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Vriendelijk verzoek deze vragenlijst digitaal in te vullen en op een usb stick mee te neme.

Bij sommige vragen krijgt u suggesties. U kunt meer of andere dingen beschrijven als u dat wenst.


Initialen (eerste letter voornaam en eerste letter achternaam):


Op dit moment woont U:

 ¨ in een (vrijstaand) huis

 ¨ in een flat

 ¨ op kamers

 ¨ anders, namelijk:


U bent:

 ¨ vrijgezel / alleenstaand

 ¨ verloofd / verkering / LAT relatie

 ¨ woont samen / getrouwd

 ¨ met ___ thuiswonende kinderen

 ¨ met ___ uitwonende kinderen

 ¨ formeel of feitelijk gescheiden

 ¨ weduwe of weduwnaar








Psychische toestand



1. Wat zijn de klachten waarvoor u hulp zoekt en hoelang bestaan ze?








2. Wat is de directe aanleiding dat u nu behandeling zoekt?




3. Wat denkt u over de oorzaak van uw klachten?








4. Wat hebt u tot nu toe gedaan om van deze klachten af te komen?



 5. Laat alle woorden die op U van toepassing zijn/waar U last van heeft staan en verwijder de andere woorden:

hoofdpijn
duizeligheid
flauwvallen

hartkloppingen 
maagklachten 
gebrek aan eetlust

darmstoornissen 
vermoeidheid 
slapeloosheid

nachtmerries, 
zware hoofdpijn, 
snel paniekerig

moeilijk kunnen ontspannen, 
terneergeslagen, 
depressief

ongecontroleerd trillen
gebruik van medicijnen
gebruik van alcohol
seksuele problemen

in nabijheid van anderen verlegen
kan geen beslissingen nemen
zelfmoordgedachten

hou niet van weekenden en vakantie
altijd bezig, iets moeten doen
kan geen vrienden maken of houden

gevoel altijd tekort te schieten
gevoel waardeloos te zijn
kan niet echt plezier maken

breng niets tot een goed einde
moeite met de concentratie
moeite met onthouden

moeite met geld om te gaan
moeite een baan te houden
moeite met de situatie thuis



U kunt de hieronder gebruiken om de door u onderstreepte problemen zo nodig toe te lichten.






6. Laat de woorden waarvan U vindt dat ze op U slaan staan. Alleen die woorden die aangeven wat U over uzelf denkt laat u staan. Verwijder de woorden waarvan u vindt dat ze niet op U slaan:

de moeite waard
waardeloos
aardig 

onzeker 
schuldig
schiet tekort

een ‘nul’
kan niks goed doen
verschrikkelijke gedachten

zinloos
‘het leven is niks’
naïef
zinloos

vlug in paniek
vijandig
slecht

verkeerd begrepen
haatdragend
angstig

lelijk
opgejaagd
angstig
slechte moraal

eenzaam
niet geliefd
weerzinwekkend

misvormd
vol van spijt
betrouwbaar

verveeld
rusteloos
onaantrekkelijk

dom 
depressief 
intelligent

aantrekkelijk
agressief
toegeeflijk

onbetrouwbaar
verward
in conflict


U kunt de hieronder gebruiken om de door u onderstreepte problemen zo nodig toe te lichten.








7. In welke relaties of activiteiten wordt u belemmerd door de klachten en hoe?
Partner/gezin, werk/ studie, familie/ vriendschappen, overige.







 8. Welke medicatie gebruikt(e) u voor deze klachten?









9. Wat doet u in zijn algemeenheid voor het behoud van uw psychisch welbevinden?








10. Eerdere hulp.

Indien u voor deze of andere psychische klachten eerder hulp heeft gezocht bij wie was dat, hoe lang bent u daar geweest en wat was het resultaat?

