Welkom bij de praktijk Miraculum. Graag willen wij u vragen de ‘praktische
informatie’ door te lezen en de vragen in deze lijst te beantwoorden.
Datum van invullen: .....................................

Voornaam: ............................................................... Voorletters: ..................................................
Achternaam: ........................................................... (Meisjesnaam): ............................................
Geboortedatum: ...................................................... Geslacht:

man / vrouw

Burgerlijke staat: .....................................................
Nationaliteit: ................................................... Nationaliteit ouders: ..............................................
Adres: ............................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ...............................................................................................................
E-mailadres: ...................................................................................................................................
Telefoon privé: ........................................................ Mobiel: ........................................................
BSN/sofinummer: ....................................................
Identificatienummer: ................................................ Type:

paspoort / id-bewijs / rijbewijs

Zorgverzekering: ..................................................... Nummer: .....................................................
Ingangsdatum verzekering: .....................................
Welke polis heeft u? ................................................
Huisarts: .........................................................................................................................................
Adres huisarts: ...............................................................................................................................

Psychologenpraktijk Miraculum is onderdeel van

Medisch Centrum Onder de Linde
St. Agnetenweg 75
6545 AT Nijmegen

www.psychologenpraktijk-miraculum.nl
T 024-3734770

Bedrijfsarts: ....................................................................................................................................
Naam Arbodienst en adres: ...........................................................................................................



Wat is uw leefsituatie?
O

Ongehuwd

O

Gehuwd

O

Samenwonend

O

Gescheiden, sinds …………..

O

Weduwnaar/weduwe, sinds …………



Heeft u kinderen?



Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond?

JA/NEE

O Geen opleiding/lagere school
O LBO/MAVO/VMBO
O MBO
O HAVO/VWO
O HBO
O WO



Gebruikt u medicijnen?
Zo ja, welke?

JA/NEE





Hoe beoordeelt u uw lichamelijke gezondheid?
O

Slecht

O

Matig

O

Goed

Heeft u belangrijke lichamelijke klachten?

JA/NEE

Zo ja, welke?



Bent u onder behandeling van een specialist?

JA/NEE

Zo ja, waarvoor?



Heeft u het afgelopen jaar in het ziekenhuis gelegen? JA/NEE
Zo ja, waarvoor?



Doet u aan sport?

JA/NEE

Zo ja, welke?



Heeft u hobby’s?

JA/NEE

Zo ja, welke?



Rookt u?
Zo ja, hoeveel rookt u gemiddeld per dag:
O …. Sigaretten, per dag
O .…. Sigaren, per dag
O .…. Joints, per dag

JA/NEE



Drinkt u alcohol?

JA/NEE

Zo ja, hoe vaak:
O (vrijwel) elke dag
O een of enkele keren per week
O minder dan een keer per week



Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per week? ............. glazen.



Gebruikt u drugs?

JA/NEE

Zo ja, welke?



Heeft u momenteel werk?

JA/NEE

Zo ja, wilt u dan de volgende vragen beantwoorden:



Wat voor werk doet u?



Hoeveel uren werkt u per week?

…… uur



Heeft u zich op dit moment ziek gemeld?

JA/NEE

Zo ja, vanaf wanneer?



Bevalt uw werk u?



Hoe ervaart u de werksfeer?
O

Goed

O

Redelijk

O

Slecht

JA/NEE



Is uw werk voldoende afwisselend?

JA/NEE



Werkt u regelmatig onder tijdsdruk?

JA/NEE



Heeft u op dit moment een uitkering?

JA/NEE



Heeft u eerder psychologische begeleiding gehad?

JA/NEE

Zo ja, kunt u kort aangeven, bij wie, wanneer en met welk resultaat:



Waarom heeft u bij ons hulp gevraagd?

Mag ik uw huisarts berichten over het verloop van de behandeling?

JA/NEE

Geeft u toestemming om uw bedrijfsarts hierover te berichten?

JA/NEE

Gaat u akkoord met de werkwijze van onze praktijk zoals beschreven in de praktische informatie?

Indien akkoord, graag uw naam en handtekening:

Naam: ...............................................................

Handtekening:

