Anamnese formulier
Datum:
Vrouw/man
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Mailadres:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Geboorteplaats/tijd:
Geloof:
Lengte:
Gewicht:
Pols:
Bloeddruk:

Nieuwsbrief ja/nee

(schommelt dit of is het constant?)

1. Algemeen
1.1 Wat is je beroep nu en wat heb je in het verleden gedaan:
1.2 Wat zijn je hobby’s/bezigheden:
1.3 Hoe is de gezin/thuissituatie?
1.4 Zijn er huisdieren zo ja wat:

2. Hulpvraag
2.1 Wat zijn je klachten?
2.2 Wat is je hulpvraag?
2.3 Wanneer is dit begonnen en kwam het plotseling of geleidelijk:
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2.4 Wat is er rond de tijd dat de klacht ontstond gebeurt? Zie je een patroon?
2.5 Is er een aanleiding of oorzaak van de hulpvraag:
2.6 Hoe vaak hebt je er last van, en hoe lang duurt het dan:
2.7 Is er uitstraling naar andere lichaamsdelen:
2.8 Is er verbetering door kou/warmte; druk/wrijving; rust/beweging:
2.9 Zie je zelf een oorzaak voor de klacht:
2.10 Ben je met je hulpvraag al ergens in behandeling geweest? ja/nee zo ja bij wie
en wat is hier uitgekomen:

3. Ziekte geschiedenis
3.1 Welke kinderziektes heb je gehad:
3.2 Heb je alle vaccinaties gehad, zo nee welke niet:

3.3 Zijn er naast je hulpvraag nog andere ziektes of klachten:
3.4 Ben je weleens geopereerd zo ja wanneer en waaraan:

4. Familie geschiedenis
4.1 Leven je ouders nog: ja/nee
4.2 Hoe was de relatie thuis vroeger bij je ouders:
4.3 Heb je broers of zussen en hoe is je relatie met hun:
4.4 Zijn er erfelijke ziektes/klachten/bepaald medicijn gebruik:

5. Leefstijl/voeding
5.1 Sport je en zo ja wat en hoe vaak per week:
5.2 Heb je een voedselovertuiging waar je je aan houdt (bijvoorbeeld Vegetarisch):
5.3 Volg je een dieet zo ja wat houdt deze in:
5.4 Eet je regelmatig? Hoe vaak? En wat eet je? Welke tussendoortjes gebruik je?
5.5 Drink je kof

e en of zwarte thee zo ja hoeveel:

5.6 Hoeveel drink je over het algemeen per dag en wat drink je dan:

fi
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5.7 Heb je voor bepaald voedsel intoleranties/allergieën:
5.8 Heb je een voorkeur voor warm/koud?
5.9 Behoefte/aversies wat zuur, zout, bitter, scherp, zoet eten of heb je weleens
smaakverlies:

6. Genees/genotmiddelen
6.1 Gebruik je medicijnen ja/nee, bij ja welke en hoeveelheid per dag:
6.2 Gebruik je extra vitamines/mineralen kruidenpreparaten of homeopatische
geneesmiddelen ja/nee zo ja welke en hoeveel:
6.3 Zijn er medicijnen of stoffen waar je niet tegen kunt of allergisch voor bent:
6.4 Rook je ja/nee zo ja hoeveel per dag:
6.5 Gebruik je alchohol houdende dranken ja/nee zo ja hoeveel per week:
6.6 Gebruik je drugs of heb je weleens drugs gebruikt ja/nee zo ja wanneer hoe lang
en wat:
6.7 Heb je onnatuurlijke ingrepen gedaan? (Bijvoorbeeld een borstvergroting of
maagverkleining enz) Zo ja wat en wanneer?

7. Overige lichamelijke klachten
Algemeen:
7.1 Heb je vaak last van ontstekingen zo ja waar en hoe heb je het opgelost:
7.2 Heb je weleens een schimmelinfectie gehad zo ja waar en hoe is dat opgelost:
7.3 Heb je weleens een SOA of herpes infectie gehad?
7.4 Heb je een hoog of een laag libido?
Hoofd:
7.5 Heb je vaak hoofdpijn zo ja wanneer:
7.6 Ben je vaak verkouden of heb je griep zo ja hoeveel keer per jaar:
7.7 Heb je last van haaruitval of te vroeg grijs geworden:
Zintuigen:
7.8 Draag je een bril of heb je weleens problemen met je ogen (bijvoorbeeld wazig
zien, slecht zien, prikkelende rode ogen, doffe ogen, droge ogen):
7.9 Ben je weleens bij een audicien geweest zo ja hoe was het gehoor of heb je weleens
last van oorontsteking, doofheid of oorsuizingen:
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7.10 Kun je goed geuren onderscheiden of heb je vaak last van een verstopte neus:
7.11 Ga je regelmatig naar de tandarts? Hoe is de conditie van je gebit?
7.12 Heb je een beugel gedragen?
7.13 Ben je weleens duizelig:
7.14 Heb je weleens last van moeilijk praten, stotteren een zwakke stem teveel en te
snel praten:
Hart en bloedvaten:
7.15 Heb je weleens last van hartkloppingen zo ja hoe vaak en wanneer:
7.16 Heb je weleens een benauwd gevoel op de borst of in het hoofd:
7.17 Ben je weleens kortademig (bijvoorbeeld als je de trap op loopt):
7.18 Heb je een zwakke onregelmatige pols:
7.19 Heb je last van spataderen:
7.20 Heb je oedeem vorming zo ja waar en wanneer:
7.21 Heb je last van koude voeten en handen of juist van warme/hete handpalmen of
voetzolen:
Luchtwegen:
7.22 Heb je weleens klachten aan de luchtwegen gehad zo ja wat en wanneer en wat is
daaraan gedaan:
Spijsvertering:
7.23 Heb je last van gasvorming, kramp, obstipatie of diaree of misselijkheid:
7.24 Moet je weleens overgeven of heb je vaak oprispingen:
7.25 Heb je vaak last van de hik:
7.26 Heb je vaak last van pijn in de onderbuik:

7.27 Heb je weleens last van je maag?
Bewegingsstelsel:
7.28 Ben je weleens stijf zo ja wanneer:
7.29 Heb je weleens spier of bot klachten?
7.30 Heb je weleens last van gevoelloosheid in delen van het lichaam:
Huid:
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7.31 Heb je snel last van blauwe plekken:
7.32 Heb je weleens iets gehad aan je huid (bijvoorbeeld eczeem, jeuk, moedervlekken,
pigmentvlekken of iets dergelijks):

8. Uitscheidingen
Urine:
8.1 Heb je regelmatig een blaasontsteking:
8.2 Hoe vaak plas je op een dag:
8.3 Is het veel/weinig/kleur/geur/helder/troebel:
8.4 Moet je vaak ‘nachts plassen:
8.5 Heb je last van een verzakking:

Ontlasting:
8.6 Hoe vaak heb je ontlasting per dag? Op een vaste tijd:
8.7 Hoe ziet het eruit? Ruikt het en heb je last van winderigheid:
8.8 Heb je last van aambeien:
8.9 Heb je weleens slijm/bloed bij de ontlasting:

Menstruatie:
8.10 Hoe is je menstruatiecyclus:
8.11 Heb je de pil/spiraal/anticonceptie ja/nee, zo ja welke:
8.12 Zwangerschappen? Hoe waren de bevallingen:

Zweet:
8.13 Zweet je weleens in de nacht:
8.14 Heb je last van overmatig of juist te kort zweten:

9. Slaappatroon:
9.1 Hoe laat slaap je en hoeveel uur, is het voldoende of heb je het gevoel dat het
tekort is:
9.2 Ben je een ochtend of een avond mens:
9.3 Wordt je weleens wakker s’nachts zo ja hoe laat:
9.4 Droom je weleens en herinner je de droom? Vast thema:
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9.5 Snurk je/ tandenknarsen/slaapwandelen:
9.6 Hoe is je houding in het bed:
9.7 Ben je moe als je gaat slapen:

10. Energie niveau
10.1 Hoe voel je je bij het opstaan:
10.2 Heb je over het algemeen veel/weinig energie en hoe uit zich dat:
10.3 Ben je snel of vaak moe:
10.4 Welk jaargetijde vind je het prettigst:
10.5 Ben je gevoelig voor tocht, wind, warmte of kou:
10.6 Wat zijn de beste en slechtste momenten van de dag:
10.7 Heb je last van kouden voeten en handen of juist van warme/hete handpalmen of
voetzolen:

11. Psyche
11.1 Hoe zou je jezelf als mens beschrijven:
11.2 Hoe reageren andere mensen op je:
11.3 Is er een gebeurtenis in je leven die grote invloed op je heeft gehad, hoe ben je
daarmee omgegaan:
11.4 Wat maakt je gelukkig:
11.5 Ben je tevreden met je dagelijkse bezigheden:
11.6 Zijn er omstandigheden waar je bang voor bent of die je verontrusten?
11.7 Waar kunt je nu echt kwaad om worden:
11.8 Ben je tevreden met de sociale contacten die je hebt:
11.9 Heb je last van stress, piekeren etc:
11.10 Ben je perfectionistisch:
11.11 Heb je zelf nog aanvullingen waar we nog geen rekening mee hebben gehouden:
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