
Huisartsengroep Arcade Preventiemodule: opvolgvragenlijst 
 

In te vullen door het secretariaat   
0 Gecontacteerd  Consultatie arts …………………………………….. 
1steconsultatie verpleging: …………………………………….. 0 PP afgewerkt  
2e consultatie verpleging: ……………………………………..   

   Datum: ……/……/……….. 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum: ……/……/………… Geslacht: 0 Man     0 Vrouw  
Telefoonnummer: ………………………………………………………..   
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………….  
Werden er bij u, sinds het invullen van uw laatste preventie vragenlijst    
    nieuwe chronische ziekten vastgesteld?  0 Ja      0 Nee  
        Zo ja, welke?.........................................................................................................................................    
    één of meerdere operaties uitgevoerd?  0 Ja      0 Nee  
        Zo ja, welke?.........................................................................................................................................    
   nieuwe geneesmiddelen gestart?  0 Ja      0 Nee  
        Zo ja, welke?.........................................................................................................................................    
Bent u gestart of gestopt met roken sinds uw vorig preventieonderzoek? 0 Ja      0 Nee 0 n.v.t. 
Hoeveel standaardglazen* alcohol drinkt u per week? …………………………………………… 
*Een standaardglas alcohol komt overeen met een glas bier van 250 ml met 5% alcohol, 100 ml wijn met 12% alcohol, 40 ml likeur (bijvoorbeeld jenever) met 25% 
alcohol, 30 ml sterke drank (bijvoorbeeld cognac) met 40% alcohol. 

Eet u dagelijks groeten en fruit?  0 Ja      0 Nee  
Bent u gemotiveerd om, indien nodig, te vermageren?  0 Ja      0 Nee  
Komt u aan 30 minuten lichaamsbeweging per dag?   0 Ja      0 Nee  
Huidige gewicht: ………kg  

Werd u de voorbije twee weken vaak gehinderd door depressieve gevoelens of hopeloosheid? 0 Ja      0 Nee  
Werd u de voorbije twee weken vaak gehinderd door weinig interesse of plezier in de dingen die u 
deed? 

0 Ja      0 Nee  

Indien ja op één van bovenstaande vragen, wenst u hiervoor hulp van uw huisarts (of een andere 
gezondheidsmedewerker)? 

0 Ja      0 Nee  

Hebt u plasproblemen? 0 Ja      0 Nee  
Zo ja, specifieer: (vb. frequent plassen van kleine hoeveelheden, ongewenst urineverlies,       
frequent(> 2x) 's nacht opstaan om te plassen, nadruppelen, zwakke straal) 

 

…………………………………………………
………………………………………………… 

Hebt u het voorbije jaar slaap- of kalmeermiddelen genomen? 0 Ja      0 Nee 

Werd er bij één van uw familieleden, sinds het invullen van uw laatste preventie vragenlijst, één van volgende ziekten vastgesteld?  
    Een hart- of vaatziekte bij een broer < 55 jaar? 0 Ja      0 Nee 
    Een hart- of vaatziekte bij een zus  < 65 jaar? 0 Ja      0 Nee 
    Diabetes (suikerziekte) bij moeder/zus/vader/broer? 0 Ja      0 Nee 
        Zo ja, bij wie? ………………………………………….. 
    Borstkanker? 0 Ja      0 Nee 
        Zo ja, hoe is (zijn) deze persoon (personen) verwant aan u en op welke leeftijd werd er                         ………………………………………….. 
        borstkanker vastgesteld? (vb: zus - 47 jaar) ………………………………………….. 
    Eierstokkanker? 0 Ja      0 Nee 
        Zo ja, hoe is (zijn) deze persoon (personen) verwant aan u?  (vb: tante) ………………………………………….. 
    Darmkanker? 0 Ja      0 Nee 
         Zo ja, hoe is (zijn) deze persoon (personen) verwant aan u en op welke leeftijd werd er  ………………………………………….. 
         darmkanker vastgesteld? (vb: vader - 56 jaar) ………………………………………….. 
    Prostaatkanker bij vader of broer < 65 jaar? 0 Ja      0 Nee 

 
Met welke arts bespreekt de verpleegkundige liefst deze vragenlijst? …………………………………………………………………………………………………… 
 

Opmerkingen:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


