Wilhelminapark 9
4818 SL Breda
Brabantplein 36
4817 LR Breda
T 06 51 00 77 69
E-mail info@ienova.nl
Website www.ienova.nl

Vragenlijst intakegesprek
Deze vragenlijst is als voorbereiding op de eerste controle bij je verloskundige. Aan de
hand van de antwoorden wordt samen gekeken of er risico’s zijn voor jou of jullie kind en
of vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Persoonlijke gegevens
Vrouw

Partner

Roepnaam: ……………………………………….

Roepnaam: ……………………………...

Voorletters: ……………………………………….

Voorletters: ……………………………...

Familienaam: …………………………………….

Familienaam: ……………………………

Geb. datum: ……………………………………...

Geb. datum: ………………………….....

Adres: ………………………………………………………………………………………………
Postcode: ………………………………………………………………………………………….
Plaats: ……………………………………………………………………………………………...
Tel (mobiel): ……………………………………………………………………………………….
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………
Burgerlijke staat:
gehuwd / samenwonend / L.A.T / geregistreerd partnerschap / alleenstaand *
( * graag omcirkelen wat van toepassing is).
Nationaliteit: ………………………………………………………………………………………
Verzekering: ………………….…………………………………...............................................
Polisnummer: ……………………………………………………………………………………...
Huisarts: …………………………………………………………..............................................
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Sociale anamnese
Vrouw
Lengte en gewicht: ……….cm ……….kg
Beroep: …………………………………………………………….. fulltime of parttime *
Partner
Beroep: …………………………………………………………….. fulltime of parttime *
Medische anamnese
Vrouw
Heb je last van de volgende aandoeningen:
Blaasontsteking:
nee / sporadisch / 1 a 2x per jaar / vaker dan 2x per jaar *
Candida infectie:
nee / sporadisch / 1 a 2x per jaar / vaker dan 2x per jaar *
Tandvlees ontsteking:
nee / sporadisch / 1 a 2x per jaar / vaker dan 2x per jaar *
Heb je de waterpokken (Varicella) gehad:
Heb je wel eens last van een koortslip:
Ben je ooit geopereerd:
Zo ja: in welk jaar en waaraan ben je geopereerd?

ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Heb je de afgelopen 6 maanden in een
buitenlands ziekenhuis opgenomen gelegen of op bezoek geweest:
ja / nee *
Heb je ooit een bloedtransfusie gekregen:
ja / nee *
Heb je ooit trombose gehad:
ja / nee *
Ben je bij een specialist onder controle:
ja / nee *
Heb je ooit te maken gehad met psychische problematiek:
ja / nee *
Heb je ooit een seksueel overdraagbare aandoening gehad:
Zo ja: in welk jaar en welke aandoening?

ja / nee *

Heb je ooit te maken gehad met seksueel geweld:
ja / nee *
Heb je ooit te maken gehad met huiselijk geweld:
ja / nee *
Heb je een medische voorgeschiedenis waar wij rekening mee kunnen / moeten
houden:
ja / nee *
Partner
Heb je wel eens last van een koortslip:
Ben je bij een specialist onder controle:
Heb je ooit te maken gehad met psychische problematiek:

ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
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Leefstijl
Vrouw
Gebruik je de volgende middelen:
Sigaretten:
nooit / gestopt voor de zwangerschap / gestopt in de zwangerschap / ja *
Zo ja: hoeveel eenheden per dag: ……………………………………………….…….………
Alcohol:

nooit / gestopt voor de zwangerschap / gestopt in de zwangerschap / ja *

Zo ja: hoeveel eenheden per dag: ……………………………………….……………………..
Drugs:

nooit / gestopt voor de zwangerschap / gestopt in de zwangerschap / ja *

Zo ja: welke en hoeveel eenheden per dag: ……………………………………….………….
Foliumzuur:
ja / nee *
Medicijnen:
ja / nee *
Zo ja: welke en hoe vaak: ………………………………………………………………………..
Partner
Gebruik je de volgende middelen:
Sigaretten:
ja / nee *
Zo ja: hoeveel eenheden per dag: ……………………………………………….……..
Alcohol:
ja / nee *
Zo ja: hoeveel eenheden per dag: ……………………………………….……………..
Drugs:
ja/ nee *
Zo ja: welke en hoeveel eenheden per dag: …………………………………………..
Familie anamnese
Komen de volgende aandoeningen in één of beide families voor:
Downsyndroom:
Verstandelijke beperking:
Open rug / schedel:
Aandoeningen van hersenen, zenuwstelsel, of spieren:
Lip en/of gehemeltespleet:
Hartafwijkingen of trombose/stollingsstoornissen:
Epilepsie:
Sikkelcelziekte, thalassemie of hemofilie (bloedziekten):
Spierziekten bijv. Duchenne:
Taaislijmziekte:
Andere aangeboren of erfelijke aandoeningen:

ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *

Obstetrische anamnese
Noteer hier eventuele voorgaande zwangerschappen en/of miskramen
(Welk jaar / waar / jongen of meisje / gewicht / weken / verloop zwangerschap en
bevalling)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
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Menstruele cyclus & anticonceptie
Eerste dag van jouw laatste menstruatie: ……………………………………………………...
Hoeveel dagen had jouw cyclus: ………………………………………………………………..
Op welke datum had je een positieve test: …………………………………………………….
Welke vorm van anticonceptie heb je gebruikt: ……………………………………………….
En op welke datum ben je hiermee gestopt: ……………………………………………….….

Dit is het einde van de vragenlijst.
Bedankt voor het invullen!!
De vragen waar je geen antwoord op hebt sla je voorlopig over, die zullen we bespreken
tijdens de controle. Voor sommige antwoorden is het misschien noodzakelijk dat je nu of
in een later stadium informatie opvraagt bij je familie. Voorhanden zijnde documenten
kunnen hierbij soms meer verduidelijking geven. Indien je, buiten deze vragen, nog
opmerkingen hebt die mogelijk van belang zijn voor de zwangerschap, verzoek ik je die
tijdens de controle met ons te bespreken.
Wij vragen je deze vragenlijst op te sturen naar het praktijkadres of mee te nemen op de
eerste controle afspraak. Indien mogelijk mag hij ook per mail worden verzonden.
Op de eerste controle worden nog diverse aanvullende vragen gesteld en informatie
gegeven over diverse onderzoeken. Het is fijn als jullie dan met z’n tweeën komen.

Tot snel en vriendelijke groet!
Ineke en Maartje
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