
Mondhygiënepraktiik
De Ronde Venen

lnschrijfformulier
Geachte heer, mevrouw,

Wij vragen u bij uw eerste bezoek aan onze praktijk dit formulier en de medische vragenlijst in te vullen.
De medische vragenlijst kunt u downloaden van onze website.
Wilt u bij uw eerste bezoek ook uw identiteitsbewijs meenemen? Alvast bedankt.

Telefoonnummer(s) waarop u goed bereikbaar bent:

Email-adres (ivm afsp raakherinnering):

Ta nda rts: Plaats:

Bent u eerder bij een mondhygiënist onder behandeling geweest? Ja/Nee

Zo ja, welke praktijk ... ...... .......... Plaats:

Geeft u toestemming voor het opvragen van eventueel benodigde gegevens, zoals bijvoorbeeld

róntgenfoto's, bij uw behandelend (tand)arts? Ja/Nee

Geeft u toestemming voor het informeren van uw tandarts over onze bevindingen/behandelingen? Ja/Nee

Heeft u kennis genomen van ons privacyreglement? (zie onze website) Ja/Nee

Datum: Ha ndtekening:

Croonstadtlaan te, 364t AL Mijdrecht
te lefoo n lozgTl z4z z5z
www. mon d h ygie n ed rv. n I



Mondhygiënepraktiik
De Ronde Venen

Geachte heer, mevrouw,

Een aantal ziekten en afwijkingen, het gebruik van bepaalde medicijnen en leefgewoonten, kunnen uw
mondgezondheid (sterk) beïnvloeden. Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan onze behandeling of
aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is daarom belangrijk dat wij hiervan op de
hoogte zijn. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.
Wilt u zo vriendelijk zijn de onderstaande vragen voorafgaand aan uw eerste bezoek aan de praktijk in te
vullen? lndien u medicijnen gebruikt wilt u dan een recent medicatie-overzicht meenemen? Dit kunt u aan

uw apotheker vragen. Alvast hartelijk dank voor de te nemen moeite.

Gezond heidsvraeen li ist:

ls er de afgelopen maanden iets aan uw gezondheid veranderd? jalnee

jalnee
Zo ja, wat?

Bent u ergens allergisch voor?
Zo ja, waarvoor? ............

Heeft u een hartinfarct gehad? (zo ja, wanneer? ...................) ja/nee
Heeft u last van hartkloppingen? ja/nee
Wordt u voor hoge bloeddruk behandeld? ja/nee
Heeft u pijn op de borst bij inspanning? ja/nee
Wordt u kortademig als u plat in bed ligt? ja/nee
Heeft u een hartklepgebrek of kunsthartklep? ja/nee
Heeft u een aangeboren hartafwijking? ja/nee
Hebt u ooit wel eens een endocarditis doorgemaakt? ja/nee
Heeft u een pacemaker (of ICD) of neurostimulator? ja/nee
Bent u ooit flauwgevallen bij een tandheelkundige of medische behandeling? ja/nee
Heeft u epilepsie, vallende ziekte? ja/nee
Heeft u wel eens een hersenbloeding of beroerte (of TIA) gehad? ja/nee
Heeft u last van longklachten zoals astma, bronchitis of chronische hoest? ja/nee
Heeft u suikerziekte? ja/nee
Heeft u bloedarmoede? ja/nee
Lang nabloeden na trekken van tanden/kiezen? ja/nee
Hepatitis, geelzucht of andere leverziekte? ja/nee
Nierziekte? ja/nee
Reuma, chronische gewrichtsklachten? ja/nee
Bent u bestraald in hoofd-halsgebied? ja/nee
Rookt u? (zo ja, hoeveel per dag? .................) ja/nee
Voor vrouwen; bent u zwanger? ja/nee
Voor vrouwen; geeft u borstvoeding? ja/nee
Heeft u ziekten of aandoeningen waar niet naar is gevraagd? ja/nee

Zo ja, wat?

Heeft u last van vieze smaak/slechte adem?
Heeft u regelmatig last van een te droge mond?
Tijn er overige bijzonderheden te vermelden die de behandeling kunnen beïnvloeden?

Zo ja, welke? ..................

jalnee
jalnee
jalnee

Naam: . ....o.......

Datum: ....... ......

Croonstadtlaan te, 3641 AL lVijdrecht
telefoon [ozg7] 242 252
www. mond hygiened rv. n I


