
Persoonsgerichte Intake  
 
De vragen op de voorzijde van dit kaartje zijn bedoeld als leidraad bij het kennismakingsgesprek. 
Aandacht voor de geletterdheid, geschiedenis en achtergrond van de patiënt helpt om het, voor een 
therapeutische relatie noodzakelijke, vertrouwen van de patiënt te verkrijgen. Persoonlijke 
kennismaking met de nieuwe huisarts is belangrijk; deze vragen kunnen eventueel ook door de 
patiënt thuis, of samen met de assistente worden ingevuld en vervolgens besproken met de huisarts.  
Bij nieuwkomers in Nederland kan het belangrijks zijn om het beroepsgeheim van u en de assistente/ 
POH expliciet te benoemen. Geef ook uitleg over de organisatie van de praktijk: afspraak maken e.d.  
 

Gespreksonderwerpen 
Taal (bij migranten) 
Wat is uw moedertaal?  
Welke andere talen spreekt u?  
In welke taal kunt u lezen? 
Is een tolk noodzakelijk of gewenst? 

 

Herkomst 
Waar bent u geboren en opgegroeid? 
Waar komen uw ouders vandaan? 
Bij verhuizing/migratie: 

- Hoe lang bent u in deze regio/Nederland? 
- Met wie bent u hiernaar toe gekomen? 
- Wat was de reden van verhuizing/ migratie? 

Woonomstandigheden en familie 
Hoe woont u? (Met wie? vaste woonplek? zorgen huisvesting?) 
 Indien geen vaste woonplek (dak – of thuisloosheid): waar slaapt u meestal? 
Heeft u kinderen? 

Zo ja: waar wonen zij?  
Leven uw ouders / broers zusters nog?  
 Zo ja, Heeft u contact met hen? 
Wie wilt u dat ik als contactpersoon opschrijf? 
 Met wie bespreekt u uw gezondheid of zorgen? 
 Bij wie zoekt u hulp of advies? 
Opleiding en werk 
Welke opleiding heeft u afgemaakt? 
 Als geen opleiding afgemaakt: Hoeveel jaar bent u naar school geweest?  
 Hoe vaak heeft u moeite met het invullen van formulieren? 
 Heeft u moeite met lezen / schrijven / rekenen? 
Wat is uw beroep? 
Heeft u een betaalde baan? Zo ja, wat voor werk doet u? 
 Zo nee, is dat uw eigen keuze? 
Heeft u financiële zorgen?  
Religie 
Is er een religie die belangrijk voor u is? 
Medische gegevens 
Algemeen 
Allergieën 
Intoxicaties: roken, alcohol, drugs 
Familiaire ziektes/belasting 
Vaccinaties 



Voorgeschiedenis 
Ziekenhuisopnames en/of eventuele operaties  
Ernstige en/of langdurige ziekten / klachten 
Psychische problemen 
Chronische/recidiverende ziektes?  
Wat voor medicijnen gebruikt u? (denk daarbij ook aan alternatieve geneesmiddelen) 
Bij migranten ook vragen naar: 
TBC-screening 
Status hepatitis B en C 
HIV 
Life events* 
Heeft u ooit familie of vrienden verloren? Hoe was dat voor u?  
Heeft u ooit te maken gehad met fysiek of seksueel geweld of verwaarlozing? 
Bent u ooit opgepakt geweest of heeft u gevangen gezeten? 
Voelt u zich vaak uitgesloten of gediscrimineerd?  
Voelt u zich vaak eenzaam? 

 
* Vragen naar gevoelige informatie, zoals trauma’s en geweldservaringen in de voorgeschiedenis,  
kunnen over het algemeen beter gesteld worden wanneer er een basis voor vertrouwen is gelegd. 
Wanneer iemand voor de eerste keer op het spreekuur komt, en nog geen kennismakingsgesprek 
heeft plaatsgevonden, is het vaak beter om eerst in te gaan op de reden van komst en daarna pas om 
deze achtergrondinformatie te vragen.  
 


