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Graag ingevuld retourzenden.

Afspraak op: . .

Bij: Annelies van Ommering, arts

Datum: -20

Naam:
Voomamen:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
BSN:
Gehuwd/Ongehuwd/Geschei den/Weduwe/IV'eduwnaar:
Beroep:

Huisarts:
Tandarts:

Telefoonprivé:
Tëlefoonmobiel:
Telefoonwerk:

1 . Wat zijn de klachten die voor U aanleiding zijn om onderzoek en een behandeling te wagen?

2. Sinds wanneerhebt U last van deze klachten?

3 . Z4nUw Hachten gebonden aan een bepaald tijdstip, seizoen of weertype?

Heeft U slaapproblernen? Zo ja,welke?



4. Welke diagnose(n) werd(en) door Uw huisarts of specialist gesteld?

5. AanwelkeoorzakendenktU zelfl

6. HeeftUklachtenvan:

haÍt

longen

hooftl

darmen, qpijsvertering

urinewegen

armen,benen

mo:struatig overgang

7 . Bent U zrvanger ofheeft U het vermoeden datU zwanger bent?

8. VerteltUietsoverUwgezirlwerk,woudmar/vriend/wiendin/kinderen(eeftijden)
Zijn er nogbijzondere spanningen thuis of op het werk?

Heeft U hobby's ? Zo ja,welke?



9. Voeding: Hoeveel kopjes koffie gebruilÍ Uper dag?

Hoeveel glazen alcohol (inclusiefwijn) gebruikt U per dag?

Hoeveel sigmetten of sigaren per dag?

Ooit drugs gebruikt als hasjiesj, marihuana, cocarne etc?

Volgt U bepaalde voedingsadviezen?
V/at eetU 'smorgens?

Wat eet U 's middags?

Wat eetU 's avonds?

Wat gebruikt U tussendoor?

Eet U veel zoet ofgebruikt U veel frisdrank?

I 0. Bent U woeger wel eens emstig ziek geweest ofhebt U een operatie ondergaan?
Zo ja, in welk jaar en wat was de diagnose?

Amandelen?

BlindefuÍn?

Sterilisatie?

Heeft U littekens? Zo jqwaar?



11. Bent U recent ofvroeger in de tropen geweest? Zo ja,waar?

12. Welkeziekten komen er in Uw familie voor en bij wie?

13. \il/elkemedicamenten,kruiden,vitaminenoftheemengselsgebruiktUregelmatigofheeftU

de laatste 3 weken geslikt?

Heeft U antibioticakuren gehad? Zo ja,waarvoor en wanneer?

14. Draagf.U het spiraal ofgebruikt U de anticonceptiepil?

I 5. Bent U ergens allergisch voor?

LICHAMELIJK ONDERZOEK (in te vullen door de arts)

RR
Pols:

Lyrrpf
Puls:
Marrnae:
Cor:
Pukn:

AM:
Littekens:



Praktijkinformatie
Werkwijze

Wij vragen u van tevoren een vragenlijst in te vullen die wij u toesturen samen met 

een brief hoe de werkwijze op onze praktijk is. Als u deze vragenlijst naar ons terug-

stuurt geeft u ons in principe toestemming uw gegevens te verwerken volgens de 

Europese Privacywet(AVG). Zie de pagina “Privacy” op onze website voor ons priva-

cyreglement.

Tijdens het eerste consult van ongeveer een uur worden uw medische gegevens 

verder uitgevraagd, wordt er een diagnose gesteld en wordt er samen met u een 

behandelplan opgesteld. Voor een consult c.q. behandeling brengen wij € 90,- in 

rekening. Het consult wordt elke keer contant betaald (pinnen is hier niet mogelijk).

U krijgt dan een afrekennota waarmee u het aan ons betaalde bedrag kunt declareren 

bij uw ziektekostenverzekering. Wij vallen onder de “Aanvullende Zorg”. Welk bedrag u 

vergoed krijgt kunt u op uw verzekeringspolis nakijken. 

Wij zijn rechtstreeks telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 

12.45 uur. Afspraken die niet minstens 24 uur van tevoren zijn afgezegd, brengen wij 

in rekening.

Wij zijn aangesloten bij de KNMG (Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de 

Geneeskunde), de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) en de WAVAN 

(Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland).

Volgens de wet WKKGZ (Wet Klachten, Kwaliteit en Geschillen Zorg), zijn wij aang-

esloten bij de KAB (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen).

Wij werken volgens het Privacyreglement zoals het op onze website wordt vermeld.

Zie “Uw Privacy”.

www.artsenacupunctuurcentrum.nl/


