
Het is voor ons van toegevoegde waarde als u voor het intake gesprek deze vragenlijst zo compleet 
mogelijk invult. Mocht dit niet helemaal lukken, dan is dit geen probleem en worden de overige 
vragen <jdens het intakegesprek ingevuld.   

(indien er meerdere antwoorden gegeven worden, graag het juiste omcirkelen) 

(Meisjes) Achternaam

Voorle4ers

Roepnaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Spreekt u de Nederlandse taal? - Ja 
- Zo nee, welke taal spreekt u?  

Burgelijke staat - Gehuwd 
- Samenwonend 
- Geregistreerd partnerschap 
- L.A.T.  
- Alleenstaand

Straatnaam+huisnummer

Postcode

Plaats

Telefoonnummer (thuis en/of mobiel)

Naam Partner

Achternaam Partner

Telefoonnummer Partner

Geboortedatum Partner

Burgerservicenummer (SOFI)

Naam zorgverzekeraar  

Polisnummer zorgverzekeraar

Naam huisarts (+ plaats)

Ziekenhuis - Viecuri  Venlo 
- LaurenRus Roermond



Menstruele cyclus

Datum eerste dag van de laatste menstruaRe

Cyclusduur (aantal dagen)

Datum eerste posiReve zwangerschapstest

Hoeveelste zwangerschap is dit voor u? -
- Indien dit niet uw eerste zwangerschap 

is, wat is/zijn de geboortedatum(s) van 
uw andere kinderen? 

Medische anamnese

Lengte

Gewicht (voor de zwangerschap)

Beroep

U werkt: - Full Rme 
- Part Rme

Beroep Partner

Uw partner werkt: - Full Rme 
- Part Rme

HeeY u wel eens een blaastontsteking? - Nee 
- Sporadisch 
- 1-2 keer per jaar 
- Vaker dan 2 keer per jaar

HeeY u wel eens last van 
tandvleesontstekingen?

- Nee 
- Sporadisch 
- 1-2 keer per jaar 
- Vaker dan 2 keer per jaar

HeeY u wel eens een (vaginale)schimmel 
infecRe gehad?

- Nee 
- Sporadisch 
- 1-2 keer per jaar 
- Vaker dan 2 keer per jaar

HeeY u ooit een uitstrijkje van de 
baarmoedermond laten verrichten?

- Nee  
- Zo ja, wanneer en wat was de uitslag? 

HeeY u vroeger waterpokken doorgemaakt?

HeeY u of uw partner wel eens een koortslip? U zelf                       Ja                                   Nee 
Uw partner             Ja                                   Nee



HeeY u een verhoogd risico op MRSA? 
(U heeY een verhoogd risico als u in het laatste 
3 maanden in een buitenlands ziekenhuis 
opgenomen bent geweest of als u Rjdens het 
werk in contact komt met levende varkens of 
kalveren.)

- Nee  
- Zo ja, om welke reden? 

HeeY u ooit een bloedtransfusie gehad? - Nee  
- Zo ja, wanneer en wat was de reden? 

HeeY u ooit trombose gehad?

Neemt u op dit moment extra vitamines? - Nee  
- Foliumzuur 
- MulRvitamine voor zwangeren

Gebruikt u op dit moment medicaRe? 
Is dit in overleg gegaan met een arts?

- Zo ja, waarvoor en sinds wanneer? 

Bent u wel eens geopereerd? -  Zo ja, wanneer en waaraan? 

Bent u ooit in aanraking geweest met geweld?

HeeY u ooit een negaReve seksuele ervaring 
gehad? 

Bent u ooit onder behandeling van de 
psycholoog of psychiater geweest?

- Nee 
- Zo ja, wanneer en om welke reden? 

  

Bent u ooit onder behandeling van een arts of 
specialist geweest?

-  Zo ja, wanneer en wat was de reden? 



HeeY u ooit een geslachtsziekte gehad? - Nee 
- Zo ja, welke en wanneer?  

Bent u ergens allergisch voor? - Zo ja, waarvoor? Welke reacRe heeY u 
hierop? 

Rookt u? - Nee 
- Zo ja, hoeveel per dag? 

HeeY u ooit drugs gebruikt? -  Nee 
- Zo ja, welke soort drugs en wanneer? 

Dronk u voor de zwangerschap alcohol? - Nee 
- Zo ja, hoeveel glazen per week? 

HeeY u in de zwangerschap alcohol gedronken? - Nee 
- Zo ja, hoeveel glazen per week? 

Familiaire anamnese

Komen er bij u in de familie leden voor met 
aangeboren afwijkingen of erfelijke 
aandoeningen?

- Nee 
- Ja, wie en welke aandoening? 

Komen er bij uw partner in de familie leden 
voor met aangeboren afwijkingen of erfelijke 
aandoeningen?

- Nee 
- Ja, wie en welke aandoening? 

Bent u het laatste half jaar met iemand in 
contact geweest met open TBC (tuberculose)? 

- Nee 
- Ja

Komt er in uw directe familie hoge bloeddruk 
voor? (ouders, broers of zussen, moeder in 
zwangrschap)

- Nee 
- Zo ja, bij wie? 

Komt er in uw directe familie suikerziekte voor? 
(ouders, broers of zussen, moeder in 
zwangrschap)

- Nee 
- Zo ja, bij wie? 

HeeY u spataderen?

HeeY u ooit klachten aan uw bekken gehad?



Zijn er tenslo4e nog zaken die wij moeten 
weten over u of uw partner die belangrijk 
zouden kunnen zijn voor deze  zwangerschap?

- Nee 
- Zo ja, …. 


