Persoonsgegevens zwangere:
Volledige voor- en achternaam

Vragenlijst zwangerschap
Wij willen jullie vragen onderstaande
vragen in te vullen en deze lijst mee
te nemen naar de intake.
Als iets niet duidelijk of onbekend is
dan is er voldoende tijd om dit na de
intake verder uit te zoeken.
Er zijn vragen die heel persoonlijk
zijn, vind je het niet prettig om deze
te beantwoorden dan hoeft dat
uiteraard niet. Tijdens de intake
zullen wij dit wel aankaarten omdat
het wel belangrijk kan zijn voor het
goed laten verlopen van onze zorg
voor jou en jullie kindje.
Wellicht ten overvloede: uiteraard
wordt strikt vertrouwelijk omgegaan
met alle informatie.

--------------------------------------------------------Geboortedatum

---------------------------------------------------------Straat en huisnummer
---------------------------------------------------------Postcode
---------------------------------------------------------Plaats
---------------------------------------------------------Geboorteplaats
---------------------------------------------------------Tel nummer(s)
---------------------------------------------------------Email

---------------------------------------------------------Burgerlijke staat: gehuwd/geregistreerd
partnerschap/samenwonend/LAT
relatie/alleenstaand.
Beroep

---------------------------------------------------------Huisarts

----------------------------------------------------------

Persoonsgegevens aanstaande vader:
Voor- en achternaam

Tel nummer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geboortedatum

Beroep

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende vragen hebben betrekking op de gezondheid van de zwangere.
Indien het antwoord ja is geef dan aan welke bijzonderheden van belang kunnen zijn,
wanneer betreffende aandoening/situatie heeft plaatsgevonden ongeveer (als kind, puber,
jaartal), welke behandeling heeft plaatsgevonden.
Operatie
Ja/nee
Ziekte en of
behandeling door
specialist. Ja/nee
Trombose
Ja/nee
Bloedtransfusie
Ja/nee
Allergie
Ja/nee
Roken
Ja/nee
Alcohol
Ja/nee
Drugs
Ja/nee
Medicatiegebruik
Ja/nee
Foliumzuur
Ja/nee
Blaasontsteking
meerdere malen
gehad laatste
jaren
Ja/nee
SOA
Ja/nee
Koortslip
Ja/nee
Schildklierproblemen
Ja/nee

Vaginale
schimmelinfecties
frequent
aanwezig
Ja/nee
Spataderen fors
aanwezig
Ja/nee
Uitstrijkje
baarmoederhals
kanker verricht
Ja/nee
Psychische en/of
sociale problemen. Is
er hulpverlening
betrokken (geweest)
Ja/nee
Negatieve
seksuele ervaring
Ja/nee
Huiselijk geweld
meegemaakt
Ja/nee
Ben jij familie van
jouw partner
Ja/nee
Waterpokken
doorgemaakt
Ja/nee
Heb je het laatste half
jaar een opname in een
buitenlands ziekenhuis
gehad
Ja/nee
Ben je werkzaam of
woonachtig op een
veehouderij
Ja/nee

De volgende vragen hebben betrekking op de vader van het kind.
Zijn er bijzonderheden te vermelden over jouw gezondheid die van belang kunnen zijn voor
deze zwangerschap? Denk hierbij aan ziekten of aandoeningen buiten de normale
kinderziekten,pychische problemen, verslaving, sociale problematieken.
Ja/nee
Indien ja, omschrijf wat er aan de hand is (geweest), behandeling, andere relevante
informatie.

Heb jij kinderen uit een andere relatie?
Ja/nee.
Indien ja zijn er bijzonderheden die van belang kunnen zijn? Denk hierbij aan problemen in
de omgangsregeling, gezondheidsproblemen bij de kinderen, zaken die vervelend of
traumatisch zijn verlopen tijdens de zwangerschap of bevalling.

De volgende vragen hebben betrekking op familie van de zwangere:
Komt er bij jouw broers, zussen of ouders suikerziekte voor:
ja/nee.
Indien ja bij wie en type 1 of 2?

Komt er bij jouw broers, zussen of ouders hoge bloeddruk voor? Denk ook aan hoge
bloeddruk tijdens een zwangerschap of zwangerschapsvergiftiging (Pre eclampsie of
HELLP syndroom).
Ja/nee.
Indien ja bij wie en wat is de situatie (geweest)?

De volgende vragen hebben betrekking op de familie van de zwangere en op de familie
van de vader van het kind.
Komen er aangeboren afwijkingen voor in jullie families? Denk aan alle bijzonderheden
zoals klompvoetjes, heupjes uit de kom, hartafwijkingen of een ruisje hoorbaar aan het
hart, handicaps, doodgeboren kindjes …
Ja/nee.
Indien ja omschrijf wat er aan de hand is met betreffende persoon, wat de relatie is tot
jullie (kind van oom van jezelf.......), is er iets over erfelijkheid bekend geef dat dan ook
aan.

Zijn jullie het laatste half jaar in contact geweest met iemand die tuberculose heeft?
Ja/nee.

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. Willen jullie deze lijst meenemen naar de
intake?
Willen jullie er ook nog aan denken om de toestemmingsverklaring in te vullen en mee te
nemen?
Marloes Raijer en Angelique Sup

