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ANAMNESE FORMULIER 
 
TEN BEHOEVE VAN HET ONLINE CONSULT 
 
De start van een goede advisering is het afnemen van een anamnese. Hoe 

zorgvuldiger je het invult, des te groter de kans op succes! Neem de tijd om alles 

goed in te vullen, wat je niet (meer) weet laat je open. Graag ontvang ik het 

anamneseformulier minimaal één dag voorafgaand aan het online consult retour 

zodat ik me alvast kan voorbereiden op ons online consult. 

 
 
PERSONALIA 

NAAM  

MOBIEL  

WOONPLAATS  

GEBOORTEDATUM  

MAILADRES  

SPECIALIST  

ANDERE 

BEHANDELAAR(S) 

 

MEDICIJNGEBRUIK  

ALTERNATIEVE 

MIDDELEN 

 

VITAMINEN GEBRUIK  

LENGTE  

GEWICHT  

 

  

http://www.projectvitaal.nl/
mailto:info@projectvitaal.nl


 

Project Vitaal – www.projectvitaal.nl – info@projectvitaal.nl – 06 50275373  - 2 - 

 

Vragen 

Wat is je belangrijkste klacht? 
 

 

Heb je ook andere klachten? 
 

 

Wat is je doelstelling waarin je begeleid 
wilt worden? 
 

 

Heb je eerder pogingen gedaan deze 
doelstelling(en) te bereiken en welke 
methode was dit? 
 

 

Ben je op dit moment al bezig aan je 
doelstelling te werken en zo ja, via welke 
methode? 
 

 

Geef de mate van frustratie/onmacht aan 
die je ervaart door je klachten (0 is nooit 
frustratie/onmacht, 5 is dagelijks lichte 
frustratie/onmacht, 10 is dagelijks veel 
frustratie/onmacht).  
 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

Is er een reguliere diagnose gesteld? 
Welke? 

 

Heb je in verband met je klachten al eens 
een behandeling ondergaan?  Ja / Nee 
 
Zo ja, wat voor behandeling? 
Denk aan: fysiotherapie, psycholoog, 
chiropractie, acupunctuur, osteopaat, 
alternatieve geneeswijze (welke): 

 

Welke medicijnen heb je gebruikt?   
Welke medicijnen gebruik je nu?  

Welke homeopathische middelen, 
vitaminen of andere medicatie gebruik je 
of heb je 
recentelijk gebruikt? 

 

Heb je antibiotica gebruikt en zo ja, 
wanneer (hoe vaak)? 

 

Heb je last van allergieën? Zo ja, welke? 
(bijv hooikoorts, Coeliakie) 

 

Hoe karakteriseert je jezelf?  
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Drink je alcohol? Zo ja hoeveel per 
dag/week? 

 

Rook je? Zo ja hoeveel per dag/week?  
Hoeveel snoep je per dag/week? Zo ja wat 
zoal?  

 

Doe je aan lichaamsbeweging? Zo ja, 
benoem het en hoe lang en hoe vaak per 
week. 

 

Welke sport(en) beoefent je? Zo ja, 
benoem de sporten en hoe lang en hoe 
vaak per week. 

 

Hoe ziet in het algemeen je dagmenu eruit 
(eet je bijv een boterham, is dat dan wit of bruin, 
met boter en welk beleg en hoeveel): 

Ontbijt 

 

Lunch  

Diner  
Eet je tussendoortjes? Zo ja benoem ze en 
wanneer eet je deze? 

 

Hoeveel koppen koffie drink je per dag?  

Doe je suiker en melk in je koffie, thee? 
Hoeveel? 

 

Drink je nog andere dranken? Benoem ze 
en hoeveel per dag 

 

Eet je voor het slapen gaan nog wat? Zo ja, 
wat en hoe laat? 

 

Cursief gedrukte vragen alleen in te vullen 
door vrouwen: 
Ben je wel eens zwanger geweest? Ja / 
Nee Zo ja, hoe vaak? 

 

Hoeveel kinderen heb je?  
Hoe voelde je tijdens je zwangerschap? 
Waren er complicaties? 

 

Menstrueer je nog? Zo ja, hoe lang is je 
cyclus? 

 

Hoe lang duurt je menstruatiecyclus, zijn 
er problemen gedurende de hele cyclus? 

 

Onder welke omstandigheden ben je 
geboren? (Ziekenhuis, keizersnee, 
complicaties?) 

 

Heb je borstvoeding gehad? Zo ja, hoe 
lang? (Indien bekend.) 
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Heb je Lyme gehad?  
Heb je bepaalde landen buiten Europa 
bezocht de laatste jaren? Zo ja, welke en 
heb je 
hier diarree opgelopen of een andere 
ziekte? 

 

Hoe is je ontlasting? Hoe vaak per dag?  

Heb je wel eens last van obstipatie en/of 
diarree? 

 

Heb je na het eten regelmatig een 
‘dip/voel je je moe? 

 

Heb je met regelmaat 
huidklachten/eczeem? 

 

Heb je trauma’s meegemaakt? Zo ja, heb 
je deze goed kunnen verwerken onder 
professionele begeleiding? Een trauma kan 

een ernstige ziekte zijn, operatie, ongeluk, 
misbruik, verlies dierbare, nare jeugd. 

 

Wat voor cijfer geef je je gezondheid nu?  
Wat voor cijfer geef je je leven nu?  
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