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Anamnese 
 

Gegevens cliënt 

Naam    : _______________________________________________ 

Adres    : _______________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _______________________________________________ 

Telefoonnummer  : _______________________________________________ 

E-mail adres   : _______________________________________________ 

Geboortedatum  : ____________________ 

 

 

Gegevens vragenlijst 

 

Wat is de reden dat u nu gemasseerd wilt worden? 

Is er een reden waarom ik u niet zou mogen masseren? Ja / Nee 

Heeft u wensen betreffende de massage?  

Heeft u op dit moment klachten? Ja/nee  Zo ja, omschrijf uw klacht(en): 

Is de oorzaak bekend? / Hoelang heeft u deze klacht(en) al? 

Wat is er tot nu toe aan de klacht(en) gedaan (arts/specialist/fysio)? - Gaf/geeft dat verbetering? 

Bent u (nu) onder behandeling van een arts/specialist/fysio? Ja/nee 
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Heeft u hinder v/d klacht(en) in uw dagelijkse bezigheden (beroep/sport/hobby)? Ja/nee Zo ja, welke 

hinder? (rust/slaap of bij belasting)  

Doet u aan sport?  Ja / Nee - Zo ja, welke sport?  

Heeft u op dit moment blessures/letsels:  Ja / Nee  - Zo ja, waaraan en hoe recent? 

Gebruikt u medicijnen? Ja/nee – Zo ja, welke?  

Bent u (wel eens) geopereerd? Ja/nee Zo ja, waaraan? Hoelang is dit geleden? 

Heeft u ergens littekens? Ja/nee - Zo ja, waar? Heeft u hier nog hinder van? (rood/pijn/jeuk) Ja/nee 

Is/zijn deze mooi genezen? Ja/nee 

Wat weet u van uw bloeddruk? Hoge/lage/normale bloeddruk 

Heeft u hartproblemen/hartfalen/pacemaker? Ja/nee – Zo ja, wat? 

Heeft u vaatproblemen (trombose/spataderen)? : Ja/nee – Zo ja, wat? 

Heeft u nierproblemen/nierfalen? : Ja/nee – Zo ja, wat?  

Heeft u een (gevoelige) huid(aandoening)? ja/nee - Zo ja, welke/besmettelijk? 

Heeft u schildklierproblemen:  ja/nee 

Heeft u diabetes: ja/nee – Zo ja – Medicatie/Dieet/Prikken (waar?) 
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Heeft u zelf nog opmerkingen en/of bijzonderheden. 

 

Heeft u epilepsie?  

Heeft u maag/darm problemen?  

Heeft u een longziekte ( in het verleden gehad?):  ja/nee - Zo ja, wat?  

Bent u ergens allergisch voor?  Ja/nee - Zo ja, waarvoor? 

Heeft u een (kwaadaardige) ziekte of aandoening (of in het verleden gehad zoals TBC)? ja/nee   

Heeft u ooit een orgaantransplantatie ondergaan? ja/nee 

Bent u zwanger of probeert u zwanger te worden?  Ja/nee  Zo ja, hoeveel weken/maanden? 

Indien u zwanger bent: zijn er complicaties? Ja/nee Zo ja, welke? 

Heeft u menstruatie/overgang problemen:  ja/nee  Zo ja, wat? 

Geef een cijfer over uw algemene gezondheid (1 = slecht, 10 = uitstekend) 
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