Vragenlijst Algemeen


Heeft u klachten van allergie?
o nee
o ja
o zo ja beschrijf waarvoor u allergisch bent
o ...............................................
o …………………….................



Komen er ziekten in uw familie voor? Bijv. hart en vaat ziekten, eierstokkanker,
borstkanker of erfelijke ziekten?
o ..........................
o ..........................
o ..........................



Heeft u operaties aan uw baarmoeder of eierstokken ondergaan?
o nee
o ja
zo ja, beschrijf hieronder met jaartal en soort operatie
o ……………………..
o ……………………..
o ……………………..
o …………………......



Rookt u?
o nee
o ja
o zo ja, aantal (sigaretten, sigaren) per dag .................



Gebruikt u wel eens alcohol?
o nee
o ja
o zo ja, aantal glazen per week ..............



Gebruikt u medicijnen?
o nee
o ja
o zo ja, geef hieronder aan welk medicijn u slikt en in welke dosering.
naam
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Heeft u andere operaties ondergaan?
o nee
o ja
zo ja, beschrijf hieronder met jaartal en soort operatie
o …………………….
o …………………….
o ……………………
o …………………....
o ...............................
o ...............................



Seksuologische anamnese
o heeft u ooit vervelende seksuele ervaringen meegemaakt?
(bijvoorbeeld aanranding, mishandeling, verkrachting, incest)
 nee
 ja (u kunt dit toelichten in het gesprek met uw arts)



Bent u ooit zwanger geweest?
o nee, nooit zwanger geweest
o ja
o zo ja, aantal bevallingen ..............., hiervan ................maal een keizersnede
o zo ja, aantal miskramen./zwangerschapsafbrekingen ..............
o zo ja, datum laatste bevalling: dag ............/maand ………............./ ...............jaar



Sociale anamnese
o Heeft u een partner?
 ja
 nee
 zo nee, partner overleden
 zo nee, gescheiden




Welke opleiding(en) heeft u voltooid? (meer dan één antwoord mogelijk)
o basisonderwijs

o lager beroepsonderwijs (lts, lhno, leao, huishoudschool)
o mavo, (m)ulo etc.
o middelbaar beroepsonderwijs (mts, meao, opl. verpleegkundige)
o vwo, hbs, havo, gymnasium etc.
o hoger beroepsonderwijs (hts, heao, sociale academie)

o universitair onderwijs (doctoraal examen)







 Wat is uw huidige beroep of wat zijn uw werkzaamheden?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................


Wat is uw lengte in meters?……………. en uw gewicht in kg?……………………

Wat is uw e-mail adres: ……………………………………………………………………………….
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