
                  Cliënt nr: 
 
Achternaam(en): .................................................... 
Voornaam/letters: ................................................. 
Geboortedatum: .................................................... 
Adres: .................................................................... 
Postcode: .............................................................. 
Woonplaats: .......................................................... 
Telefoon privé: ...................................................... 
Telefoon Werk: ...................................................... 
Mobiel: 06-.............................................................. 

Ongehuwd /Gehuwd/Samenwonend/Weduw 
Aantal Kinderen: .................................................... 
Huisarts: ................................................................. 
Woonplaats huisarts: ............................................ 
Beroep: ................................................................... 
Bent u momenteel werkzaam? Ja / Nee 
Hobby’s/Sport: ....................................................... 
E-mail adres: …………………………………………. 

 
Hoe heeft u over ons gehoord? (kruis aan a.u.b.) 
0  Bedrijfs presentatie 0  Info Avond     0  Internet         0  Gouden Gids 
0  Doorverwezen  0  Kranten artikel/advertentie   0  Spinal Screen        0  Anders, nl:................. 
Doorverwezen door:…………………………………………………………............................................................. 
 
Heeft u in het verleden röntgenfoto’s, MRI- of CT-scans laten maken? Ja / Nee 
Ziekenhuis:..........................      Datum:.....................  Ziekenhuis:..........................     Datum:..................... 
Ziekenhuis:..........................      Datum:.....................  Ziekenhuis:..........................     Datum:..................... 
 
Komt u hier binnen vanwege: een klacht / een check-up (omcirkel aub) 
Voor welke klacht(en) komt u bij ons op consult? 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
Wanneer zijn deze klachten voor het eerst begonnen? ................................................................................. 
Hoe is uw klacht ontstaan? 
0 Geleidelijk: Hoe?............................................................... Is uw klacht wisselend/constant aanwezig  
0 Plotseling: Hoe?............................................................... Is uw klacht wisselend/constant aanwezig 
Is er sprake van uitstraling naar: 0 Arm Links/Rechts  0 Been Links/Rechts 
Uw klachten worden erger door:…………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
Uw klachten worden minder door:….……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bij wie bent u voor deze klachten onder behandeling geweest? .................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
Waarom komt u nu binnen/wat is uw doel van de behandeling? .................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
Kleur op de tekeningen in waar uw klacht is: 

Heeft u een goede eetlust?       Ja/Nee 
Hoeveel glazen water drinkt u per dag? ................. 
Hoeveel koppen koffie drinkt u per dag? ................ 
Hoeveel glazen alcohol drinkt u per dag? ............... 
Hoeveel sigaretten rookt u per dag? ....................... 
Slaapt u de hele nacht door? .................................. 
Loopt of sport u meer dan een per dag?  Ja/Nee 
 
Heeft u eens uw rug tijdens een (auto-) ongeval,  
val, of sportongeluk geblesseerd? Ja/Nee 
Zo ja, wanneer en hoe?............................................ 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
Heeft u operaties ondergaan  Ja/Nee 
Welke? ...................................................................... 
Botbreuken? Ja/Nee:....................................... 
Komen er in de familie rug en/of nekklachten voor? 
Ja/Nee Welke?......................................................... 
.................................................................................. 



Vroegere Problemen (V) Vroegere Problemen (V) Vroegere Problemen (V) Condities die u heeft 
Huidige problemen (H) Huidige problemen (H) Huidige problemen (H) of heeft gehad: 
Spieren en Gewrichten: Algemeen:   Vrouwen:   0 Kanker 
V  H    V  H    V  H    0 Tia 
0   0 Nek   0   0 Hoofdpijn  0   0 Menstruatieklachten 0 Hersenbloeding 
0   0 Bovenrug  0   0 Migraine   namelijk:…………………. 0 Hersenvliesontst. 
0   0 Schouder L/R  0   0 Duizeligheid   ……………………………. 0 Reuma 
0   0 Bovenarm L/R  0   0 Oorsuizingen L/R Bent u zwanger? Ja/Nee 0 Suikerziekte 
0   0 Elleboog L/R  0   0 Aangezichtspijn   Wanneer had u uw laatste 0 Schildklier aand. 
0   0 Onderarm L/R  0   0 Slapeloosheid  menstruatie? .................... 0 Angina pectoris 
0   0 Pols L/R   0   0 Vermoeidheid   Heeft u een miskraam  0 Multiple sclerose 
0   0 Hand L/R  0   0 Zenuwachtigheid gehad? Ja/Nee  0 Epilepsie 
0   0 Vingers L/R  0   0 Depressiviteit   0   0 Overgangs problemen 0 Pfeiffer 
0   0 Tussen de   0   0 Slechte eetlust  Mannen   0 Tuberculose 

schouderbladen 0   0 Concentratie/ADHD 0   0 Prostaatproblemen 0 Polio 
0   0 Lage rug   0   0 Allergieën      0 Alcoholisme 
0   0 Staartbeen  0   0 Oor-, neus-, keel-,  Tandheelkundig:   0 HIV/AIDS 
0   0 Lies L/R           en/of oogklachten  Draagt u een kunstgebit? 0 Anders nl:…………… 
0   0 Heup L/R  0   0 Oorontsteking L/R      Ja/Nee     
0   0 Bovenbeen L/R  0   0 Doofheid L/R  Heeft u kronen? Ja/Nee Gebruikt u: 
0   0 Knie L/R   0   0 Voorhoofdsholte  Tandenknarst u? Ja/Nee 0 Steunzolen 
0   0 Onderbeen/kuit L/R          ontsteking  Heeft u een beugel  0 Hakverhoging L/R 
0   0 Voet/enkel  0   0 Bijholte ontsteking     (gehad) Ja/Nee  0 Anders: .................. 
         

Ik slaap op mijn: rug / zij / buik / wisselend     Mijn matras is …jaar oud         Mijn matras slaapt prettig Ja/Nee 
 

Heeft u nu of in het verleden problemen (gehad) met de onderstaande orgaansystemen? 
Hart en bloedvaten: Nee/Ja Namelijk:....................................................................................................................  

Long of ademhalingswegen: Nee/Ja Namelijk:....................................................................................................... 

Maag-darm kanaal: Nee/Ja nmelijk:....................................................................................................................... 

Huid: Nee/Ja Namelijk:........................................................................................................................................... 

Gebruikt u medicatie? Nee/Ja namelijk:…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Gebruikt u supplementen? Nee/Ja namelijk:…………………………………………………………………………………….. 

Op een schaal van 1-10 geef uw stressniveau een cijfer (inclusief fysieke, bio-chemische en mentaal/emotionele stress):  

Op werk:      Thuis:     Vrije tijd/anders: 

Op een schaal van 1-10, (1 = slecht; 10 = zeer goed) geef een cijfer aan uw:  

Eetgewoonten:  Mate van beweging:      Slaap:  Algehele gezondheid:         Mentale instelling: 

Hoe beöordeelt u uw fysieke gezondheid? 

0 Uitstekend          0 Goed       0 Redelijk     0 Slecht   0 Wordt beter  0 Wordt slechter 

Hoe beöordeelt u uw emotionele/mentale gezondheid?    

0 Uitstekend          0 Goed       0 Redelijk     0 Slecht    0 Wordt beter  0 Wordt slechter 

Heeft u verder nog andere belangrijke opmerkingen ten aanzien van uw gezondheid? 
................................................................................................................................................................................  
Akkoordverklaring: 

Wanneer een cliënt bij een Chiropractor op consult komt en de cliënt aangenomen wordt voor Chiropractische zorg, dan is het 
belangrijk dat beiden naar een gemeenschappelijk doel streven. Chiropractie heeft één simpel doel. Het is belangrijk dat elke 
cliënt dit doel, en de methodes die gebruikt worden om dit doel te bereiken, begrijpt. Dit zal in de toekomst onduidelijkheid en 
teleurstelling voorkomen.  

Het doel van een chiropractor is het opsporen en corrigeren van wervelsubluxaties. We streven naar een optimaal 
functionerend zenuwstelsel en daardoor naar een optimale gezondheid. Wij diagnosticeren en behandelen dus geen specifieke 
(medische) klachten.  

Gezondheid: Een staat van optimaal fysiek, mentaal en sociaal welzijn, niet alleen de absentie van ziekten (WHO definitie). 
Correctie (adjustment): Een correctie is het specifieke gebruik van krachten, om het lichaam te stimuleren, door de 

wervelkolom veroorzaakte zenuw-storingen op te lossen. Deze correcties worden uitgevoerd op de wervelkolom, of op structuren 
die daarop van invloed kunnen zijn. 

Wervelsubluxatie: Wordt ook wel een door de wervelkolom veroorzaakte zenuwstoring genoemd. Een abnormaal 
functioneren of abnormale stand van een of meerdere van de 24 wervels in de wervelkolom, die tot een zenuwstoring leidt. Een 
wervelsubluxatie leidt tot een verstoring van de ingeboren herstel mechanismen van het lichaam. Voor een optimale gezondheid 
en herstel van klachten dienen aanwezige wervelsubluxaties gecorrigeerd te worden. 
Bij dezen ga ik akkoord met het ondergaan van een Chiropractisch onderzoek en scan voor bovengenoemde 
doeleinden. Ook begrijp ik dat het ondergaan van een zorgtraject een geheel vrijwillige keuze is. Uiteraard kan de zorg 
op elk mogelijke moment door beide partijen stop worden gezet. 

 
Datum:     Handtekening:_____________________________________________________ 


