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Persoonsgegevens 

Achternaam  

Voorvoegsel  

Voorletters  

Roepnaam  

Geslacht  

Geb. datum  

Bankrek.nr.  T.n.v.  

 

Contactgegevens 

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Telefoon 1  Telefoon 2  

E-mailadres  

  

  

 

Zorgverleners 

Huisarts  

Fysiotherapeut  

  

  

 

Sociale informatie 

Burg. staat  

Kinderen  

Beroep  

Werkdruk  

Hobby’s  

  

  

 

Gezondheidssituatie 

Ongelukken  

Ziekten  

Operaties  

Keuringen  

Medicijnen  

Drugs  

Drank  

Roken  

Nachtrust  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met              Algemeen Centrum voor Examinering 

www.masseursnetwerk.nl | versie 1.0 | 24-06-2015 

 

http://www.masseursnetwerk.nl
http://www.masseursnetwerk.nl
http://www.ace-examens.nl


Digitaal cliëntendossier sportmassage 

ANAMNESE ALGEMEEN 
 

Cliënt Datum Pagina  

  2 van 2 

 

Blessureverleden 

# Jaar Omschrijving blessure Behandeling Nog last? 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Sportverleden 

# Sport (en evt. taak) Van Tot Niveau Intensiteit 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Sportbelasting (huidig) 

Sport 1 2 

Sportnaam   

Sinds   

Positie/taak   

Motivatie   

Niveau   

Intensiteit   

Voorkeurszijde   

Materiaal   

Trainingen   

Wedstrijden   

Bijzonderheden   

   

 

Blessurepreventie 

Warming-up  

Cooling-down  

Kleding/schoeisel  

Massage  

Sauna  

Sportkeuring  

  

  

 

Opmerkingen 

 

 

 

 

 

In samenwerking met              Algemeen Centrum voor Examinering 

www.masseursnetwerk.nl | versie 1.0 | 24-06-2015 
 

http://www.ace-examens.nl
http://www.masseursnetwerk.nl
http://www.masseursnetwerk.nl

	Datum: 
	Achternaam: 
	Voorvoegsel: 
	Voorletters: 
	Roepnaam: 
	Gebdatum: 
	Notg1: 
	Notg1tekst: ...
	Adres: 
	Postcode: 
	Woonplaats: 
	Telefoon1: 
	Telefoon2: 
	Emailadres: 
	Notg2: 
	Notg2tekst: ...
	Notg3tekst: ...
	Notg3: 
	Notg4tekst: ...
	Notg4: 
	Notg5tekst: ...
	Notg5: 
	Notg6tekst: ...
	Notg6: 
	Notg7tekst: ...
	Notg7: 
	IBAN: 
	Fysiotherapeut: 
	Huisarts: 
	Burgstaat: 
	Kinderen: 
	Beroep: 
	Werkdruk: 
	Hobbys: 
	Ongelukken: 
	Ziekten: 
	Operaties: 
	Keuringen: 
	Medicijnen: 
	Drugs: 
	Drank: 
	Roken: 
	Nachtrust: 
	Tnv: 
	Notg8tekst: ...
	Notg8: 
	Datum0: 
	Jaar1: 
	Jaar2: 
	Jaar3: 
	Jaar4: 
	Jaar5: 
	Jaar6: 
	Jaar7: 
	Jaar8: 
	Omschrijving1: 
	Omschrijving2: 
	Omschrijving3: 
	Omschrijving4: 
	Omschrijving5: 
	Omschrijving6: 
	Omschrijving7: 
	Omschrijving8: 
	Behandeling1: 
	Behandeling2: 
	Behandeling3: 
	Behandeling4: 
	Behandeling5: 
	Behandeling6: 
	Behandeling7: 
	Behandeling8: 
	Noglast1: 
	Noglast2: 
	Noglast3: 
	Noglast4: 
	Noglast5: 
	Noglast6: 
	Noglast7: 
	Noglast8: 
	Van1: 
	Van2: 
	Van3: 
	Van4: 
	Van5: 
	Tot1: 
	Tot2: 
	Tot3: 
	Tot4: 
	Tot5: 
	Sport1: 
	Sport2: 
	Sport3: 
	Sport4: 
	Sport5: 
	Niveau1: 
	Niveau2: 
	Niveau3: 
	Niveau4: 
	Niveau5: 
	Intensiteit1: 
	Intensiteit2: 
	Intensiteit3: 
	Intensiteit4: 
	Intensiteit5: 
	Sportnaam1: 
	Sinds1: 
	Positie1: 
	Motivatie1: 
	Sport1Niveau1: 
	Sport1Intensiteit1: 
	Voorkeurszijde1: 
	Materiaal1: 
	Trainingen1: 
	Wedstrijden1: 
	Bijzonderheden1: 
	Notg91: 
	Notg9tekst: ...
	Sportnaam2: 
	Sinds2: 
	Positie2: 
	Motivatie2: 
	Sport2Niveau2: 
	Sport2Intensiteit2: 
	Voorkeurszijde2: 
	Materiaal2: 
	Trainingen2: 
	Wedstrijden2: 
	Bijzonderheden2: 
	Notg92: 
	Notg101: 
	Notg10tekst: ...
	Sportkeuringsport1: 
	Saunasport1: 
	Massagesport1: 
	Kledingsport1: 
	Coolingdownsport1: 
	Warmingupsport1: 
	Opmerkingen: 
	Notg11tekst: ...
	Notg11: 
	Client: 


