Verloskundigenpraktijk Lisse en omstreken
Simone Vermeulen en Annemarie Duineveld, verloskundigen
Praktijkadres:
Oranjelaan 96B
2161 KH Lisse

Postadres:
Postbus 156
2160 AD Lisse

Telefoon:
0252-419605
06-10782587

Vragenlijst voor het eerste bezoek aan de verloskundige
Gegevens vrouw
Voorletters

Naam

Achternaam

Indien gehuwd, uw meisjesnaam?
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiele telefoon
e-mailadres
Burgelijke staat
Beroep
huisarts
verzekering
inschrijfnummer
Gegevens partner
Naam
Tussenvoegsel
Achternaam
Beroep
Medische voorgeschiedenis
Bent u ooit geopereerd? Zo ja, waaraan?
Heeft u ooit een specialist bezocht? Zo ja, waarvoor?
Heeft u ooit trombose of longembolie gehad? Zo ja wanneer?
Heeft u ooit een bloedtransfusie gehad? Zo ja, wanneer?
Bent u ergens allergisch voor? Zo ja waarvoor?
Gebruikt u medicijnen? Zo ja, welke en waarvoor?
Heeft u foliumzuur geslikt?
Rookt u?
Gebruikt u alcohol?
Gebruikt u drugs?
Heeft u ooit een psychiater of psycholoog bezocht? Zo ja, waarvoor?
Heeft u ooit een uitstrijkje gehad? Zo ja, wanneer en wat was de uitslag?
Bent u verder goed gezond?

Familieanamnese
De volgende vragen gaan over de familie van uzelf en uw partner.
Komt er suikerziekte bij uw ouders of uw broers en zussen?
Komen er longproblemen voor bij u in de familie?
Komen er aangeboren afwijkingen voor in de wederzijdse families? Zo ja, welke en bij wie?
Is uw partner gezond?
Deze zwangerschap
Was u altijd regelmatig ongesteld?
Wat is de datum van de eerste dag van de laatste menstruatie?
Was dit een normale menstruatie qua duur en hoeveelheid?
Heb u tot vier maanden voor de zwangerschap de pil nog gebruikt?
Heeft u een zwangerschapstest gedaan? Zo ja wanneer, en wat was de uitslag?
Heeft u een echo gehad? Wat gaf men als uitgerekende datum?
Hoe heeft u onze praktijk gevonden?
Via de regiogids/ telefoongids/ internet/verwijzing via de huisarts/ via kennissen of
Vrienden/ anders:……………………………………………
(omcirkel uw keus)

Tijdens de eerste controle bespreken wij deze vragenlijst met u. Daarnaast worden er nog andere
zaken besproken.

