
Hierbij ontvang je een deel van het intake-formulier voor je komende afspraak. Het zou 
prettig zijn als je de onderstaande vragen alvast duidelijk en nauwkeurig invult. Stuur het 
ingevulde formulier indien mogelijk terug per mail, of als je het liever niet verstuurt, 
neem het dan mee naar het intakegesprek. Je gegevens vallen onder het beroepsgeheim 
en blijven privé. 

Personalia 

Naam:        

Straat:  

Postcode      Woonplaats:  

Telefoon privé:      Telefoon werk: 

Geboortedatum:     Man / vrouw 

Burgerlijke staat:  

Kinderen:  

Zwangerschap(pen):  

Hoe ben je aan mijn adres gekomen? 

Intakeformulier

Datum:

Hans Koster — Praktijk voor Systemisch Werk, BodyMind Therapy, Cranio Sacraal Therapie,  

The Work of Byron Katie 
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Wonen 

Wat is je huidige woonsituatie? 

Vertel iets over je sociale netwerk: 

Doe je iets aan sport en zo ja wat? 

Andere activiteiten: 

Werk 

Waar werk je momenteel? 

Wat is je functie?     Hoeveel uur per week? 

Hoe staat het met je economische zelfstandigheid? 

Therapie  

Wat is je hulpvraag? Probeer dit zo specifiek mogelijk te formuleren. 

Wat is het doel van de therapie? 

Welke ervaring heb je tot nu toe met therapie/meditatie/groepswerk (beknopt)? 
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Ziektegeschiedenis 

Hierna volgt een opsomming van lichamelijke en geestelijke ziekten en klachten. Wil je omcirkelen en/of 
opschrijven welke ziekten en klachten je hebt gehad of nog hebt? Onder aan de vragenlijst is ruimte voor een 
korte beschrijving van de behandeling en het resultaat. 

Hart en/of bloedvaten: bijv. Hartziekte, vaatziekte, hartkloppingen, bloeddrukverhoging of -verlaging 

Ademhalingsorganen: bijv. allergische aandoeningen, chronische bronchitis, astma, pleuritis, TBC 

Hersenen, ruggenmerg: bijv. Duizelingen, toevallen, chronische hoofdpijn, beroerte, verlamming 

Rug, reuma, botten: gewrichtsklachten, ischias, rugklachten, scoliosis, kyphosis, voetklachten, neiging tot 
botbreuken, osteoporose 

Spijsverteringsorganen: bijv. Maag- en ingewandklachten, galstenen, galblaasontsteking, dikke 
darmontsteking 

Urinewegen: bijv. Nierstenen, nierziekte, ontsteking of aandoening aan urinewegen 

Ogen: bijv. ontstekingen, afwijkingen 

Oren: bijv. Middenoorontsteking, doofheid 

Geslachtsorganen: bijv. klachten over baarmoeder, eierstokken, menstruatie, vleesboom, prostaat 

Bloed: bijv. Bloedziekte, geelzucht (hepatitis A of B), seksueel overdraagbare aandoeningen 

Stofwisseling: bijv. Schildklierafwijkingen, suikerziekte 

Lichaamsgewicht: afwijkingen van het normale gewicht, eetstoornis, zoals anorexia, boulimia 

Infectueuze ziekten of infectueuze huidziekten: 

Acute hart-, lever, long-, of nierstenen: 

Acute ontsteking van het venen en lymfesysteem: 

Kanker: 

Enige andere ziekte, kwaal of klacht: 

Zwangerschap: Is er een zwangerschap gepland tijdens het therapeutisch proces?  
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Psychische ziekten of klachten 

Overspanning 

Omgang met stress 

Seksuele problemen 

Problemen met alcohol 

Problemen met drugs 

Hyperventilatie 

Vermoeidheidsverschijnselen 

Psychose 

Andere dan genoemde psychische klachten 

Psychiatrische opname of behandeling gehad 

Opmerkingen 

Ruimte voor opmerkingen/behandeling en resultaat: 
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Beknopte ziektegeschiedenis 

Ben je in de laatste 12 maanden… 

‣ behandeld door een specialist / huisarts? 

‣ verpleegd in een ziekenhuis / instelling? 

‣ onder behandeling geweest van een psycholoog / psychotherapeut / psychiater? 

‣ behandeld op basis van 'alternatieve' geneeskunde ? 

‣ onder medische controle geweest? 

‣ behandeld met medicijnen, en zo ja, welke en welke dosis?  

‣ is binnen afzienbare tijd enige medische, fysiotherapeutische of psychologische behandeling nodig of 
gewenst? 

Gebruik je medicijnen? Zo ja, welke en welke dosis? 

Gebruik je drugs? Zo ja, welke en in welke mate? 

Gebruik je alcohol? Zo ja, in welke mate? 
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Familie-overzicht 

Maak een feitelijk overzicht van je familie van herkomst, het gezin waar je uit geboren bent. 

Je ouders: 

Leven je ouders nog? 

Zijn/waren ze bij elkaar of gescheiden? 

Indien één van je ouders of beiden eerder getrouwd waren, zijn er ook kinderen uit dat huwelijk? 

Is er sprake geweest van grote liefdes voor of tijdens het huwelijk. 

Indien je ouders gestorven zijn, was dit dan n.a.v. een ziekte of ongeval? 

De kinderen: 

Uit hoeveel kinderen (jongens/meisjes) bestaat het gezin? 

De hoeveelste ben jij? 

Is er iemand uitgestoten, het zogenaamde zwarte schaap? 

Zijn er miskramen geweest of is er sprake geweest van abortus? 
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Voorouders: 

Wat weet je van je voorouders en de kinderen die ze hadden? Alleen feiten als scheiding, eerdere 
huwelijken, hertrouwen, grote liefdes, miskraam/abortus, uitstoting, oorlogsverleden en ziektes zijn hier 
van belang. Ook het feit dat er om iemand niet of onvoldoende gerouwd is, kun je hier vermelden.  

Jijzelf: 

Heb of had je een partner? Kinderen? 

Is er sprake van een (eerdere) grote liefde?


