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JE EIGEN GEGEVENS   PERSOONLIJKE GEGEVENS 

1.1 Achternaam 

1.2 Voorvoegsel 

1.3 Voornaam 

1.4 Geslacht 

1.5 Roepnaam 

1.6 Adres 

1.7 Postcode en woonplaats 

1.8 Geboortedatum 

1.9 Geboorteplaats  

1.10 Burgerlijke staat   

1.11 Telefoonnummer privé 

1.12 Telefoonnummer werk 

1.13  Telefoonnummer mobiel 

1.14 E-mailadres 

JE RELATIEGEGEVENS (indien van toepassing) 

2.1 Achternaam partner 

2.2 Roepnaam 

2.3 Geboortedatum 
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 BEHANDELGEGEVENS 

Beantwoord onderstaande vragen zo goed mogelijk. Geeft het opschrijven ervan je een 
slecht gevoel, doe het dan niet. In het eerste gesprek komt het e.e.a. dan vanzelf wel 
aan de orde.  

1. Ben je eerder begeleid? Zo ja, bij wie of welke instelling en voor welk probleem?

2. Wat was de reden van beëindiging van deze begeleiding?

3. Wat is de reden dat je nu (of opnieuw) hulp zoekt?

4. Van welke klacht of welk probleem heb je nu het allermeeste last?

5. Noteer alle klachten en/of problemen waarvan je last hebt of hebt gehad.

6. Sinds wanneer heb je klachten/problemen? Wat is volgens jou de aanleiding en/of
oorzaak van de klachten/problemen?



Copyright © 2017 ANDRZ Coaching & Training | Vertrouwelijk 

7. Welke medicijnen gebruik je momenteel?

8. Zijn er in de afgelopen jaren veranderingen geweest in de situatie van je gezin,
familie of werk? (Bijvoorbeeld: zwangerschap, uit huis gaan van kinderen,
overlijden, pensionering.)

9. Hebben er zich in je jeugd en/of later voor jou schokkende gebeurtenissen
voorgedaan? (Bijvoorbeeld: een verkeersongeval, geweld, ziekten.) Zo ja, geef
daarvan een korte beschrijving.

10. Kun je een korte beschrijving geven van je levensloop met ten minste informatie
over het gezin waarin je bent opgegroeid (ook eventueel over de grootouders en
andere voor jou belangrijke personen), het verloop van de relatiekeuze en je
huidige gezins- en/of leefomstandigheden?
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11. Kun je een korte beschrijving van jezelf geven met vermelding van de meest
kenmerkende positieve en negatieve karaktereigenschappen?

12. Wat hoop je dat het resultaat van de begeleiding zal zijn?

13. Hieronder kun je informatie geven waarvan je denkt dat deze voor de begeleiding
van belang is.
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