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Goedendag, 
 
U heeft uw/een kind bij onze praktijk aangemeld als nieuwe patiënt. 
 
Zoals afgesproken ontvangt u hierbij de vragenlijst en het toestemmingsformulier. Wilt u deze 
formulieren ingevuld en ondertekend meenemen naar uw eerste afspraak? 
 
Een eerste consult duurt ca. 30 minuten. Tijdens het eerste consult zal er een intakegesprek 
plaatsvinden en een lichamelijk onderzoek. Aan de hand daarvan wordt een behandelplan 
opgesteld. De vervolgconsulten duren ca. 10 minuten. 
 
Uit hygiënisch oogpunt verzoeken wij u een badlaken of grote badhanddoek mee te 
nemen om op de behandeltafel te leggen. 
 
De consultprijzen zijn: eerste consult  € 72,00 
   
   vervolgconsult € 58,00 
 
Verder maken wij u nog attent op het volgende: 
 
- Het is gebruikelijk dat het consult na elke behandeling door de patiënt/ouder/verzorger zelf 

betaald wordt, liefst met pin. De nota die u van ons ontvangt, kunt u voor vergoeding naar 
uw zorgverzekeraar sturen. De meeste verzekeraars vergoeden (soms gedeeltelijk) de 
behandeling indien u aanvullend verzekerd bent. U kunt voor meer informatie uw 
zorgverzekering bellen. 

- Chiropractie Drachten en Groningen zijn aangesloten bij de NCA (Nederlandse 
Chiropractoren Associatie) en bij de SCN (Stichting Chiropractie Nederland). 

- Als u verhinderd bent dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden. Afspraken 
die te laat of niet worden afgezegd moeten helaas wel betaald worden en kunnen niet bij 
de zorgverzekering gedeclareerd worden. 

 
De praktijk in Drachten bevindt zich aan het begin van de Gauke Boelensstraat, naast het 
gemeentehuis en naast tandartsenpraktijk Tosk. Als u met de auto komt, volgt u de borden 
Centrum.  
U kunt (betaald) parkeren voor ons gebouw, bij muziekschool De Meldij en op de grote 
parkeerplaats achter theater De Lawei. 
 
De praktijk in Groningen bevindt zich aan de Eendrachtskade NZ 23 te Groningen. U kunt 
betaald parkeren voor onze praktijk. Er is een parkeermeter op de hoek van de 
Eendrachtskade NZ en de Eendrachtsbrug. Op de Hoendiepskade vindt u ook een groot 
parkeerterrein (betaald parkeren). En op korte loopafstand bevindt zich Parkeergarage 
Westerhaven. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Chiropractie Drachten en Groningen. 

 
 
 

Gauke Boelensstraat 4a 9203 RM Drachten Eendrachtskade NZ 23 9718 BB Groningen 
Tel. 0512-360222 Tel. 050-2304086 
www.chiropractiedrachten.nl www.chiropractie-drachten-groningen.nl 

http://www.chiropractiedrachten.nl/
http://www.chiropractie-drachten-groningen.nl/


Vertrouwelijke vragenlijst voor kinderen Chiropractie Drachten-Groningen 

Voornaam ......................................................... Tel.nr. werk ouders/verzorgers ........................................... 

Achternaam ...................................................... E-mailadres ......................................................................... 

Geboortedatum ................................................. Huisarts ............................................................................... 

Adres................................................................. Praktijkadres........................................................................ 

Postcode ........................................................... Komt via huisarts/specialist/anders nl ................................. 

Woonplaats ....................................................... Hobby’s/sport ...................................................................... 

Tel.nr................................................................. Verzekeraar......................................................................... 

BSN-nr.. ............................................................ Bent u aanvullend verzekerd: ja / nee 
 

Bevalling Vertoont uw kind Afwijkingen 
❑ Met de tang ❑ Hyperactiviteit ❑ Erfelijke afwijkingen 
❑ Met Vacuüm ❑ Concentratieproblemen ❑ Chromosomen afwijking 
❑ Keizersnee ❑ Afwijkend gedrag ❑ Geestelijke achterstand 
❑ Stuitbevalling ❑ Fysieke achterstand 
❑ Complicaties ❑ Andere afwijking, 

namelijk ................................... 
.................................................. 

Bovengenoemd kind is nummer ……….. in uw gezin. Borstvoeding: 

Geboren na …………. weken zwangerschap. ❑ Ja, tot ............... maanden. 

❑ Nee. 

Zijn er sociale omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het ontstaan van de klachten, of die 

momenteel als stress ervaren kunnen worden?................................................................................................... 

Zijn er ziektes die bij u in de familie voorkomen? ................................................................................................. 
 

Wat is de belangrijkste klacht? ............................................................................................................................. 

Wanneer is deze klacht voor het eerste begonnen? ............................................................................................ 

Hoe is de klacht ontstaan? ................................................................................................................................... 

❑ Geleidelijk ❑ Plotseling 
❑ Constant aanwezig ❑ Constant aanwezig 
❑ Wisselend aanwezig ❑ Wisselend aanwezig 

 

Deskundigen, is uw kind voor deze klachten onder behandeling geweest bij: 
❑ Chiropractor ❑ Chirurg ❑ Revalidatiearts 
❑ Huisarts ❑ Homeopathisch arts ❑ Acupuncturist 
❑ Fysiotherapeut ❑ Orthopeed ❑ Neuroloog 
❑ Cesar/Mensendieck ❑ Psychiater ❑ Anders ........................................ 
❑ Manueel therapeut ❑ Alternatief genezer ........................................................ 
❑ Podotherapeut ❑ Kinderarts 

 

Geef op de tekening aan waar uw kind de klacht voelt Spieren en gewrichten 
❑ Nek 
❑ Tussen de schouders 
❑ Lage rug 
❑ Staartbeen 
❑ Lies L / R 
❑ Heup L / R 
❑ Been L / R 
❑ Knie L / R 
❑ Voet of hiel L / R 
❑ Schouder L / R 
❑ Arm L / R 
❑ Elleboog L / R 
❑ Hand L / R 
❑ Pols L / R 
❑ Vingers L / R 
❑ Rib L / R 
❑ Gewrichtsontsteking 
❑ Gezwollen gewrichten 



Algemeen Maag en ingewanden Ademhaling 
❑ Hoofdpijn ❑ Maagpijn ❑ Ademhalingsmoeilijkheden 
❑ Migraine ❑ Maagbreuk ❑ Astma 
❑ Duizeligheid ❑ Galproblemen ❑ Bronchitis 
❑ Flauwvallen ❑ Leverproblemen ❑ Longontsteking 
❑ Slapeloosheid ❑ Overgeven ❑ Emfyseem 
❑ Vermoeidheid ❑ Winderigheid ❑ Hooikoorts 
❑ Zenuwachtigheid ❑ Blaas-, waterwegenproblemen ❑ Pijn in de borst 
❑ Allergieën ❑ Nierontsteking ❑ Chronische hoest 
❑ Depressie ❑ Ongecontroleerd urineverlies ❑ Ophoesten van slijm 
❑ Slechte eetlust ❑ Diarree ❑ Ophoesten van bloed 
❑ Oor-, neus-, oog- of keelklachten ❑ Constipatie / moeilijke stoelgang 
❑ Voorhoofdsholteontsteking Condities 
❑ Bijholteontsteking Huid ❑ Epilepsie 
❑ Oorontsteking L / R ❑ Jeuk ❑ Kanker 
❑ Doofheid L / R ❑ Eczeem ❑ Multiple Sclerosis 

❑ Blauwe plekken ❑ Polio 
Hoe slaapt uw kind? ❑ Droge huid ❑ Hersenvliesontsteking 
❑ Rug ❑ Tuberculose 
❑ Zij Hart ❑ Suikerziekte 
❑ Buik ❑ Hartproblemen ❑ Ziekte van Pfeiffer 
❑ Wisselend ❑ Slechte circulatie ❑ Schildklierafwijking 

❑ Bloedarmoede ❑ Anders, ................................. 

 

Hoe oud is het matras van uw kind? ................................................................................................................ 

 
❑ Ongevallen....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

❑ Botbreuken ...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

❑ Operaties ......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

❑ Ziekenhuisopnamen ........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

❑ Welke medicijnen gebruikt uw kind en waarvoor: .......................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 
Tandheelkundig 
❑ Tandenknarst of klemt uw kind overdag en/of ’s nachts? 
❑ Maakt het gewricht wel eens een knappend geluid? 

 

Datum van de laatste testen 
 
Urinetest 

Korter dan 
6 mnd. 
❑ 

Tussen 
6-18 mnd. 
❑ 

Langer dan 
18 mnd. 
❑ 

Nog 
nooit 
❑ 

Röntgenfoto’s ❑ ❑ ❑ ❑ 

Bloedtest ❑ ❑ ❑ ❑ 

Chiropractisch onderzoek ❑ ❑ ❑ ❑ 

Kinderarts ❑ ❑ ❑ ❑ 

 
Gewoontes 

 
Veel 

 
Normaal 

 
Weinig 

 
Geen 

Eetlust ❑ ❑ ❑ ❑ 

Lichaamsbeweging ❑ ❑ ❑ ❑ 

Slaap ❑ ❑ ❑ ❑ 

 
Heeft u nog opmerkingen: .............................................. Mogen wij uw huisarts informeren: 
........................................................................................... 
........................................................................................... Ja / Nee 
........................................................................................... 
Mogen wij het medisch dossier bewaren? Handtekening: .............................................. 

 
Ja / Nee Datum: ........................................................... 

 



Informatie- en toestemmingsformulier voor chiropractische 

behandeling voor kinderen tot en met 2 jaar 

De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) 
 

Voordat uw kind door de chiropractor wordt behandeld, is het belangrijk dat u goed geïnformeerd 

bent over de voordelen en risico’s van deze behandeling. Hierdoor kunt u een goed overwogen 

besluit nemen. 

Chiropractische behandeling omvat in het algemeen het behandelen van de gewrichten in de 

wervelkolom en andere gewrichten in het lichaam, spiertechnieken en andere vormen van therapie 

zoals oefeningen en advies over voeding. De behandelingen voor baby’s en kinderen van 0-2 jaar oud 

zijn allemaal volledig aangepast naar hun leeftijd en bestaan uit lichte druktechnieken, waarbij er 

nooit meer druk wordt gebruikt dan die op een oogbal verdragen kan worden.(1). 

Voordelen 

Chiropractische behandeling is bewezen effectief voor klachten van het bewegingsapparaat en 

zenuwstelsel. 

Onderzoek wijst uit dat ouders zeer tevreden zijn met de behandeling van hun kind en het behaalde 

resultaat (2). In de leeftijdscategorie van 0-2 jaar wordt chiropractie toegepast in situaties zoals 

overmatig huilen, voorkeurshouding, controle na een moeilijke bevalling of valpartij, 

slaapproblematiek, problemen met (borst)voeding, rug en nekklachten en afwijkende motorische 

ontwikkeling. 

Risico’s 

Chiropractische behandeling van kinderen van 0-2 jaar blijkt zeer veilig te zijn (3,4). Ernstige 

complicaties zijn extreem zeldzaam en waarschijnlijk achteraf te verklaren door een pathologie welke 

al voor de behandeling bestond (zoals een aangeboren afwijking)(6). 

De meest gerapporteerde reacties op behandeling van kinderen tussen 0-2 jaar zijn tijdelijke, milde 

reacties welke binnen 24 uur wegtrekken, waaronder (2): 

• Meer slaap 

• Onrust 

• Meer huilen 

Deze zijn ingeschat door recent onderzoek op 7 per 1000 behandelingen welke uitgevoerd zijn door 

diverse gebruikers van manuele behandeltechnieken (5). 

Alternatieven 

Alternatieven voor chiropractische behandeling kunnen bijv. doorverwijzing zijn naar andere 

medische hulpverleners; voorgeschreven rust zonder behandeling of oefeningen met/zonder 

behandeling. 

Vragen, zorgen of opmerkingen 

U kunt te allen tijde uw vragen en bezorgdheden voorleggen aan uw chiropractor, voorafgaand of 

tijdens het onderzoek en behandeling. Heeft u opmerkingen of twijfels, aarzel niet om dat te uiten. U 

kunt de behandeling van uw kind altijd stopzetten. 



“Uw zorg is onze zorg” – informeert u de chiropractor altijd als er veranderingen in de conditie of 

ziektebeeld van uw kind zijn. 

• Ik ben geïnformeerd over het klachtenbeeld van mijn kind en over de mogelijke behandeling 

daarvan 

• Ik begrijp wat de behandeling inhoudt en heb al mijn vragen kunnen stellen 

• Ik heb de voordelen, nadelen en eventuele complicaties van behandeling overwogen, evenals de 

alternatieven. 

• Ik stem in met het voorgestelde behandelplan 

Plaats/Datum:   
 

Naam en geboortedatum kind: 
 

 

Naam ouder/voogd: 
 

 
 

Naam ouder/voogd: 
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