
INTAKE-FORMULIER
fys iotherapie

manuele therapie
oedeemtherapie

manuele lymfdrainage
oncologiefys iotherapie

sportfys iotherapie
therapeutische f i tness

Om   u  optimaal   te   kunnen  behandelen  en begeleiden  vragen   we  u  onderstaande  vragen te
beantwoorden. Gelieve deze lijst  volledig ingevuld en ondertekend mee te nemen bij  uw eerste
afspraak of screening. (*doorhalen wat niet van toepassing is)

Algemeen deel  (alleen invullen als uw gegevens nog niet bekend zijn) 

Achternaam:                                                                                                             man/vrouw*
Voornamen:                                                                                                                                                          

Geboortedatum:                                                      BSN-nr.:                                                                               
ID-nr.:                                                     Paspoort/Identiteitskaart/Rijbewijs* 
Adres:                                                                                                                                                  

Postcode:                                             Woonplaats:                                                                                
Tel:                                                      Mobiel:                                                                                            

Email:                                                                                                                                                   
Naam huisarts:                                                             Tel:                                                                                

Beroep:                                                                                                                                                  
Sport:                                                                                                                                                       

Naam zorgverzekeraar:                                                                                                                                       
Inschrijfnummer:                                                                                                                                                    
Aanvullend verzekerd voor fysiotherapie:  ja/nee*
Naam aanvullend pakket:                                                                                                                                  
Aantal behandelingen/welk bedrag wordt vergoed door uw verzekering?                                               
Hoeveel behandelingen/welk bedrag heeft u dit jaar al gebruikt?                                                             

Ondergetekende geeft  wel/niet*  toestemming om de huisarts c.q. verwijzer omtrent zijn/haar klacht
te informeren.

Specifiek deel

De vragen in het specifieke deel zijn van belang om een goed beeld te krijgen van uw klacht en 
gezondheidstoestand. 
1.       Voor welke klacht/met welke reden bent u naar de fysiotherapeut gekomen?                              

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                       
2.       Bent u verwezen door een arts? ja/nee*  

(Indien verwezen), naam van de huisarts/specialist*:                                                                           
Datum eventuele vervolgafspraak:                                                                                                         

3.       Heeft u m.b.t uw klacht een operatie ondergaan? ja/nee*
Zo ja, wat is de datum van deze operatie?                                                                                           
Naam van de arts/specialist die deze operatie heeft uitgevoerd:                                                     

4.       Is uw klacht een gevolg van een ongeval of ander letsel? ja/nee*
5.       Heeft u voor uw klachten medicijnen gekregen? ja/nee*  

Zo ja, welke?                                                                                                                                               
Gebruikt u nog andere medicijnen? ja/nee*
Zo ja, welke?                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                  



INTAKE-FORMULIER

6.       Heeft u in het verleden een ernstig ongeval/ziekte/operatie gehad?         ja/nee*
Zo ja, nadere omschrijving:                                                                                                                        
                                                                                                                                                                              

7.       Bent u voor andere klachten/aandoeningen onder behandeling bij een arts, specialist of 
therapeut?  ja/nee*
Zo ja, waarvoor?                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  
Naam behandelend arts, specialist of therapeut:                                                                                   

8.      Heeft u al eerder fysiotherapie voor uw huidige klacht gehad? ja/nee* 
9.       Zo ja, zijn er dit jaar reeds fysiotherapie-behandelingen gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar?

ja/nee*
10.  Zijn de volgende klachten/aandoeningen op u van toepassing?

•  Hartklachten  ja/nee*
•  Bloedvatproblematiek ja/nee*
•  Epilepsie ja/nee*
•  Longaandoeningen ja/nee*
•  Diabetes ja/nee*
•  Bent u zwanger?                                                         ja/nee*
•  iets anders, nl.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               

11.     Zijn de volgende verschijnselen op u van toepassing?
•  Heeft u constante pijn?  ja/nee*
•  Heeft u koorts? ja/nee*
•  Heeft u de laatste tijd veel gewicht verloren? ja/nee*
•  Heeft u nachtelijke pijn? ja/nee*
•  Voelt u zich in het algemeen onwel? ja/nee*
•  Heeft u een bot- of gewrichtsprobleem? ja/nee*
•  Verliest u wel eens uw evenwicht als gevolg van duizeligheid?          ja/nee* 
•  Verliest u wel eens het bewustzijn? ja/nee*
•  Is er bij u in het verleden kanker vastgesteld? ja/nee*

12.  Ruimte voor overige opmerkingen                                                                                                              
                                                                                                                                                                                    

Om de patiënt-tevredenheid te monitoren kan u per mail gevraagd worden naar uw ervaring met 
de zorg die u van ons ontvangen heeft.  
13. Heeft u hier bezwaar tegen? ja/nee*

                                                                                                                                        
Dit intake-formulier wordt tijdens de screening, of bij de eerste behandeling met u doorgenomen. De
screening bestaat   uit   een   kort   vraaggesprek (10-15 minuten)  en   een   beperkt lichamelijk
onderzoek ter inventarisatie van uw klacht(en) om zodoende te kunnen bepalen of starten van de
behandeling  geïndiceerd  is.  Bij  de  eerste  behandel-afspraak  volgt  een  uitgebreider  lichamelijk
onderzoek en wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. 

Ondergetekende heeft alle vragen naar waarheid ingevuld en heeft tevens een exemplaar van  
de betalingsvoorwaarden ontvangen.

Naam:                                                                                       Geldrop, datum:         -         - 20      

Handtekening: 

                                                                                                                                      


