
 

 

 

 
 

Vragenformulier medisch onderzoek EPO 
 

Het doel van dit vragenformulier is de arts inzicht te verschaffen in ziektes en / of aandoeningen welke heden of in het verleden van 
belang zijn (geweest) teneinde u een optimaal advies te kunnen geven. 
Wilt u zo vriendelijk zijn de vragenlijst in te vullen tot de pagina die begint met "naam van de keurend arts"

Persoonsgegevens 

Naam Voorletters

Geslacht  man  vrouw Leeftijd  Geboortedatum

Adres

PC/ Woonplaats

Telefoon privé Telefoon werk

Vestiging / Locatie Hoeveel jaar bij deze werkgever  

Functie  Omvang dienstverband  
Burgerlijke staat  gehuwd  samenwonend  alleenstaand  gescheiden 

Kinderen  nee  ja: leeftijden     

Huisarts  

  
Burger service 
nummer  

 

 

Familieanamnese 

Komen of kwamen in uw naaste familie (vader / moeder / opa / oma /broers / zusters) beneden de 60 jaar gevallen voor van: 

hoge bloeddruk  niet bekend  nee  ja, bij  

hoog cholesterol gehalte  niet bekend  nee  ja, bij  

hartinfarct  niet bekend  nee  ja, bij  

plotse dood  niet bekend  nee  ja, bij  

hersenbloeding of trombose  niet bekend  nee  ja, bij  

tijdelijk gezichtsuitval (TIA)  niet bekend  nee  ja, bij  

overgewicht  niet bekend  nee  ja, bij  

suikerziekte  niet bekend  nee  ja, bij  

dikkedarmkanker  niet bekend  nee  ja, bij  

Voor vrouwen:  

borstkanker voor de overgang  niet bekend  nee  ja, bij  

Zijn er zaken ten aanzien van uw gezondheid en / of welbevinden welke u met de arts wenst te bespreken?  nee  ja 

Indien ja, welke? 1.  

 2.  

 3.  



 

Algemene vragen m.b.t. lichamelijke klachten of aandoeningen 
Uw voorgeschiedenis. 

1. Heeft u ooit een ziekte of aandoening van betekenis doorgemaakt waarvoor een behandeling of een 
ziekenhuisopname noodzakelijk was?  nee  ja 

Indien ja, wilt u deze dan hieronder vermelden (jaartal en aard van de aandoening)?

 

a Bent u volledig genezen?  ja  nee  

 

b Bent u volledig genezen?  ja  nee  

 

c Bent u volledig genezen?  ja  nee  

 

d Bent u volledig genezen?  ja  nee  

 
2. Is er bij u wel eens een verhoogde bloeddruk geconstateerd?  nee  ja* 

3. Is er bij u wel eens een verhoogd cholesterolgehalte geconstateerd?  nee  ja* 

4. Is er bij u wel eens een verhoogd bloedsuikergehalte geconstateerd?  nee  ja* 

5. Is er bij u wel eens bloedarmoede geconstateerd?  nee  ja* 

6. Zijn er bij u wel eens afwijkingen in de urine waargenomen?  nee  ja* 

7. Bent u wel eens plotseling onwel geworden?  nee  ja* 

* Graag uw toelichting ( wanneer, waarde, behandeling)

Vraagnummer :   

   

   

   

De huidige situatie 

8. Heeft u de laatste maanden onverklaarbare veranderingen in uw lichaamsgewicht opgemerkt?  nee  ja* 

9. Heeft u de laatste maanden onverklaarbare veranderingen in uw temperatuurbeleving opgemerkt?  nee  ja* 

10. Heeft u de laatste maanden last van abnormale vermoeidheid  nee  ja* 

11. Heeft u de laatste maanden last van abnormaal bloedverlies (ontlasting, urine, vaginaal)?  nee  ja* 

12. Heeft u de laatste maanden veranderingen in het ontlastingpatroon opgemerkt?  nee  ja* 

13. Ligt u meer dan 10x per jaar onder de zonnebank?  nee  ja* 

14. Stelt u uw huid regelmatig bloot aan UV straling (zon)?  nee  ja* 

* Graag uw toelichting ( wanneer, waarde, behandeling)

Vraagnummer :   

   

   

   

15. Heeft u op dit moment klachten?  nee  ja 

Indien ja, welke ? 1.  

 2.  

 3.  

16. Staat u op dit moment onder dokters behandeling?  nee  ja 

Indien ja, 
waarvoor? 1.  

 2.  

17. Gebruikt u medicijnen?  nee  ja 

Welke?  Waarvoor?  Sinds  Dosering  

Welke?  Waarvoor?  Sinds  Dosering  



 

Vragen met betrekking tot de lifestyle 
18. Rookt u?  nee, ik heb nooit gerookt 

  niet meer, ik ben gestopt per  
  ja, ik rook nog steeds Hoeveel per dag?  1 - 5  6 - 10  11 - 20  21 - 30 

19. Hoeveel jaar heeft u in totaal gerookt? (indien van toepassing)  

20. Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per dag?  <1 per dag  2-3 per dag  > 3 per dag 

21. Hoeveel kopjes koffie drinkt u gemiddeld per dag?  < 1  2 - 8  > 8 

22. Gebruikt u drugs, XTC of andere middelen?  nee  ja 

23. Kunt u in een week voldoende ontspanningsmomenten inbouwen?  nee  ja 

24. Bent u dagelijks meer dan 30 minuten (al dan niet aaneengesloten) op een matige intensieve manier in 
beweging?  nee  ja 

25. Beoefent u wekelijks een sport?  nee  ja 

26. Welke sport ?   club  recreatief  uur per week

   club  recreatief  uur per week

27. Heeft u vroeger intensief gesport?  nee  ja 

 Indien ja, welke sport, hoelang?  

 

Vragen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden 
28. Bent u in staat de psychische belasting, samenhangend met het werk goed te hanteren?  ja  nee * 

29. Zijn er werkomstandigheden in de werksituatie waar u hinder van ondervindt?  nee  ja * 

30. Wordt er m.b.t. uw werk voldoende beroep gedaan op uw vaardigheden en capaciteiten?  ja  nee * 

31. Is de verstandhouding met uw directe leidinggevende goed?  ja  nee * 

32. Is uw verstandhouding met uw directe collega goed?  ja  nee * 

33. Verwacht u binnenkort een voor uzelf ongunstige verandering op uw werk?  nee  ja * 

34 Wordt uw werkplezier ongunstig beïnvloed door onregelmatige werktijden?  nee  ja * 

35. Kunt u als het nodig is voldoende afstand nemen van uw werk?  ja  nee * 

36. Is het u duidelijk waarvoor u wel en niet verantwoordelijk bent in uw werk.  ja  nee * 

* Graag uw toelichting 

Vraagnummer :   

   

   

   

37. Hoe ervaart u al met al uw werk?  goed naar mijn zin  

   redelijk naar mijn zin  

   matig naar mijn zin  

   slecht naar mijn zin  



 

Vragen behorende bij de module visusonderzoek 
Wilt u hieronder aangeven wat op u van toepassing is?

 Ik draag geen bril of lenzen

 Ik draag een bril voor  veraf  lezen  veraf en lezen (multifocus / varilux)  beeldscherm

 Ik draag lenzen  de hele dag  een deel van de dag,  uur

1. Wanneer was uw laatse controle bij de opticiën / oogarts?  
2. Is de sterkte van uw lenzen / brillenglazen toen veranderd?  nee  ja 

3. Kunt u (met leesbril) dichtbij (lezen) scherp zien?  ja  nee 

4. Kunt u (met bril / lenzen) op afstand scherp zien?  ja  nee 

5. Kunt u (met bril / lenzen) de tekst op uw beeldscherm (indien van toepassing) scherp zien?  ja  nee 

6. Hoeveel uur per dag moet u geconcentreerd lezen (van papier of op het beeldscherm) ?  
7. Kunt u dit regelmatig (b.v. ieder uur) onderbreken?  ja  nee 

8. Heeft u oogklachten welke volgens u direct samenhangen met het ingespannen turen?  ja  nee 

9. Indien ja welke 
klachten:  droge ogen  branden  vermoeidheid  jeuk  tranen  pijn 

10. Heeft u hoofdpijn welke volgens u direct samenhangt met het ingespannen turen?  nee  ja 

11. Is er in uw situatie wel eens een werkplek onderzoek verricht?  ja  nee 

 

Vragen behorende bij de module audiometrie  
1. Heeft u vroeger een aandoening aan de oren of aan het gehoor doorgemaakt?  nee  ja

zo ja welke:  

2. Heeft deze aandoeningen geleid tot blijvende gehoorsvermindering?  nee  ja

zo ja welk oor:  links  rechts  beide kanten 

3. Bent u vroeger regelmatig blootgesteld geweest aan lawaai of harde muziek?  nee  ja

In welke vorm ?  

4. Komt er in de familie doofheid of slechthorendheid voor op oudere leeftijd?  nee  ja

5. Werkt u tegenwoordig dagelijks in een lawaaierige omgeving?  nee  ja

6. Waardoor wordt dit lawaai veroorzaakt?  

7. Gebruikt u zoveel mogelijk (goede) gehoorbescherming?  ja  nee

8. Vindt u dat u het afgelopen half jaar minder goed bent gaan horen?  nee  ja

9. Zet u, volgens anderen, de radio of televisie te hard?  nee  ja

10. Kunt u in een rumoerige omgeving de gesprekken goed volgen?  ja  nee

11. Heeft u regelmatig last van draai duizelingen, oorsuizen of een fluittoon in het oor?  nee  ja

12. Bent u onder behandeling van een KNO arts?  nee  ja

13. Moeten uw oren regelmatig worden uitgespoten?  nee  ja

14. Heeft u de afgelopen week een verkoudheid of een oorontsteking doorgemaakt?  nee  ja

15. Kunt u luchtdrukverschillen goed opvangen ("klaren")?  ja  nee

 

 

Toelichting op het lichamelijk onderzoek  
Een lichamelijk onderzoek maakt deel uit van dit preventief medisch onderzoek. Het lichamelijk onderzoek heeft een algemeen karakter 
en is gericht op het opsporen van gezondheidsbedreigende factoren. Bij dit onderzoek zal de nadruk liggen op de volgende onderdelen: 
bloeddruk, hals, hart, longen, bloedvaten, buik, liezen, rug, armen, benen. De arts kan echter op gond van de anamnese en eventuele 
klachten het onderzoek aanpassen.  
Onderzoek van de geslachtsorganen zal niet standaard worden uitgevoerd. Dit zal alleen plaatsvinden als daar een medische reden toe 
is en als u met het onderzoek instemt. Indien nodig zal dit tijdens het onderzoek met u worden besproken.  

Borstonderzoek bij vrouwen wordt alleen verricht na toestemming van de betrokkene.

Gaat u akkoord met borstonderzoek door de arts?  nee  ja 

   

 
Handtekening client(e): Paraaf arts:



 

Naam van de keurend arts:........................................................................

s.v.p. de onderstaande verslaglegging volledig invullen 

Opmerkingen naar aanleiding van vragenformulier en vraaggesprek: 
 Hieruit kwamen geen specifieke zaken naar voren.

 De door u ingebrachte zaken zijn met u besproken. Hierbij valt het volgende op te merken.

 

 

 

Lifestyle aspecten: 
 U rookt (in meer of mindere mate) al ongeveer .......... jaar.

 Ter voorkoming van ernstige aandoeningen van longen, hart en bloedvaten adviseer ik u nadrukkelijk te stoppen met roken. Om u 
daarbij op weg te helpen is hierover een brochure bijgevoegd.

 U drinkt gemiddeld meer dan 3 glazen alcohol per dag.

 Ter voorkoming van ernstige leverbeschadigingen adviseer ik u dit terug te brengen tot maximaal drie (mannen) / twee (vrouwen) 
glazen per dag.

 U geeft aan niet te voldoen aan de 'Nederlandse norm voor bewegen' (dagelijks meer dan 30 minuten matig-intensief bewegen). 
Onderzoek heeft aangetoond dat het voldoen aan deze norm leidt tot afname van klachten, een verbetering van uw conditie en 
minder kans op hart- en vaataandoeningen. In bijgaande brochure staan veel ideën hoe u dit kunt realiseren.

 U voldoet aan de 'Nederlandse norm voor bewegen' (dagelijks meer dan 30 minuten matig-intensief bewegen, al dan niet 
aaneengesloten). Onderzoek heeft aangetoond dat het voldoen aan deze norm leidt tot afname van klachten, een verbetering van 
uw conditie en minder kans op hart- en vaataandoeningen. Ik adviseer u dan ook hiermee door te gaan.

Werk/gezin: 
 Hierbij kwamen geen specifieke problemen naar voren.

 In het kort bespraken we problemen van spanning en stress welke samenhangen met de  prive-/  werkomstandigheden. Ik 
adviseer u dit uitvoeriger te bespreken met uw  huisarts /  bedrijfsarts, teneinde in overleg met hem/haar te komen tot een 
adequate aanpak.

 

Biometrie 

Gewicht en Lengte Pols en Bloeddruk Urine Visus + tono + gehoor 

Gewicht :  kg

Lengte :  cm

QI :  kg/m2

Buikomvang :  

Norm 19,5 - 25

Overgewicht 25 - 30

Obesitas 30 - 40

Morbide obesitas > 40

 

Pols :  pm

RR 1 ste :  
 2 de :  

na rust :  
Verhoogd indien

gemiddelde van 3 metingen

 diast > 90

 syst > 140

 

 

Glucose :  mg/dl

Eiwit :  mg/dl

bloed  ery's/ul

menstruatie:      ja  nee

Visus veraf :

 links rechts L+R

Zc    
Mc    
Oogboldruk    
12 - 20 mm is normaal

 Uw gewicht is in orde

 Uw Quetelet index is verhoogd. Dit betekent dat u te zwaar bent voor uw lengte. In uw situatie adviseer ik het lichaamsgewicht 
terug te brengen naar .......... kg.

  
 U heeft een normale bloeddruk, specifieke maatregelen zijn niet nodig.

 Uw bloeddruk is verhoogd. Ik adviseer u uw bloeddruk binnen een week door uw huisarts te laten onderzoeken.

  

 Bij het onderzoek van de urine werd(en)  eiwit,  suiker,  rode bloedcellen aangetroffen. Daar de oorzaak en ernst niet met 
zekerheid konden worden vastgesteld adviseer ik u hierover contact op te nemen met uw huisarts. 

 In de urine werden geen afwijkingen waargenomen

  
 Uw gezichtsvermogen  met  zonder bril/lenzen voor veraf is voldoende (gecorrigeerd) om goed te kunnen zien. 

  
 Het gezichtsvermogen voor veraf  beiderzijds  links  rechts. 

  is niet optimaal, een bezoek aan de  opticien,  oogarts is echter nog niet nodig. 

  is dusdanig afgenomen dat een bezoek aan de  opticien,  oogarts is aan te bevelen. 



 Er heeft geen oogboldrukmeting plaatsgevonden. 

 Uw oogboldruk is  links  normaal  verhoogd 

 Uw oogboldruk is  rechts  normaal  verhoogd 

  verdere actie is niet nodig  Ik adviseer u contact op te nemenmet een oogarts.

 Uw bloedbezinking is verhoogd. 

  Een oorzaak hiervoor kon tijdens dit onderzoek niet worden vastgesteld, ik adviseer u hierover contact op te nemen met uw 
huisarts. 

  Waarschijnlijk hangt dit samen met

 
 Ik adviseer u de bepaling over twee maanden via uw huisarts opnieuw te laten uitvoeren. 

 

Beoordeling ecg 

 Uw ecg vertoonde geen afwijkingen

 Uw ecg vertoont afwijkingen welke duiden op onvoldoende zuurstof aanvoer in de hartspier. Dit is voor u bekend en u bent hiervoor 
al door de cardioloog gezien.

 Uw ecg vertoont afwijkingen welke mogelijk kunnen duiden op onvoldoende zuurstof aanvoer in de hartspier. Om dit met zekerheid 
vast te stellen is onderzoek door een cardioloog aangewezen.

 Uw ecg vertoont afwijkingen in het prikkelpatroon. Dit is voor u bekend en u bent hiervoor al door de cardioloog gezien.

 Uw ecg vertoont afwijkingen in het prikkelpatroon.

Voor de huisarts / cardioloog:

Beschrijving ecg:

 

Indicatie Maximaaltest 
Bij u zijn 3 of meer risicofactoren voor hart en vaatziekte vastgesteld, te weten

 Leeftijd,  roken,  Hypertensie,  Cholesterol,  DM,  BMI

Om kransslagader vernauwing vroegtijdig op het spoor te komen wordt een fietstest geadviseerd. 
Ik adviseer u dan ook bij Meditel een afspraak te maken voor dit vervolgonderzoek.

 
 
Longfunctieonderzoek, conclusie en advies 

 De resultaten van de longfunctietest vielen binnen de norm.

 De resultaten van de longfunctietest waren  licht,  matig,  ernstig afwijkend.

 Er is sprake van:  een beperking van het volume van de longen. 

   een verminderde doorgankelijkheid van de luchtwegen. 

Deze resultaten kunnen samenhangen met:

 Bestaande longproblemen, u bent hiervoor al onder behandeling.

 Het feit dat u rookt; ik adviseer u nadrukkelijk te stoppen met roken.

 De aard van uw werkzaamheden en werkomstandigheden. Om dit met zekerheid vast te kunnen stellen is specialistisch onderzoek 
nodig.

  Ik adviseer u nadrukkelijk om goede adembescherming te dragen.

  Ik acht het om die reden raadzaam de longen te laten onderzoeken door een longarts.

  Ik adviseer u contact op te nemen met de  huisarts,  bedrijfsarts.

 

 



Meetresultaten visustest: 

 
Meting veraf O = zonder correctie X = met correctie 

- Visus 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 > 1,5

- Titmus 2 1 3 5 6 7 8 9 10 11 >12

- Essilor  2  4  6  8  10  12

Rechts - - - - - - - - - - - -

Links - - - - - - - - - - - -

Beide ogen - - - - - - - - - - - -

Meting dichtbij O = zonder correctie X = met correctie 

- Visus 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 > 1,5

- Titmus 2 1 3 5 6 7 8 9 10 11 >12

- Essilor  2  4  6  8  10  12

Rechts - - - - - - - - - - - -

Links - - - - - - - - - - - -

Beide ogen - - - - - - - - - - - -

Laptop 50 cm / PC 66 cm O = zonder correctie X = met correctie 

- Visus 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 > 1,5

- Titmus 2 1 3 5 6 7 8 9 10 11 >12

- Essilor Niet mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk

Rechts - - - - - - - - - - - -

Links - - - - - - - - - - - -

Beide ogen - - - - - - - - - - - -

 

Opmerkingen

  

  

  

Visus conclusie en advies 

 U heeft een goed gezichtsvermogen voor veraf, dichtbij en beeldscherm; nadere aanbevelingen zijn niet nodig

 Het gezichtsvermogen is met  bril /  lenzen voldoende gecorrigeerd om goed te kunnen zien.

 Het gezichtsvermogen is:

  beiderzijds voor  veraf  dichtbij  beeldscherm

  links voor  veraf  dichtbij 

  rechts voor  veraf  dichtbij 

  niet optimaal, een bezoek aan de  opticien ,  oogarts is echter nog niet nodig

 In uw situatie is een beeldschermbril aan te bevelen, u kunt hierover contact opnemen met uw arbo-dienst 

 De klachten die u aangeeft, hangen zeer waarschijnlijk samen met een verkeerde werkhouding, dan wel met te weinig afwisseling 
in de werkhouding, regelmatige afwisseling van de werkhouding is aan te bevelen

 In uw situatie is een ergonomisch onderzoek geindiceerd, ik adviseur u hierover contact op te nemen met uw arbo-dienst 

  



 
Kleurenzien 
Beoordeling.

A B C D E F

12 5 26 6 16 -

 
U heeft van de 8 getallen er .......... goed.

 

Kleuren zien conclusie en advies 
Indien 5 of meer goed:

 Volgens de test heeft u geen moeite met kleuren zien.

Indien 4 of minder goed:

 Volgens de test heeft u moeite met kleuren zien; een nader onderzoek door de oogarts is aan te bevelen.

 

 
Verticale forie 
Beoordeling.

1 2 3 4 5 6 7

Links hyperforie Normaal Rechts hyperforie

 

Verticale forie conclusie en advies 
3,4,5

 De stand van de ogen in het verticale vlak is normaal.

1,2 en 6,7

 De stand van de ogen in het verticale vlak is afwijkend; een nader onderzoek door de oogarts is aan te bevelen.

 

 
Horizontale forie 
Beoordeling.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Afwijkend: esoforie Normaal Afwijkend: exoforie

 

Horizontale conclusie en advies 
7,8,9;

 De stand van de ogen in het horizontale vlak is normaal.

1 - 6 en 10 - 15

 De stand van de ogen in het horizontale vlak is afwijkend; een nader onderzoek door de oogarts is aan te bevelen.

 

 
Stereo zien; diepte zien 
Beoordeling.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B L B T T L R L R

 

Stereo conclusie en advies 

 U kunt voldoende/goed diepte zien.

 U kunt niet voldoende diepte zien; een nader onderzoek door een oogarts is aan te bevelen.



Onderzoek oren:  

Linkeroor:

De uitwendige gehoorgang vertoont

 geen afwijkingen

 oorsmeer,  schilfering,  ontsteking

Het trommelvlies

 vertoont geen afwijkingen

 is niet te beoordelen door aanwezigheid van oorsmeer

 de volgende afwijking:

 

Rechteroor:

De uitwendige gehoorgang vertoont

 geen afwijkingen

 oorsmeer,  schilfering,  ontsteking

Het trommelvlies

 vertoont geen afwijkingen

 is niet te beoordelen door aanwezigheid van oorsmeer

 de volgende afwijking:

 

Registratie audiometrie:  

Li 125 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000  Re 125 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000

-/+          -/+           

- 10          - 10           

0          0           

10          10           

20          20           

30          30           

40          40           

50          50           

60          60           

70          70           

80          80           

90          90           

Audiometrie conclusie en advies 
 U heeft zowel links als rechts een goed gehoor; nadere aanbevelingen zijn niet nodig

Het gehoor is:

 beiderzijds  in geringe mate,  aanzienlijk  ernstig verminderd t.a.v. de  lage /  midden /  hoge tonen

 links  in geringe mate,  aanzienlijk  ernstig verminderd t.a.v. de  lage /  midden /  hoge tonen

 rechts  in geringe mate,  aanzienlijk  ernstig verminderd t.a.v. de  lage /  midden /  hoge tonen

 Dit is niet meer dan op grond van uw leeftijd te verwachten.

 Dit is meer dan op grond van uw leeftijd te verwachten.

 Op grond van de anamnese is dit waarschijnlijk het gevolg van langdurige blootstelling aan lawaai. Op deze wijze ontstaan 
gehoorverlies zal niet meer herstellen; derhalve adviseer ik u nadrukkelijk om in voorkomende gevallen goede gehoorbescherming 
te dragen om verdere beschadiging te voorkomen.

 De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Gezien de mate van gehoorsverlies is een bezoek aan een KNO arts:

 aan te bevelen.

 vooralsnog niet nodig, wel adviseer ik u het gehoorsvermogen in de toekomst te blijven volgen.

 Bij u werd een afwijking aan de gehoorgang / het trommelvlies waargenomen, ik adviseer u contact op te nemen met de huisarts 
voor nader onderzoek / adequate behandeling.

 

 

 

 



Faecatetest conclusie en advies 

 Een faecatest maakte geen deel uit van het onderzoek

 De uitslag van de faecatest is negatief. Voor de interpretatie verwijs ik u naar de toelichting.

 De uitslag van de faecatest is positief. Voor de interpretatie verwijs ik u naar de toelichting. Ik adviseer u hierover contact op te 
nemen met de huisarts.

De volgende brochures moeten worden meegestuurd via OCM / zijn reeds meegegeven/ n.v.t: 
Brochure Moet worden meegestuurd door OCM is reeds meegegeven n.v.t

Stoppen met roken    

Bewegen doet wonderen    

Hoge bloeddruk    

Gewicht in balans / Overgewicht    

Te hoog cholesterol    

Feiten over alcohol    

Borstzelfonderzoek    

Kanker, wat moet je ervan weten?    

Verstandig zonnen    



lichamelijk onderzoek 
Algemene indruk :

 
ZIjn er afwijkingen of functiestoornissen ten aanzien van de / het:

Huid:   nee  ja 

Klieren: lymfeklieren  nee  ja 

  schildklier  nee  ja 

  mammae  nee  ja 

Zenuwstelsel: reflexen;  nee  ja 

  evenwicht  nee  ja 

  tremor  nee  ja 

Specifiek onderzoek zenuwstelsel  nvt  ja 

Extremiteiten bovenste  nee  ja 

  onderste  nee  ja 

Specifiek onderzoek extremiteiten  nvt  ja 

Wervelkolom houding / stand  nee  ja 

  functie  nee  ja 

Specifiek onderzoek wervelkolom  nvt  ja 

Hart ictus  nee  ja 

  percussie  nee  ja 

  auscultatie  nee  ja 

Vaten hals  nee  ja 

  buik / liezen  nee  ja 

  voeten  nee  ja 

  veneuze circulatie  nee  ja 

Longen thoraxwand  nee  ja 

  beweeglijkheid grenzen  nee  ja 

  percussie  nee  ja 

  auscultatie  nee  ja 

Buik adipositas (centraal)  nee  ja 

  lever / milt vergroot  nee  ja 

  abnormale zwellingen  nee  ja 

  druk- / loslaatpijn  nee  ja 

Specifiek onderzoek abdomen  nvt  ja 

De geslachtorganen (op indicatie)  nee  ja 

Inspectie anus (op indicatie)  nee  ja 

Rectaal toucher (op indicatie)  nee  ja 

 
Samenvatting lichamelijk onderzoek, toelichting, aanvullende gegevens.

  

  

 
Paraaf keurend arts:

 

Conclusie en advies lichamelijk onderzoek 

 Bij het lichamelijk onderzoek zijn geen, dan wel geen nieuwe, afwijkende bevindingen van betekenis waargenomen

 Bij het lichamelijk onderzoek zijn de volgende nieuwe afwijkende bevindingen gedaan:

 

 

 Ik adviseer u hierover contact op te nemen met uw huisarts



 
 

 
 
Geachte collega, 
 
In het kader van een preventief medisch onderzoek zag ik heden 
 

 

 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  
 
Hoogachtend, 

 

Hoofdkantoor CED Meditel B.V.
Rietbaan 40-42

2908 LP Capelle aan den IJssel

Postbus 393

2900 AJ Capelle aan den IJssel

F.(010) 2846678

E-mail: info@meditel.nl
Website: www.meditel.nl

 
 
 
 

Datum 
........................... 
 
Behandeld door 
Backoffice 
 

Dossiernummer 
..................... 
 

Telefoon 
010 2846683 

Onderwerp 
Preventief Medisch Onderzoek 

dhr / mevr :
Adres :  
Woonplaats:  

Geboren:
telefoon :
 

De volgende afwijkende bevindingen geven aanleiding tot nadere beoordeling:

Anamnese
 
 
 

Biometrie en aanvullend onderzoek:
Urine Hematurie ery's /ul Proteinurie mg/dl Glucosurie mg/dl

Bloeddruk 1ste meting 2de meting
Gewicht Lengte BMI
Afwijkend ecg
Visus
Longfunctietest

Afwijkend bloed onderzoek

Lichamelijk onderzoek
  
  
  


