DiMenSion
Massagetherapeut M.H.P. van Polen
Appelhof 5, 9881 TE Kommerzijl
Telnr.: 06-305 85 297
E-mail: massage.dimension@gmail.com

Naam:
____________________________
Voornaam:
____________________________
Adres:
____________________________
Postcode/Plaats:____________________________
Geboortedatum: ______________M/V
Telefoonnr.:
____________________________
Emailadres:
____________________________
Burg. Staat:
____________________________
Lengte:
____________________________
Gewicht:
____________________________
Beroep:
____________________________
Sport/Hobby: ____________________________
Medicijngebruik:____________________________
Huisarts:
____________________________
Tel.nr.:
____________________________
BSNr:
Polisnr:

______________________________
______________________________

Uw aanvraag voor behandeling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is uw hoofdklacht……………….……………………………………………………
Wanneer is de klacht begonnen? ……………………………………………………………
Bijkomende klachten?……………………………………………………………………..
Hebt U in de laatste tien jaar een ernstige ziekte doorgemaakt? Zo ja,
welke……………………………………………………………………………………
Bent U onder doktersbehandelig? Zo ja, waarvoor?.........................................................................
Bent U Allergisch? Zo ja, waarvoor?................................................................................................
Hebt (had) U een besmettelijke ziekte? Zo ja, welke?.......................................................................
Bent U HIV positief?.......................................................................................................................
Gebruikt U drugs? Zo ja, welke?......................................................................................................
Rookt U? Zo ja, hoeveel per dag/per week?.....................................................................................
Gebruikt U alcohol? Zo ja, wat en hoeveel per dag/per week?.........................................................
Hebt U een pacemaker?.....................................................................................................................
Hebt U last van labiele en/of lage bloeddruk?..................................................................................
Hebt U een hernia/wiplash gehad?....................................................................................................
Bent U zwanger?...............................................................................................................................

Ondergetekende geeft hierbij toestemming tot behandeling.
Aldus naar waarheid ingevuld,
Naam:…………………………………………………………………………………………………………….
Datum:…………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening:

……………………………………………………………………………………

Wilt u op de figuren aangeven waar u uw klachten voelt?

Drinkt u koffie? Hoeveel?_______________________________________
Hoeveel water drinkt u per dag? __________________________________
Heeft u ook last van hoofdpijn?___________________________________
Heeft u naast uw hoofdklacht ook bijkomende klachten?
__________________________________________________________
Bent u voor deze klacht nog elders in behandeling (geweest)?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Familiaire ziekten: Erfelijke aandoeningen (hart- en vaatziekten, reuma, suikerziekte etc.)
en niet-erfelijke aandoeningen.
Moeder:
_______________________________________________
Vader: _______________________________________________
overige familieleden:_______________________________________
Hebt u een chronische ziekte, handicap of beperking?
__________________________________________________________
Bent u momenteel onder behandeling van een therapeut of medisch specialist?
__________________________________________________________
Slaappatroon, slaapt u goed? Nee? Last van inslapen (doorslapen, lichte slaap, dromen,
transpireren, elke nacht op een bepaalde tijd wakker?)
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Ziektegeschiedenis
Kunt u in chronologische volgorde omschrijven:
-Welke ziekten, operaties, ongevallen en behandelingen u in uw leven heeft gehad.
Denk hierbij ook aan kinderziektes, eczeem, allergieën, kleine ongevallen zoals verstuikingen
en kleine operaties zoals amandelen knippen.
-Eventuele zwangerschappen en het verloop hiervan
-Belangrijke ontwikkelingen in uw leven die eventueel van invloed kunnen zijn op uw
gezondheid (denk aan echtscheiding, overspannen, depressies).
-Bezoeken aan landen buiten Europa
Leeftijd Ziekte
/ Klacht / Zwangerschap / Ontwikkeling
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

