
                                                                                               

 

ANAMNESE FORMULIER inclusief behandelovereenkomst 

PERSOONLIJKE GEGEVENS: 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Geboortedatum: 

Telefoon: 

E-mail adres: 

Het e-mailadres gebruik ik voor het versturen van de digitale factuur. 

En, als je dit wenst, voor het versturen van informatie, gezondheidstips en handige weetjes: 
ja/nee 

Zorgverzekering:                                                         Nummer: 

Huisarts: 

Andere behandelaars: 

Beroep (hoeveel uur per week?)/school/opleiding: 

Hobby’s/sport: 

Gezinssamenstelling: 

Verwezen door: arts/tandarts/therapeut/anders: 

 

 

 



DIAGNOSTIEK: 

Wat is de reden van het consult? 

 

 

Noem ook andere klachten die je wel eens hebt. (lichamelijk/psychisch) 

 

Wanneer zijn de klachten begonnen? 

 

Kun je aangeven op de afbeelding aangeven waar de klacht zich bevindt. 

 

 

 

Ben je met deze klachten bij een arts geweest?      ja/nee 
Is er een reguliere diagnose gesteld en/of advies gegeven? Zo ja, welke? 
Waren er bijzondere gebeurtenissen die tegelijkertijd met het begin van de klachten 
plaatsvonden? ( bijvoorbeeld: ongeluk, operatie, narcose, zwangerschap, problemen met 
tanden, vaccinaties, infecties, verhuizing, renovatie, reizen, psychische stress,…………) 

 

 



Zijn de symptomen meer/minder aanwezig afhankelijk van het weer, seizoen, tijdstip van 
dag/nacht, thuis/werk, binnen/buiten. 

Eerdere ziekte: 

 

 

Checken: 
- hoge koorts                          ja/nee                 -  orgaantransplantatie                ja/nee 
- anemie en leukemie               ja/nee                 - bloedingen                                 ja/nee 
- zwangerschap                       ja/nee                 - hemofilie                                   ja/nee 
- gevorderde diabetes            ja/nee                 - gebruik van stollingsremmers    ja/nee 
- hartstoornissen                    ja/nee                 - metalen implantaten                  ja/nee 
-extreme vermoeidheid          ja/nee                 - pacemaker                                 ja/nee      
Wat heb je tot nu toe aan de klachten gedaan?  
 

Geef een cijfer voor jouw huidige staat van gezondheid tussen 0 en 10: 

Slaap je snel in:                         ja/nee 
Slaap je goed door:                  ja/nee 
Word je uitgerust wakker       ja/nee 
Word je voortijdig wakker, zo ja hoe laat?      ja/nee        Tijd:………………………   
 
Eet- en drinkgewoonten:  

Water 
Koffie 
Thee  
Frisdrank 
Melk 
Hoe is de stoelgang: 
Welke medicijnen, homeopathische middelen, vitaminen en/of mineralen gebruik je:        
 

 

 

Rook je?          Ja/nee 

Operatie? (welke, wanneer):    
Ongeluk/flinke val? Zo ja, wat voor soort ongeval?:         
Gebit:     (Amalgaam) Vullingen/bruggen/kronen/wortelkanaalbehandeling gehad/ 
prothese/plaatje/(verstands-)kiezen verwijderd/ontstekingen/anders, nl.: 
   
Drugs?        Ja/nee 
Ben je ingeënt?      Ja/nee 
Heb je inentingen ontvangen voor buitenlandse reizen?       Ja/ne 



0- en eindmeting 
 
Naam: 
 
 
1. Wat vindt u (over het algemeen genomen), van uw gezondheid? 
 

uitstekend   
zeer goed   
goed    
matig    
slecht   

 
 
2. In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u uw gezondheid in het algemeen 
beoordelen? 
 

veel beter    
iets beter   
ongeveer hetzelfde   
iets slechter   
veel slechter   

 
 
3. De volgende vragen gaan over dagelijkse bezigheden. Wordt u door uw gezondheid op 
dit moment beperkt bij uw bezigheden? Zo JA, in welke mate? 
 

  JA JA NEE 
  ernstig  beetje  niet  
  beperkt beperkt beperkt 
forse inspanning       
matige inspanning       
tillen, iets dragen       
paar trappen lopen       
1 trap oplopen       
buigen, bukken       
> 1 km lopen       
0,5 km lopen       
100 m lopen       
wassen / aankleden       

 
 



4. Hoe vaak had u, als gevolg van lichamelijke gezondheid, de afgelopen 4 weken een 
van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden? 
 

  voort- vaak soms zelden nooit 
  durend         
1. U heeft minder tijd            
besteed aan werk            
of andere zaken           
            
2. U heeft minder           
bereikt dan gewild           
            
3. U was beperkt in het            
soort werk of bezigheid           
            
4. U had moeite met            
werk of iets anders           
(het kostte extra           
inspanning)           

 
 
5. Hoe vaak had u, als gevolg van emotionele gezondheid (bv. depressief gevoel, 
angstig) , de afgelopen 4 weken een van de volgende problemen bij uw werk of andere 
dagelijkse bezigheden? 
 

  voort- vaak soms zelden nooit 
  durend         
1. U heeft minder tijd            
besteed aan werk            
of andere zaken           
            
2. U heeft minder           
bereikt dan gewild           
            
3. U heeft uw werk           
minder zorgvuldig            
gedaan als normaal           

 
 
6. In hoeverre heeft uw lichamelijke gezondheid of evt. emotionele problemen u de 
afgelopen 4 weken belemmerd in uw sociale bezigheden met gezin, vrienden, buren of 
anderen? 
 

helemaal niet   
enigszins   
nogal   
veel   
heel erg veel   

 
 



7. Hoeveel pijn had de u de afgelopen 4 weken? 
  

geen   
heel licht   
licht   
nogal    
ernstig   
heel ernstig   

 
 
8. In welke mate heeft pijn u de fagelopen 4 weken belemmerd bij uw normale 
werkzaamheden (zowel werk buitenhuis als huishoudelijk werk). 
 

helemaal niet   
een klein beetje   
nogal   
veel   
heel erg veel   

 
 
9. Deze vragen gaan over u zich de afgelopen 4 weken heeft gevoeld.   
Geef het antwoord wat het beste aansluit. 
 

  voort-     
  durend vaak soms zelden nooit 
levenslustig           
erg zenuwachtig           
kalm en rustig           
erg energiek           
neerslachtig en somber           
uitgeblust           
gelukkig           
moe           
erg in de put, niets kon u            
opvrolijken           

 
 
10. Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of evt. emotionele problemen u de 
afgelopen 4 weken belemmerd in uw sociale bezigheden (bezoek aan vrienden, buren of 
anderen? 
 

voortdurend   
vaak    
soms    
zelden    
nooit   

 
 
  



11. Wilt u het antwoord kiezen dat het beste weergeeft hoe juist of onjuist u elk van de 
volgende uitspraken voor uzelf vindt. 
 

  volkomen grotendeels weet het  grotendeels volkomen 
  juist juist niet onjuist onjuist 
ik lijk gemakkelijker           
ziek te worden            
dan anderen           
            
ik ben net zo gezond           
als andere mensen            
die ik ken           
            
ik verwacht dat mijn            
gezondheid achteruit           
zal gaan           
            
mijn gezondheid is            
uitstekend           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
VERKLARING 
 
 
Ondergetekende: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Geboren: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………….…….. te ………………………..……… 
 
 
Verklaart dat zij/hij volledig is ingelicht over de mogelijkheden die Peggy Terol bij haar werkzaamheden 
als coach/natuurgeneeskundige/etc. kan bieden. 
 
Ondergetekende heeft de vragen, die Peggy Terol aan hem/haar heeft gesteld tijdens het intakeconsult, 
naar waarheid beantwoord. 
 
Ondergetekende is volledig geïnformeerd over de kosten van de behandelingen, welke zijn geraamd op 
€ 65 eurp per consult (op basis van 6 behandelingen) 
 
Ondergetekende verklaart voorts, dat hij/zij heeft ingestemd met de doelstelling van de behandeling, 
waarbij hij/zij zich er van bewust is dat het resultaat van de behandeling (therapie / coaching) onder 
meer afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning. 
 
Ondergetekende realiseert zich voorts dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar een 
inspanningsverplichting aan de zijde van Peggy Terol). 
 
Ondergetekende is op de hoogte van de vertrouwelijkheid van de informatie die gegeven wordt en 
akkoord met de privacyverklaring (zie voor meer informatie website); dat wat in de praktijk wordt 
besproken niet gedeeld wordt met derden anders dan met toestemming van ondergetekende. 
  
Ondergetekende gaat akkoord met het volstrekt geanonimiseerde gebruik van de gevalsbeschrijving  
voor educatieve doeleinden (inter- en supervisie) van behandelaar binnen de beroepsgroep.  
 
Ondergetekende heeft het recht op inzage in zijn/haar dossier binnen de muren van de praktijk en alle 
verdere rechten die voortvloeien uit de zowel de WGBO als de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming daarop betrekking hebbende. Dit dossier wordt conform de wettelijke 
bewaartermijn 20 jaar bewaard. 
 
Alle therapeuten, aangesloten bij de beroepsvereniging VIV Nederland zijn gehouden aan de richtlijnen 
van de Beroepscode en werken volgens Algemene Leveringsvoorwaarden. Mocht u onverhoopt 
klachten hebben, kunt u zich voor het klachtrecht informatie vinden op www.stuidiopeggy.nl en voor het 
tuchtrecht informatie op www.vivnederland.nl. Indien de cliënt zich in de praktijk van de therapeut 
bevindt en er doet zich een voor de cliënt levensbedreigende situatie voor, mag van de therapeut 
verwacht worden, dat die handelt naar bevindt van zaken en de daarvoor benodigde kennis en kunde 
inschakelt om de situatie af te wenden. 
 
Ondergetekende dient expliciet toestemming te geven voor het delen van informatie met derden; 
huisarts, specialist, andere therapeut of waarnemer ingeval van overdracht en/of doorverwijzing of 
anderen die al dan niet bij de zorgverlening betrokken zijn. En geeft hierbij wel / geen / per situatie 
toesteming. 
 



Ondergetekende is op de hoogte van de regels en stappen van de WKKGZ en geschillencommissie, 
alsook de meldcode huiselijk geweld, waar behandelaar op de website naar verwijst en zowel cliënt als 
behandelaar naar zullen handelen indien het zich voordoet.  
 
Ondergetekende is van mening dat hij/zij antwoord heeft gekregen op alle vragen, die naar aanleiding 
van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen. 
 
Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en alle relevante informatie 
m.b.t. gezondheid te hebben gegeven. 
 
 
 
 
Ondergetekende verklaart, na het lezen van bovenstaande en op basis van alle gekregen 
informatie, tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen om een behandeling te willen 
ondergaan (een coach traject in te gaan). 
 
Datum:        Handtekening cliënt:  
 
 
 
Door ondertekening verklaart de behandelaar dat alle informatie, die nodig is voor de 
behandeling, is verstrekt aan de cliënt en vergewist zich ervan dat de cliënt de informatie heeft 
begrepen. 
 
Datum:       Handtekening behandelaar (Therapeut/ Coach) 
   
 
Ik heb kennis van het privacy document en stem er mee in:                                 Ja/nee 
 
Deze anamnese geldt, na tekening, tevens als behandelingsovereenkomst.  
De RBCZ stelt een schriftelijke behandelingsovereenkomst verplicht. 
Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet 
begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn. 
Veel informatie over mijn manier van werken is terug te vinden op mijn website en natuurlijk overleg 
ik tijdens mijn testen en behandelen wat ik doe en ben ik educatief aan het werk. 
 
Dit formulier wordt bewaard in jouw dossier. 
De bewaartermijn is 20 jaar 
 
  
 
 
Datum: …………………………                                 Plaats: ………………………………………… 
 
Handtekening cliënt: 
                                 ……………………………………….. 
Bij kinderen onder de 16 jaar, handtekening verzorgers/ouders: 1. ….…………………………………. 

                                                                                                      
    2. 
…………...………………………. 

 
Handtekening behandelaar: ……………………………………  



 
 

 
 

 


