
 
FORMULIER 

VOOR NIEUWE PATIENTEN 
 
Voorletters ……………… Achternaam …………………………………….. Voornaam …………………………... 

Straat  …………………………………………………………………………….. Tel. privé …………………………... 
Postcode + plaats  …………………………………………………………………………….. Tel. mobiel …………………………... 
Geboortedatum  …………………………………………………………………………….. Kinderen  …………………………... 
E-mailadres …………………………………………………………………………….. Beroep …………………………... 

BSN nummer …………………………………………………………………………….. 

Huisarts ……………………………… Plaats ……………………… Tel. …………………………... 

Hoe kent u ons?  …………………………………………………………………………………………………………………................… 

Wat is (zijn) de klacht(en)?  …………………………………………………………………………………………...…..………………… 

Hoe lang heeft u nu last van deze klacht(en)?  ……………………………………………………………….....…………………… 

Heeft u deze klacht(en) vaker gehad?  q nee q ja 

Zo ja, hoeveel jaar heeft u er in totaal last van? ……………………………………………………………...…..…………………… 

  

Wat is het verloop van deze klacht? q verandert niet  

q geleidelijk erger 

q op en neer 

q geleidelijk beter 

   

Heeft u uitstralende klachten naar: q arm, links  

q been, links 

q arm, rechts  

q been, rechts 

    

Wordt de klacht erger met: Neemt de klacht af met: 

q zitten q lopen q zitten q lopen 

q staan q bukken q staan q bukken 

q liggen q beweging q liggen q beweging 

q anders, nl. …………………………………………………………. q anders, nl. …………………………………………………………. 

  

Welke van de volgende artsen/therapeuten heeft u al voor deze klacht(en) gezien?  

q Huisarts q Neuroloog q Orthopeed q Manueel therapeut 

q Chiropractor q Osteopaat q Orthomanueel arts  

q Fysiotherapeut q Cesar/Mensendiek q Reumatoloog  

    

Heeft u wel eens röntgenfoto’s gehad?  q nee q ja 

Zo ja, wat was de uitslag?  ………………………………………………………….…………………………… 

  

Heeft u een ongeval(len) gehad? q verkeersongeluk q hevige val q sport-blessure q anders… 

Zo ja, hoe oud was u? ……………………………………………………………………………….……… 

Wat is er gebeurd? ………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Heeft u ooit een hersenschudding gehad?  q nee q ja 

Heeft u ooit een bot(ten) gebroken?  q nee q ja 

Zo ja, welke en wanneer? ……………………………………………………………………………….……… 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Heeft u ooit operaties gehad?   q nee q ja 

Zo ja, wanneer en waarvoor? ……………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kruis aan waar u regelmatig of chronisch last van heeft: 

q NEK q gezichtspijn q oogproblemen  

q hoofdpijn q kaakproblemen q holteontstekingen q slaapproblemen 

q migraine q neus(schot)problemen q huiduitslag q zenuwachtigheid 

q duizeligheid q oorproblemen q vermoeidheid q depressie 

q flauwvallen q keelproblemen  

   

q BOVENRUG q hartproblemen q schouder(s) q leverproblemen 

q pijn in de borstkas q hoge bloeddruk q arm(en) q galproblemen 

q longproblemen q maagproblemen q hand(en) q nierproblemen 

    

q LAGE RUG q benen q enkels q prostaatproblemen 

q bekken q knieën q darmproblemen q menstruatieklachten 

q heupen q voeten q blaasproblemen  

    

Heeft u (één van) de volgende aandoeningen (gehad)?  

q kanker q epilepsie q artrose q suikerziekte 

q ziekte van Parkinson q slijtage q tuberculose q multiple sclerosis 

q fibromyalgie q polio q reuma q osteoporose 

q (botontkalking) 

q Anders, nl. …………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Handtekening …………………………………….. Datum …………….. 


