Aanmeldformulier verloskunde praktijk Nieuwkoop
Vul onderstaande vragen alsjeblieft zo compleet mogelijk in. We bespreken bijzonderheden
natuurlijk ook nog op het spreekuur. Heb je vragen of twijfels, laat het ons weten of schrijf je
toelichting bij de vraag.

Persoonlijke gegevens
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mail:
Geboortedatum:
Geboorteland:
Geboorteplaats:
Huisarts:
BSN-nummer
Zorgverzekeraar:
Polisnummer
UZOVI-code (4 cijferige code die op je zorgpas staat)
Religie:
Hoogste opleiding:
Beroep:
Hoeveel uur werk je per week:
Burgerlijke staat: alleenstaand/samenwonend/gehuwd/weduwe/anders nl:………………

Gegevens partner
Naam:
Geboortedatum:
Geboorteland:
Geboorteplaats:
Huisarts:
Religie:
Hoogste opleiding:
Beroep:
Hoeveel uur werkt je partner:

Cyclus
Welke anticonceptie heb je gebruikt?
Wanneer ben je gestopt met anticonceptie?
Hoeveel dagen duurt je cyclus?
Wat was de eerste dag van je laatste menstruatie?
Heb je al een zwangerschapstest gedaan? Zo ja wanneer?
Is er al een echo gemaakt?
Zo ja, waar, en weet je je uitgerekende datum?
Hoe vaak ben je al zwanger geweest?
Hoeveel kinderen heb je?
Wat is de geboortedatum van je laatste kind?

Gezondheid
Jij zelf
Rook je
Aantal sigaretten per dag
Drink je alcohol
Aantal glazen per week
Ben je allergisch
Waarvoor?
Gebruik je medicijnen
Welke medicijnen
Volg je een dieet
Welk dieet
Sport je, zo ja welke sport

Je partner
Rook je
Aantal sigaretten per dag
Drink je alcohol
Aantal glazen per week
Ben je allergisch
Waarvoor?

Familie
Komt er suikerziekte voor in je familie?
Zo ja, bij wie?
Komt er hoge bloeddruk voor in je familie?
Zo ja, bij wie?
Zijn er vrouwen in beide families die te maken hadden met hoge bloeddruk in de zwangerschap
(zwangerschapsvergiftiging of eclampsie?)
Komen er in beide families mensen voor met een aangeboren afwijking of handicap?
Zo ja, welke afwijking en bij wie?

Medische voorgeschiedenis
Ben je ooit behandeld bij een specialist?
Zo ja, beschrijf per gebeurtenis wanneer dit was, in welk ziekenhuis en waarom

Ben je ooit geopereerd?
Zo ja, beschrijf per operatie in welk ziekenhuis, wanneer dit was en waarom

Heb je ooit een bloedtransfusie gehad?
Heb je ooit blaasontsteking gehad? Wanneer en hoe vaak?

Heb je ooit bloedarmoede gehad? Wanneer en hoe vaak?

Hebben jij of je partner ooit last van een koortslip?
Ik zelf:
Mijn partner:
Ga je regelmatig op controle bij de tandarts?
Heb je wel eens last van tandvleesontstekingen?
Zitten jullie allebei lekker in je vel?
Hebben jullie psychische ondersteuning, of dit ooit gehad?
Zo ja, beschrijf alsjeblieft bij wie, wanneer en waarom

Heb je ooit te maken gehad met huiselijk geweld of een nare seksuele ervaring?

Ben je ooit behandeld voor een SOA of geslachtsziekte?
Zo ja, wanneer was dat en welke SOA?

Heb je ooit een uitstrijkje van je baarmoedermond laten maken?
Zo ja, wanneer was de laatste keer en wat was de uitslag?

Ben je ooit met tuberculose in aanraking geweest?

Overige
Zijn er nog bijzonderheden, of aanvullende informatie die je graag wilt laten weten?

Als je de lijst hebt ingevuld kun je die bij ons in de bus doen of opsturen naar:
Verloskunde praktijk Nieuwkoop
Vijverhof 26
2421 VZ Nieuwkoop
Bel daarna met onze assistente voor een afspraak op 0172-571913
Let op: tot 23-10-2013 is het telefonisch spreekuur tussen 14.00 en 15.00uur
Vanaf 23-10-2013 is het telefonisch spreekuur tussen 09.00 en 10.00!

