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Uw medische gegevens 

U heeft zich aangemeld als patiënt bij huisartsenpraktijk “Markt” te Etten-Leur. Deze vragenlijst heeft als 

doel dat uw (medische) gegevens zo volledig mogelijk bij ons bekend zijn. Elk gezinslid krijgt daarom een 

eigen vragenlijst. 

Uw gegevens 
 

Heer / Mevrouw (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Naam  _______________________________________________________________________________ 

Voorletters  ___________________________________________________________________________ 

Geboortedatum   _______________________________________________________________________ 

Geboorteplaats   _______________________________________________________________________ 

Geboorteland  _________________________________________________________________________ 

BurgerServiceNummer [BSN]   ___________________________________________________________ 

Over u 
 

Werk:  

Beroep of Studie  

Werkloos sinds  
Arbeidsongeschikt sinds  

Reden arbeidsongeschiktheid  
Voormalig beroep  

 

Leefsituatie:  

 Alleenwonend  

 Samenwonend  
 Gehuwd  

 Gescheiden  Sinds: 

 Weduwe/weduwnaar  Sinds: 

 Godsdienst/Leefregels Sinds: 

 

Heeft u kinderen?  

 Nee  
 Ja  

 Aantal thuiswonend  
 Aantal uitwonend  

 Leeftijd(en) kind(eren)  
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Over uw gezondheid 
 

Algemeen  

Wat is uw lengte?                                                   cm 

Wat is uw gewicht?                                                    kg 

Wat is uw bloeddruk?  Waarde:                                  (of: Onbekend) 

 

 

Heeft u ooit klachten (gehad) van:  Behandeling door:  

Huisarts Specialist Anders 

 Suikerziekte of een te hoge bloedsuiker    

 Longziekten (astma / COPD / TBC)    

 Hoge bloeddruk    

 Hoog cholesterol    

 Hart- vaatziekten    

 Overspannen zijn    

 Depressief zijn    

 Angstig voelen    

 Eetstoornis    

 Lever- darmziekten    

 Langdurige gewrichtsklachten    

 Geslachtsziekten (SOA)    

 Schildklierziekten    

 Andere ernstige ziekten, namelijk:    

 

 

Gebruikt u geneesmiddelen?  

 Nee  

 Ja, namelijk:   
 - - 

 - - 

 - - 

 
 
Bent u overgevoelig of allergisch voor ...  

Geneesmiddelen/antibiotica  

Bepaald eten of drinken  

Andere stoffen  

 
 
Bent u wel eens opgenomen in het ziekenhuis?  

 Nee  

 Ja, namelijk voor: Jaar van opname 

 - - 

 - - 

 - - 

 

 

Rookt u?  

 Nee  

 Ooit, maar  ik ben gestopt Stopjaar:  

 Ja Aantal sigaretten/dag: 

   Heeft u last van hoesten? 
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Gebruikt u alcohol?  

 Nee 

 Soms 

 Dagelijks Hoeveel glazen per dag? 

 

Gebruikt u drugs?  

 Nee 

 Soms 

 Dagelijks 

 Indien u drugs gebruikt: welke soort(en) 

En hoe vaak? 

 

 

Eventuele opmerkingen en / of aanvullende informatie 
 

(bijvoorbeeld over gebeurtenissen in uw verleden of ziektes in uw familie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleen voor vrouwen 
 

Is er ooit een uitstrijkje van de baarmoedermond 

gemaakt? 

 

 Nee  

 Ja Jaar:  

   Uitslag: 

 

Is er ooit een röntgenfoto van uw borsten 

gemaakt? 

 

 Nee  

 Ja Jaar:  

   Uitslag: 

 

 


