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Anamneseblad Reflexologie 
Naam: 

Geboortedatum: Burgerlijke staat: Beroep: 

Adres:   

Telefoon: Mailadres: 

Divers (kinderen, leeftijd, hobby’s,…): 

Naam & adres arts: 

Contactpersoon (naam, relatie, telefoon): 

 

Medische geschiedenis 

 

Bloedarmoede  Rode Hond  Waterpokken  Difterie  Mazelen  De Bof  Longontsteking  

 Kinkhoest  Reumatische koorts  Sinussen  Ziekte van Pfeiffer  Roodvonk  Polio   

Medicatie, vitamines, supplementen: 

Operaties:  

Ongevallen / blessures: 

Inplantingen (spiraal, pacemaker,…): 

Algemene gezondheidssituatie (allergieën, huidproblemen,…): 

Andere: 

 

 Zwangerschap              Borstvoeding                nu zwanger?______ weken 

 Menstruatie                   PMS                               Menopauze       

Familiegerelateerde aspecten 
 

 Diabetes  Epilepsie  Bloeddruk  Trombose  Hart  Migraine  Nieren  Blaas 

 Spijsvertering    Constipatie  Spataders  Allergieën  Hepatitis  Hooikoorts  Astma 

 MS       Kanker  Artritis 

Leefgewoonten  

 

 Roken                      Alcohol           Dieet                       Lichaamsbeweging: ______________________ 

 Slapeloosheid         Stress              Neerslachtig    
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Akkoordverklaring cliënt 

 
Datum: ___/___/______  

 

Dit formulier wordt ingevuld bij de eerste afspraak en dient gedateerd en ondertekend te worden door de cliënt 

alvorens de sessie aanvangt. Door het lezen en ondertekenen van dit document, laat ondergetekende weten op de 

hoogte te zijn van onderstaande gegevens en verklaart hij/zij zich hiermee akkoord. 

 

“Reflexologie is de leer, de kennis en de bewerking van reflexpunten en -zones, die corresponderen met en een 

weerspiegeling zijn van alle weefsels van het lichaam.  

Reflexologie is een unieke methode om homeostase van de mens in al zijn aspecten te bevorderen.”  
Definitie BeVo 

 

 De reflexoloog is een gezondheidsbegeleider, speciaal opgeleid in reflexologie.  

 De reflexoloog is geen reguliere arts en zal bijgevolg geen diagnoses stellen. 

 Wanneer een cliënt onder behandeling is van een arts, specialist of andere medische behandelingen krijgt, 

mag een reflexoloog, noch de cliënt, deze stoppen zonder de behandelende arts of medische specialist 

hierover te raadplegen. 

 Het volgen van een reflexologie - sessie is geen vervanging van de reguliere medische behandelingen maar 

is aanvullend. 

 De informatie op het anamneseblad werd naar beste weten ingevuld en ik geef toestemming om mezelf of 

mijn kind een complementaire therapie (reflexologie) te laten ondergaan. 

 Ik ben op de hoogte gesteld van de privacy policy, geldend op bovenstaande datum, van de reflexoloog en 

ga ermee akkoord dat mijn gegevens bewaard worden zoals onderschreven in deze privacy policy. 

 

Voor akkoord, 

[Handtekening cliënt] 
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Behandelplan Reflexologie 

 

Datum: 

Technieken: 

 

 

Waargenomen reactie cliënt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties na de massage: 
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