
Triage- en intakeformulier

Dit triage- en intakeformulier is bedoeld om enig risico op complicaties tijdens of na de massage uit te sluiten. De 
COVID-19 triage dient ook ingevuld te worden. Het is belangrijk dat u naast het eerlijk beantwoorden van de vragen 
ook zaken vermeld die niet gevraagd worden, maar wel invloed kunnen hebben. Zorg dat u dit formulier ingevuld 
meeneemt of vooraf toestuurt. Invullen bij ons op locatie gaat af van de behandeltijd die wij voor u vrijmaken. De velden 
met een sterretje (*) zijn verplicht. 

Persoonlijke gegevens

* Voornaam:

* Achternaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

* Telefoon:

* E-mail:

Geboortedatum: 

Geslacht:

Beroep:

Man Vrouw         Anders

Medische gegevens
* Bent u onder behandeling van een arts, specialist (fysiotherapeut, orthopeed etc...) of homepaat?

Ja            Nee

* Gebruikt u medicijnen? Zoja welke gebruikt u?

1e            2e            3e          n.v.t.

* Bent u zwanger of is er risico op zwangerschap?

Ja            Nee

* Mocht u zwanger zijn, in welk trimester zit u dan?

Ja            Nee
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* Heeft u één of meedere van de volgende aandoeningen?

Allergie

Artritis

Astma

Bacteriële/virale infectie 

Bestraald gebied 

Botbreuken

Covid-19

Epilepsie

Fibromyalgie 

Gevoelige huid

Hart- en vaatziekten 

Hernia

Hoge bloeddruk 

Huidaandoening 

Kanker

Kneuzingen

Koorts

Lage bloeddruk

Luchtwegenproblemen

Lymfe-oedeem

Migraine/hoofdpijn

Nek- en schouderklachten

Ontstekingen

Oorklachten

Open wonden

Osteoporose

Pacemaker

Prothesen

Psychische problemen

Reuma

Rugklachten

Spataderen

Trombose

Verbrandingen

* Heeft u ooit een ernstige ziekte gehad? Zoja welke?

* Bent u ooit geopereerd? Zoja waaraan en wanneer?

* Heeft u een (belangrijke) toelichting op uw eventuele aandoening(en)?

* Zijn er andere belangrijke zaken m.b.t. uw gezondheid waarvan wij op de hoogte horen te zijn?
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Zijn er zaken waarop wij op verzoek rekening mee kunnen houden bij de door uw gekozen massage?

Annuleringsvoorwaarden

• Annuleren kan kosteloos tot 48 uur van te voren
• Bij annuleren tot 24 uur van te voren bent u 50% van het bedrag verschuldigd
• Bij annuleren binnen 24 uur van te voren bent u 100% verschuldigd

Hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid of reuk- en of smaak-verlies?

Heeft u een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?

Heeft u het nieuwe covidvirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?

Bent u in quarantaine gegaan vanwege het COVID-19 virus?

IK HEB GEEN KLACHTEN INZAKE COVID-19

COVID-19

* Zijn één van de volgende zaken van toepassing i.v.m. COVID-19:

Overeenkomst tussen behandelaar en cliënt

Met het tekenen van dit formulier verklaar ik dat ik alle vragen heb gelezen, begrepen en naar waarheid heb 
ingevuld. Mocht er iets wijzigen in mijn situatie, dan zal ik die direct doorgeven aan de behandelaar. Ik begrijp dat 
de behandelaar enkel ontspanning en het verminderen van spierspanning tot doel heeft. De behandeling is geen 
vervanging voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose. Deze behandeling is expliciet 
geen medische behandeling. Ik zal de behandelaar direct laten weten wanneer ik tijdens de behandeling pijn of 
ongemak ervaar. Bij het tekenen van dit formulier verklaar ik tevens akkoord te zijn met de 
annuleringsvoorwaarden.

Datum: Handtekening:
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