuele reacties op vaccinaties:

Noem eventuele weinig voorkomende vaccinaties:

Mailadres

Noem eventuele ziektes, operaties of ongelukken in uw kindertijd:
1

Leeftijd:

2

Leeftijd:

Noem eventuele ziektes, operaties of ongelukken tijdens uw adolescentie:
1

Leeftijd:

2

Leeftijd:

Noem eventuele ziektes, operaties of ongelukken tijdens de volwassen leeftijd:
1

Leeftijd:

2

Leeftijd:

3.

Aantal zwangerschappen, bevallingen en evt complicaties:

Noem alle middelen die u gebruikt (alle medicatie, kruiden, vitamines, mineralen, anticonceptiepil,
slaapmiddelen, enzovoort; ook wanneer u deze alleen af en toe gebruikt):

Noem alle stimulerende middelen die u gebruikt (alcohol, tabak, drugs, enzovoort; ook wanneer u deze
alleen af en toe gebruikt):

Noteer de locatie van alle eventuele operaties of littekens (ook de kleinere):

Noteer de belangrijkste ziektes die voorkomen in uw directe familie (bij ouders, grootouders, broers en
zussen), zoals diabetes, hartziektes, problemen met de bloeddruk, neurologische klachten, orthopedische
klachten:

Lijst van symptomen en ziekten
_________

Omcirkel alle problemen en symptomen waarvan u nu last hebt.
Onderstreep alle problemen en symptomen waarvan u in het verleden last hebt gehad.

Huid: eczeem / acne / huid uitslag / wratten / psoriasis / infecties / dermatitis/ anders, te weten ….
Bloedcirculatie: snelle hartslag / langzame hartslag / onregelmatige hartslag / hartkloppingen / drukkend gevoel op de
borst / pijn op de borst / duizeligheid / koude handen / koude voeten / ziekte van Raynaud / tintelingen / rood gezicht /
bloedarmoede / hoge bloeddruk / lage bloeddruk / donor/ anders, te weten ….
Maag / darmen: constipatie / diarree / geen eetlust / te veel eetlust / maagpijn / buikpijn / winderigheid / maagzuur /
gasvorming / aambeien / peritonitis / pancreatitis / prikkelbare darmen / poliepen / colitis ulcerosa / ziekte van Crohn /
gastro intestinale stroma/ tumor (GIST) / tumor / allergie/ vegetarisch/ bloeddonor, anders, te weten ….
Ademhaling: kortademigheid / astma / bronchitis / longemfyseem / hoest / piepende ademhaling / longontsteking /
longabces / bijholteontsteking / anders, te weten …..
Hormonen: te langzaam werkende schildklier / te snel werkende schildklier / bijnieren / diabetes / schommelende
bloedsuikerspiegel / te lage bloedsuikerspiegel / te hoge bloedsuikerspiegel / anders, te weten …...
Andere hormonale onbalans:
man: impotentie / vroegtijdige ejaculatie / prostaatklierproblemen / onvruchtbaarheid/ libido
vrouw: menstruatieproblemen / kramp / heftige menstruatie / heel lichte menstruatie / onregelmatige menstruatie /
premenstrueel syndroom (PMS) / emotionele reacties / menopauze-symptomen / polycysteus-ovariumsyndroom
(PCOS) / onvruchtbaarheid / laag libido, anders, te weten….
Auto-immuun- en ontstekingscondities: schildklierproblemen / reuma / multiple sclerose (MS) / systemische lupus
erythematosus (SLE) / amyotrofische lateraal sclerose (ALS) allergie / voedselallergie / atopische dermatitis /
neurodermatitis / blaasontsteking / effecten van lokale infecties: reuma of reumatische koorts / artritis / osteoporose /
fibromyalgie / huidziekte / aangezichtspijn / pericarditis / glomerulonephritis / streptococcen-infectie / staphylococceninfectie / anders, te weten ….
Mond: bloedend tandvlees / tandenknarsen / peridontitis / abces in de mond / mondinfecties / tandpijn / anders, te weten
…..
Oor, neus en keel: doofheid / oorsuizen / geïrriteerd oor / oorpijn / oorontsteking / voorhoofdholte- of bijholteontsteking /
geel snot / volle neus / droge, geïrriteerde, pijnlijke keel / constante sinusinfecties/ congestie / streptokokkeninfectie /
keelinfecties / snel verkouden / gezwollen klieren.
Algemeen: migraine / hoofdpijn / rugpijn / nek- en schouderklachten / spierklachten / kramp / misselijkheid /
slaapproblemen / psychosomatische zwakheid / vermoeidheid / uitputting / emotionele problemen (boosheid,
ochtendhumeur, irritatie, depressie, angst, zorgen, problemen met concentratie) / constant koortsgevoel / ongewoon
zweten (nooit, koud, handpalmen, voetzolen, spontaan of nachtzweten) / anders, te weten….
Privacy: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): U geeft toestemming om bovenstaande gegevens te
gebruiken voor onze beveiligde elektronische dossiervoering, financiële administratie en factuurverwerking voor uw
ziektekostenverzekering. Verstrekking aan andere behandelaars gebeurt uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming.
Meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens vindt u op onze website.
Bij de leeftijd tot 14 jaar moeten beide ouders dit formulier ondertekenen en geven zij toestemming tot behandeling.
Naam:

Datum:

