VROEDVROUWENPRAKTIJK

Inschrijfformulier

Arn hemse Meisjes
A DMINISTRATIEVE

GEGEVENS

Naam
Naam partner
Adres
Postcode
Geboortedatum
Verzekering
Polisnummer
BSN
Huisarts

Voornaam
Voornaam

0606Telefoon
Gehuwd?

Plaats
Geboorteland
Email
Email partner
Beroep
Beroep partner

MEDISCHE ANAMNESE
de onderstaande vragen gaan over jouw gezondheid. Zo krijgen wij een idee over de zorg die je tijdens je zwangerschap
en sterk je bevalling van ons nodig hebt.
Wat is je gewicht wanneer je niet zwanger bent?
Wat is je lengte?
Hoe vaak heb je blaasontsteking gehad?
Heb je wel eens een tandvleesontsteking gehad?
Heb je wel eens een vaginale schimmelinfectie gehad?

nooit
nooit
nooit

1x
1x
1x

Heb je ooit een uitstrijkje laten maken?
Heb je ooit de waterpokken gehad?
Heb je wel eens een koortslip?

nee
nee
nee

ja :
ja :
ja :

Ben je de afgelopen 3 maanden in een buitenlands ziekenhuis
geweest? kort geleden
Kom je regelmatig op een varkenshouderij?

nee
nee

ja :
ja :

Heb je ooit een bloedtransfusie gehad?
Heb je bezwaar tegen het krijgen van een bloedtransfusie?
Ben je ooit behandeld voor trombose?
Ben je ooit behandeld voor astma ?
Heb je foliumzuur gebruikt?
Vind je jezelf gezond?
Kom je op controle bij een arts in het ziekenhuis?
Kom je op controle bij de huisarts?
Heb je klachten aan je schildklier?
Heb je ooit last gehad van hoge bloeddruk
Ben je ooit geopereerd? (amandelen, blinde darm, etc.)

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

ja :
ja :
ja :
ja :
ja :
ja :
ja :
ja :
ja :
ja :
ja :

Ben je ooit slachtoffer geweest van seksueel geweld?
Ben je ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld?
Ben je bang voor een inwendig onderzoek bij de bevalling?

nee
nee
nee

ja :
ja :
ja :

Ben je ooit bij een psycholoog geweest?
Ben je ooit behandeld door een psychiater?
Ben je ooit behandeld voor een geslachtsziekte?

nee
nee
nee

ja :
ja :
ja :
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3 x of vaker
3 x of vaker
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ALLERGIEËN
Ben je allergisch voor antibiotica? Zo ja, welke?
Ben je allergisch voor verdovingsvloeistof?
Ben je allergisch voor andere medicijnen?
Ben je allergisch voor latex?
Ben je allergisch voor hechtmateriaal?
Ben je allergisch voor voedingsmiddelen? Zo ja welke?
Zijn er mensen in je familie allergisch voor
voedingsmiddelen Zo ja, wie en waarvoor?

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nee

ja

nooit
geen
nooit

1 tot 5 per dag
1 tot 5 per week
laatste 3 maanden

meer dan 5
meer dan 5
laatste jaar

nooit
geen

1 tot 5 per dag
1 tot 5 per week

meer dan 5
meer dan 5

nee
nee
nee
nee

ja
ja
ja
ja

nee

ja

nee

ja

INTOXICATIES / MEDICIJNEN
Gebruik je medicijnen? Ook zalven en druppels zijn
medicijnen!
Rook je?
Hoeveel glazen alcohol drink je per week
Heb je wel eens drugs gebruikt?

FAMILIE
Hoe vind je de gezondheid van je partner?
Rookt je partner?
Hoeveel glazen alcohol drinkt je partner per week
Komen er bij jullie aangeboren afwijkingen voor in de
familie? Bijvoorbeeld klompvoetje, handicap,
hartafwijking?
Zijn er ooit kindjes dood geboren, of kort na de geboorte
overleden? Weet je ook waar dat door kwam?
Komt er tuberculose voor in je familie?
Komt er suikerziekte voor in je familie?
Komt er hoge bloeddruk voor in je familie?
Komen er schildklier problemen voor in je familie?
Zijn er andere bijzonderheden in de gezondheid van je
familieleden? Gebruiken je ouders bijvoorbeeld ergens
medicijnen voor?

LEEFWIJZEN
Ben je vegetariër / veganist?
Zo ja, gebruik je extra vitamine B?
Volg je een bepaald dieet? Zo ja welk?
Heb je gewoonten / leefwijzen die van invloed kunnen
zijn op je zwangerschap?

Verloskundige voorgeschiedenis
Voorgaande zwangerschappen en bevallingen zijn belangrijk voor ons. Als je bijvoorbeeld een hoge bloeddruk hebt
gehad, of teveel bloed verloren hebt bij de geboorte, dan heb je hier nu meer kans op.
Wil je zoveel mogelijk gegevens invullen? We bespreken dit uitgebreid met je tijdens je intake gesprek.

1 E Z WANGERSCHAP , N AAM

GEBOREN OP :

Ben je tijdens je zwangerschap bij de gynaecoloog geweest?
nee
Bij hoeveel weken ben je bevallen?
Wie begeleidde jouw bevalling? (een verloskundige, of een gynaecoloog?
Hoe lang heb je weeën gehad voor je mocht persen?
Hoe lang heb je geperst voor je kindje geboren werd?
Is je kindje in goede conditie geboren?
nee
Hoe zwaar was je kindje?
Is de moederkoek vanzelf geboren?
nee
nee
Waren er bijzonderheden m.b.t. het bloedverlies?

2 E Z WANGERSCHAP , N AAM

wk.

ja

?

ja
ja

?
?

ja

?
wk.

ja

?

ja
ja

?
?

GEBOREN OP :

Ben je tijdens je zwangerschap bij de gynaecoloog geweest?
nee
Bij hoeveel weken ben je bevallen?
Wie begeleidde jouw bevalling? (een verloskundige, of een gynaecoloog?
Hoe lang heb je weeën gehad voor je mocht persen?
Hoe lang heb je geperst voor je kindje geboren werd?
Is je kindje in goede conditie geboren?
nee
Hoe zwaar was je kindje?
nee
Is de moederkoek vanzelf geboren?
Waren er bijzonderheden m.b.t. het bloedverlies?
nee

4 E Z WANGERSCHAP , N AAM

?

GEBOREN OP :

Ben je tijdens je zwangerschap bij de gynaecoloog geweest?
nee
Bij hoeveel weken ben je bevallen?
Wie begeleidde jouw bevalling? (een verloskundige, of een gynaecoloog?
Hoe lang heb je weeën gehad voor je mocht persen?
Hoe lang heb je geperst voor je kindje geboren werd?
Is je kindje in goede conditie geboren?
nee
Hoe zwaar was je kindje?
nee
Is de moederkoek vanzelf geboren?
Waren er bijzonderheden m.b.t. het bloedverlies?
nee

3 E Z WANGERSCHAP , N AAM

ja

ja

?
wk.

ja

?

ja
ja

?
?

GEBOREN OP :

Ben je tijdens je zwangerschap bij de gynaecoloog geweest?
nee
Bij hoeveel weken ben je bevallen?
Wie begeleidde jouw bevalling? (een verloskundige, of een gynaecoloog?
Hoe lang heb je weeën gehad voor je mocht persen?
Hoe lang heb je geperst voor je kindje geboren werd?
Is je kindje in goede conditie geboren?
nee
Hoe zwaar was je kindje?
nee
Is de moederkoek vanzelf geboren?
Waren er bijzonderheden m.b.t. het bloedverlies?
nee

ja

?
wk.

ja

?

ja
ja

?
?

Op de achterzijde van dit formulier vind je
een toestemmingsverklaring.
Zou je deze ook willen invullen? Alvast bedankt!

VROEDVROUWENPRAKTIJK

Arn hemse Meisjes

wel

wel

wel

☐ Gestuurd / gefaxt, d.d. ______________

Toestemmingsverklaring
Medische gegevens

Medische en verloskundige gegevens
Voor zorg aan jou en jullie kindje is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van medische en verloskundige
bijzonderheden. Bijvoorbeeld hoe een vorige bevalling gegaan is.
ik verleen
geen toestemming om alle relevante medische gegevens betreffende voorgaande zwangerschappen,
bevallingen en/of pasgeborenen, toe te sturen aan
Vroedvrouwenpraktijk Arnhemse Meisjes.
Medische professionals
Soms is het nodig in het belang van jouw zwangerschap om te overleggen met een andere medische professional
(zoals bijvoorbeeld je huisarts, gynaecoloog, kinderarts etc.)
ik verleen
geen toestemming om alle relevante gegevens betreffende mijn zwangerschap te verstrekken aan andere
betrokken medische professionals, met het doel de zorg aan mij zo goed mogelijk op elkaar af te
stemmen.
Consultatiebureau
Nadat je baby geboren is en de kraamweek afgelopen, wordt normaal gesproken de zorg door ons overgedragen aan
de JGZ. Vind je het goed dat wij relevante gegevens over je bevalling, kraamperiode en thuissituatie doorgeven aan
de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau?
ik verleen
geen toestemming om alle relevante gegevens betreffende mijn zwangerschap, bevalling, kraamperiode en
thuissituatie te verstrekken aan de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau.

wel

PRN
Voor onze verloskundige praktijk is het belangrijk om gegevens te kunnen vergelijken met andere praktijken in het
land en in de regio. Zo kunnen we onze zorg verder blijven verbeteren.
ik verleen
geen toestemming aan de verloskundigen om gegevens te registreren voor kwaliteitsverbetering.

wel

Peridos
Peridos is een landelijke database voor de registratie van gegevens over prenatale testen. Bijv. hoeveel zwangeren er
informatie krijgen over en kiezen voor de twintig weken echo. Er wordt geregistreerd hoe vaak een verloskundige
deze informatie verstrekt en hoe vaak een echoscopist deze onderzoeken doet. En hoe vaak een afwijkende bevinding
voorkomt. Zo kunnen we de informatie en prenatale testen voor zwangeren verbeteren.
ik verleen
geen toestemming aan de verloskundigen om gegevens te registreren voor Peridos.
Met dit formulier geef ik toestemming aan Vroedvrouwenpraktijk Arnhemse Meisjes om medische-,
persoons- en adresgegevens over mij te verwerken. Zij gebruiken dit voor de zorg aan mij en mijn
kindje. Ten alle tijden kan ik inzage krijgen in deze gegevens.
Ik ben er mee akkoord dat wanneer ik ons geboortekaartje naar de praktijk stuur, deze wordt
opgehangen in de wachtruimte. Bezoekers van de wachtruimte kunnen mijn kaartje dan lezen.

graag per zorgmail aan
vroedvrouwenpraktijkarnhemsemeisjes@zorgmail.nl
Naam
Plaats
handtekening

Geboortedatum
Geboortedatum jongste kind
datum vandaag

Spijkerlaan 2 6828 EC Arnhem – tel: 026 - 744 02 44
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