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Geachte Mevrouw/ Mijnheer

Het consult zal een optimaal resultaat kunnen hebben als u zich oriënteert op de volgende punten:

Het vermelden van de huidige problemen is belangrijk. Ook het benoemen van de klacht die u als 

het belangrijkst ervaart. Het vragenformulier is hier een leidraad.

Uw huistandarts zou ons de foto’s van uw gebit moeten doormailen. Een orthopantomogram (OPT) 

is heel nuttig. 

Mocht vóór het consult blijken dat zo’n OPT noodzakelijk is dan kan ik u verwijzen naar collega van 

Versendaal, Zijlweg 151, Haarlem. Tel. 023 5311297. Deze praktijk is op loopafstand 

verwijderd.

De kosten hiervoor bedragen 66,61 euro welke u aldaar contant zult voldoen. Als u dan drie 

kwartier vóór uw bezoek aan onze praktijk zich daar meldt, dan bent u op tijd bij ons. 

Een telefonische afspraak daarvoor is wenselijk.

De duur van het consult kan één tot anderhalf uur bedragen. Het uurtarief is 120.- euro. Het halve 

uur daarna kost 50.- euro. Over de verzekering hiervoor dient u zich vóór het consult te oriënteren 

bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. Hierover kan ik u geen informatie geven. 

U krijgt van mij een rekening met tandheelkundige coderingen. Deze moet u contant voldoen. Ik heb 

geen pinautomaat.

Wij hebben een jarenlange medisch expertise opgebouwd voor tandheelkundige problemen die 

mogelijk een relatie hebben met organen en orgaansystemen en dus mogelijk ziekte. Ongezonde 

tanden en kiezen kunnen u ziek maken.

Dit consult kan uitmonden in een doorwrocht advies inzake tandheelkundige behandeling. Dit advies 

wordt u dan schriftelijk meegegeven voor uw huistandarts.

Uw vragen via mail of telefoon beantwoorden is niet mogelijk. Een afspraak maken voor het consult 

kan via telefoon 023 5266616.
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Hart
Onregelmatige of overslaande hartslag              
Snelle of bonzende hartslag  
Pijn in de borststreek  

Totaal:          
    
Energie / Aktiviteit
Vermoeidheid                                 
Exstreme uitputting na inspanning                  
Apathie                                                            
Hyperaktiviteit                                                
Rusteloosheid           
Restless legs (onrustige benen)                      
Vaak ziek zijn                                                  
Veelvuldig bloedarmoed                                 
Slaapstoornissen                                         

Totaal:          
Overige
Veelvuldig plassen                                            
Vaak dorst gevoel                                           
Genitale jeuk                                                      
Vrouw: Abnormale afscheiding/vaginale jeuk  
Anale jeuk                                                          
Overvloedig eten         
Overgewicht                                                       
Onder gewicht                                                    
Vocht vasthouden                                               
Wisselende stemmingen                                    
Angst / fobie 
Agressief                             
Moeite met slikken      
Overgevoeligheid voor geluid                                 
 Overgevoeligheid voor licht (zonnebril)                  
Zonneallergie                                                            
Allergisch voor chemische stoffen 

Totaal:          

Vervolg Overige 
Allergisch voor voeding                                           
Spierpijnen vooral in bovenarmen/dijen                  
Verscherpte reukzin                                                 
Opgezette lymfeklieren                                            
Dikwijls een zere keel                                              
Moeite met evenwicht bewaren                               
Moeite met lopen (korte afstanden)                         
Vaak rugpijn                                                             
Slechte regulatie lichaamstemperatuur                    
Enorme bleekheid (geen bloedarmoede)                  
Verlies van sexuele belangstelling                            
Koude handen en voeten                                           
Regelmatig verhoogde lichaamstemperatuur          
Chronisch extreme vermoeidheid                             
Sterk verminderde stress-weerstand                         
Afbrokkelende /  scheurende nagels                         
Beslagen tong                                                            
’s Morgens moeilijk op gang komen                         
Hongergevoel tussen maaltijden door                      
Neiging tot piekeren                                                 
Beverig gevoel na het eten                                       
Zweverig, beroerd gevoel na het eten                      
Slaperigheid of duf gevoel na het eten                     
Nachtmerries                                                             
Negatief gedrag na het eten 
Menstruatie stoornisen 
Prostaatontstekingen  
Zweren in mond (aften) of maagdarm 
Opboeren, brandend maagzuur                       
Slechte adem en smaak in de mond      
Lage bloeddruk                                   
Pijnlijke tong 

Totaal:          
         

Vragenlijst Metabole screening (stofwisselingsonderzoek)

         Puntenschaal
0  =   nooit of bijna nooit
1  =   af en toe, maar niet hevig
2  =   af en toe, maar hevig
3  =   dikwijls, maar niet hevig
4  =   dikwijls, maar hevig
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Spijsvertering
Misselijk of braken      
Diarree                                                               
Verstopping                                                       
Opgeblazen gevoel                                             
Oprispingen of winderigheid                             
Brandend maagzuur                                           
Buikpijn                                                             
Bloed bij de ontlasting                                       
Slijm bij de ontlasting                                        
Breiige ontlasting                                               
Slecht ruikende ontlasting                                  
(zurig/rotte eieren/vet)

 Totaal:          
    
Energie / Aktiviteit
Vermoeidheid                                 
Exstreme uitputting na inspanning                  
Apathie                                                            
Hyperaktiviteit                                                
Rusteloosheid           
Restless legs (onrustige benen)                      
Vaak ziek zijn                                                  
Veelvuldig bloedarmoed                                 
Slaapstoornissen                                         

Totaal:          
Oren     
Jeukende oren                                                   
Oorpijn, oorinfecties                                        
Lopende oren                                                    
Oorsuizingen, gehoorverlies   

Totaal:          
Ogen
Tranende of jeukende ogen                               
Gezwollen, rode of  toegeplakte oogleden      
Wallen of donkere kringen onder de ogen        
Wazig zicht’witte stippen of slierten zien        
Oogonstekingen Branderige ogen                                                 

Totaal:         

Mond / Keel
Chronische hoest                                                 
Vastzittend slijm in de keel, kuchen                    
Keelpijn, heesheid, stemloosheid                        
Gezwollen/aangeslagen tong, tandvlees, lip       
Mondontstekingen                                               
Metaalsmaak                                                        
Amandelontstekingen

                                         Totaal:
      
Neus
Verstopte neus                                                      
Sinusproblemen (kaak- of voorhoofdsholte)                                   
Hooikoorts                                                            
Niesbuien                                                              
Overgevoelige slijmvliezen

                                   Totaal:           
Hoofd
Hoofdpijn                                                         
Neiging tot flauwvallen                                    
Hooikoorts                                                        
Niesbuien  
Overgevoelige slijmvliezen

Totaal: 
Huid
Acne (huidafwijking die kan ontsteken)                                                                  
Schilfers                                                              
Droge huid                                                           
Haaruitval                                                            
Blozen /  opvliegers                                             
Overvloedig transpireren                                     
Eczeem                                                                 
Jeukende huid / brandende ogen                          
Spontaan optredende blauwe plekken                  
Vreemde huiduitslag                                             
                                                            Totaal:             
     

Vragenlijst Metabole screening (stofwisselingsonderzoek)

         Puntenschaal
0  =   nooit of bijna nooit
1  =   af en toe, maar niet hevig
2  =   af en toe, maar hevig
3  =   dikwijls, maar niet hevig
4  =   dikwijls, maar hevig
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Uw voorletters: 

Achternaam: 

Adres:

Postcode: 

Woonplaats: 

Geboorte datum:

Telefoon:

E-mailadres:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Longen
Longstuwing                                                         
Astma                                                                   
Kortademigheid                                                    
Moeilijke ademhaling / hyperventilatie               
Chronische hoest

Totaal:

Gewrichten/Spieren
Gewrichtspijnen                                                    
Gewrichts ontsteking                                            
Stijfheid of beperktheid in beweging                    
Spierpijn                                                                
Moeilijkheden bij het staan                                   
Gevoel van zwakte of vermoeidheid                     
Opgezette vingers  ( oedeem )                               
Spierkrampen

Totaal:

Geheugen
Zwak geheugen                                                       
Verwarring, laag bevattingsvermogen                    
Zwakke lichamelijke coördinatie                            
Moeilijk beslissingen kunnen nemen                      
Stotteren / stamelen / onduidelijk praten                
Leermoeilijkheden                                                  
Depressiviteit                                                         
Trillen of beven                                                       
Paniekaanvallen                                                      
Emotioneel labiel zijn                                             
Het niet kunnen vinden van woorden                     
Naaldeprikgevoel  of gevoelloosheid

Totaal: 

Vragenlijst Metabole screening (stofwisselingsonderzoek)

         Puntenschaal
0  =   nooit of bijna nooit
1  =   af en toe, maar niet hevig
2  =   af en toe, maar hevig
3  =   dikwijls, maar niet hevig
4  =   dikwijls, maar hevig
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