
Voorbereiding op polikliniekbezoek afdeling Neurologie 

Geachte heer/mevrouw, 

Binnenkort hebt u een afspraak op de polikliniek Neurologie. Middels onderstaande vragenlijst 

willen wij u helpen met de voorbereidingen van dit bezoek. Door onderstaande vragen te 

beantwoorden kunt u de dokter zo goed mogelijk informeren over uw klachten, verwachtingen en 

overige medische informatie zodat er tijdens het bezoek meer tijd over is om met u te praten over 

uw klachten, de bevindingen van het lichamelijk onderzoek en de eventuele vervolgonderzoeken 

of behandelingen. Neemt u deze lijst ingevuld mee. U kunt u tevens voorbereiden met de 

informatie die staat op www.3goedevragen.nl.  

 

Naam:   …………………………………………..  Geboortedatum: ……………………………… 

Uw klachten 

Beschrijf uw klachten. Denk hierbij aan wanneer de klachten zijn begonnen. Was dit plotseling? 

Hoe vaak hebt u de klachten en hoe lang duren deze dan? Waar zitten de klachten? Worden de 

klachten beïnvloed of zijn er specifieke omstandigheden waarin u klachten heeft? 

 

 

 

 

 

Hebt u specifieke vragen aan de arts of verwachtingen van uw bezoek? 

 

 

 

 

Hoe en waarin wordt u beperkt door uw klachten? Kunt u dingen niet meer of laat u er 

activiteiten door? 

 

 

Is pijn een onderdeel van uw klachten?  Nee  Ja 
Zo ja, welk cijfer geeft u de pijn tussen 0-10?  
(0=geen pijn, 10=ondragelijke pijn) 
 

 
…………………… 

 

Bent u de afgelopen tijd gevallen?  Nee  Ja 
Zo ja, had dit te maken met uw klachten?  Nee  Ja 
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Medische voorgeschiedenis 

Bent u reeds bekend met bepaalde aandoeningen (zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hoge 

bloedruk, hoog cholesterol, schildklieraandoeningen, hartproblemen, spierziekten, rug- of 

nekklachten, et cetera) en zo ja, bij welke dokter bent u onder behandeling? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Bent u ooit geopereerd, en zo ja, waaraan? 

 
 

 
 

 
 

 

Gebruikt u medicijnen, en zo ja, welke en in welke dosering? 

(U kunt ook een lijst van uw apotheek meenemen) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zijn er voor het begin van de 
klachten medicijnen 
veranderd of toegevoegd?  

 Nee  Ja, namelijk: ___________________ 
 

Rookt u? 
Of hebt u gerookt? 

 Nee 
 Nee 
 

 Ja 
 Ja 

- Wat?          __________________ 
- Hoeveel?   __________________ 
- Hoe lang?  __________________ 

 

Drinkt u alcohol?  Nee 
 

 Ja,… 
- Hoeveel? ___________________ 

 

Gebruikt u drugs?  Nee  Ja, namelijk: ___________________ 
 

Gebruikt u zelfzorgmedicatie, 
alternatieve medicatie of 
vitaminepreparaten? 

 Nee  Ja, namelijk: ___________________ 



Bent u allergisch voor: Jodium?  Nee  Ja 
 Contrastmiddel?  Nee  Ja 
 Pleisters?  Nee  Ja 
 Medicijnen?  Nee  Ja, namelijk: 

_______________ 
_______________ 

 

Sociale gegevens 

Werkt u en wat voor werk doet u of heeft u gedaan?  
 

______________________________ 

Wat is uw hoogst genoten opleiding? 
 

______________________________ 

Bent u:  Getrouwd  Alleenstaand 
  Samenwonend  Gescheiden 
 
 

  Weduwe/-naar 

Heeft u kinderen? 
 

_____________________________________________ 

Woont u zelfstandig of met hulp? 
 

_____________________________________________ 

Doet u aan sport/beweging  Nee  Ja, namelijk: _____________________ 
 

Hoe lang bent u?  ________ Hoe zwaar bent u?  __________ 
 

Familiegeschiedenis 

Komen er bepaalde (erfelijke) aandoeningen in uw familie voor, zoals hart- en vaatziekten, 

beroertes, spierziektes, et cetera?  

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van deze lijst. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Neurologen van het Beatrixziekenhuis 

R.H. Chabot 

M. Dane 

R.P.J. van Eijkelenburg 

dr. E. Geiger 

M. Khalilzada 

Beatrixziekenhuis, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem 
telefoon (0183) 64 44 44 
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