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Intakeformulier Baby 
 
Voor het maken van het behandelplan is het van belang dat 
uw therapeut zich een duidelijk beeld kan vormen van de 
klachten van uw baby. 
  
Wilt u daarom zo vriendelijk zijn dit formulier zo volledig 
mogelijk in te vullen? Wij bespreken uw gegevens met u op 
uw eerste consult. 
Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld 
en nooit zonder uw toestemming besproken met derden.  
  
U kunt dit formulier printen (knop rechtsboven) of invullen 
op de computer (Adobe Acrobat 8.1 of hoger). Bent u 
daarmee klaar, dan kunt u het opslaan, printen en 
meenemen. Of beter: per e-mail aan ons opsturen: 
info@praktijk-dekern.nl  Controleer voor verzending ALTIJD 
of u het juiste e-mail adres hebt ingevuld ! 
  
Aanvullende informatie kunt u vanzelfsprekend altijd per e-
mail aan ons opsturen, of op de achterzijde van uw 
uitgeprinte formulier schrijven.

Uw contactgegevens:

Voornaam Achternaam

Straat + huisnr

Postcode Woonplaats

Telefoon e-mail

Burger Service Nummer (BSN)

GSM

Uw baby:

Geboortedatum

AchternaamVoornaam

Jongetje Meisje

Huisarts

initiator:Wouter.de.Jong@Praktijk-DeKern.nl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:a7d53bec72e03141af5e68a6a0569395



Kunt u een eigen 
omschrijving geven van de 
klacht van uw baby ?

Uw zwangerschap:

Is dit uw eerste kind ?

Heeft u bloed verloren 
tijdens de zwangerschap ?

Heeft u veel gespuugd ?

Hoe was uw bloeddruk 
gedurende de 
zwangerschap  ?

Heeft u rugklachten 
(gehad)  ?

Had u ijzertekort  ?



Bent u ziek geweest  ?

Was u vermoeid of had u 
juist veel energie  ?

Heeft u rust moeten 
houden, en waarom  ?

Heeft u stress gehad  ?

Uw bevalling:

Na hoeveel weken is uw 
kind geboren ?

Begon de geboorte 
spontaan, of bent u 
ingeleid  ?

Wat was de ligging van uw 
baby ?

Wat was de duur van de 
ontsluitingsweeën  ?



Wat voor soort weeën 
(buik / rug / been) heeft u 
gehad  ?

Wat was de duur van de 
persweeën  ?

Heeft u vruchtwater 
verloren vóór de 
persweeën ?

Wat was de kleur van het 
vruchtwater ?

Was het een tang- of 
vacuümverlossing  ? 
Of een Keizerssnede ?

Wat was de APGAR score ?

Heeft uw baby zuurtstof 
toegediend gekregen  ?

Heeft uw baby in de 
couveuse gelegen  ? 
Hoe lang ? 
 



De eerste maanden:

Heeft u borstvoeding 
gegeven ? 
Hoe lang ? 
 

Is uw baby geel geweest ? 
 

Kon uw baby zelf goed op 
temperatuur blijven ? 
 

Is uw baby in het ziekenhuis 
opgenomen geweest ? 
Waarvoor ? 
 

Spuugt uw baby veel ? 
 

Heeft uw baby last van 
darmkrampen ? 
Wanneer ? 
 

Hoe is het 
ontlastingspatroon ? 
 

Kunt u de voeding die uw 
baby krijgt gedurende de 
dag beschrijven ? 
 



Het eerste jaar:

Wat eet uw kind (liever) 
niet ? 
 

Kunt u de voeding die uw 
kind krijgt gedurende de 
dag beschrijven ? 
 

Heeft uw kind operaties 
gehad? 
Welke ? 
 

Krijgt uw kind medicijnen ? 
Welke ? 
 

Heeft uw kind ziektes 
doorgemaakt ? 
Welke ? 
 

Krijgt uw kind snel koorts 
bij ziekte ? 
 

Heeft uw kind vaccinaties 
gekregen ? 
Welke ?  
Wanneer ? 
Eventuele reacties ? 
  
 

Zijn er allergieën ? 
 

Is uw kind onrustig? 
Wanneer? 
 



Slaapt uw kind goed ? 
Overdag en 's nachts ? 
 

Hoe is de groeicurve van 
uw kind ? 
 

Hoest uw kind veel ? 
 

Huilt uw kind veel ? 
 

Kruipt uw kind al ? 
 

  
 

(c) Praktijk De Kern 2009  Anamneseformulier Baby versie 1.6

Misschien wilt u ons nog iets vertellen dat wij nog niet hebben gevraagd? Daarvoor is 
hieronder extra ruimte. Dan vergeten wij dit niet bij uw consult!
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