PRAKTIJK NAAM
RAPPORTAGE BEHANDELTRAJECT

Datum:

Voornaam + achternaam:
Geslacht:
Leeftijd:
Adres:
Telefoon:
Beroep:


Bloeddruk:



Behandelreden:



Klachteninventarisatie:

Geef op de volgende manier op de tekeningen aan waar wat aan de hand is:
Spanning “S”
Pijn
“P”
Operaties “O”



Ontstaan en tijdslijn:



Provocatie:



Reductie:



Operaties:



Medicijngebruik:



Medische geschiedenis:



Onder behandeling arts/specialist:
Zo ja, naam en telefoonnummer vragen.



Familiare medische geschiedenis:



Kruis aan indien van toepassing:

_____ operaties _____ wervelproblemen _____ hartproblemen _____ hoge bloeddruk
_____ osteoporose _____ hernia ____ fracturen _____ artritis ______ contactlenzen
______ zwanger ____ rugklachten ____ nek klachten

____ constipatie ____ diarree

_____ gewrichtsklachten ____ gewrichtsluxatie ____ verminderde stolling van het bloed
____anders

Geef nadere toelichting op de zaken die aangekruist zijn:



Heb je last van overspannenheid / nervositeit / depressie / hyperventilatie?
Doorkruizen wat niet van toepassing is en indien ja, in welke mate en sinds hoe lang?



Ervaar je stress op het werk of privé?
Werk:
Privé:
Hoe vaak:

Sinds hoe lang:


Hoe is je slaapritme?



Dagelijkse werkzaamheden (hoeveel uur + x per week):



Sport / hobby (hoeveel uur + x per week):



Waar voel je op dit moment de meeste spanning in je lichaam?



En waar voelt het op dit moment het meest ontspannen in je lichaam?

Algemene vragen / eerste indruk over elementen
Aarde:
 Heb je wel eens last van brandend maagzuur?
 Heb je vaak maagproblemen?


Heb je wel eens last van oprispingen?



Eerste indruk: goed geaard / normaal / slecht geaard.








Heb je een slappe huid?
Heb je vaak spierpijn?
Heb je snel blauwe plekken?
Heb je veel zelfvertrouwen? Hoe is je concentratie?
Ben je vaak bezorgd? Zorg je goed voor jezelf of altijd voor anderen aan het zorgen?
Ben je vaak verkouden? Of heb je het altijd koud? ( zie ook metaal)


Metaal:
 Hoe is je stoelgang?



Ben je vaak verkouden of vat je gemakkelijk een griepje?










Heb je last van eczeem of ben je allergisch voor iets?
Heb je vaak huidproblemen?
Heb je longklachten?
Is je haar droog?
Hoe is je weerstand?
Kun je moeilijkheden, problemen makkelijk loslaten en andere zaken?
Hoe is je communicatie? … volume vd stem?
Ben je vaak verdrietig?

Water:



Hoe is je menstruatie cyclus:



Heb je wel eens last van blaasontsteking?










Heb je last van oorsuizingen of andere gehoorklachten?
Heb je vaak oorproblemen?
Heb je vaak gebitsproblemen?
Heb je vaak last van koude handen en voeten ( zie ook vuur element)
Heb je vaak rode wangen ?
Heb je vaak last van angstgevoelens/ angstig?
Ben je vaak moe en lusteloos?

Hout:


Draag je een bril / contactlenzen?



Heb je wel eens last van migraine en hoofdpijn?









Ogen staan: helder / mat / gewoon.
Hoe is de bloeddruk ?
Kom je sochtends moeilijk op gang?
Heb je rusteloze benen?
Heb je nek en schouder klachten ?
Ben je vaak woedend ( onterecht woedend)…











Vuur:
Heb je wel eens last van hartritmestoornissen?
Heb je hartkloppingen ?
Ben je vaak onrustig?
Heb je veel slaapproblemen?
Heb je veel last van koude handen en voeten?
Ben je dyslectisch of heb je last van stotteren ed tijdens praten?
Praat je veel/snel of traag of wordt je vaak niet begrepen.



Huidskleur gezicht: bleek / normaal / rood.






Spreekt: langzaam / normaal / snel.
Stem : - kracht ( hout )
- Snelheid ( vuur )……

Heb je een voorkeur of juist afkeer voor een bepaalde smaak?
Voorkeur
zoet
: ja / nee
scherp : ja / nee
zout
: ja / nee
zuur
: ja / nee
bitter : ja / nee

Afkeer
zoet
scherp
zout
zuur
bitter

: ja / nee (Aarde)
: ja / nee ( Metaal)
: ja / nee (Water)
: ja / nee (Hout)
: ja / nee (Vuur)

_________________________________________________________________________________


Verwachtingen gemasseerde (hulpvraag / behandeldoel):



Contra-indicaties:

Overeenkomst
Tav AVG privacy
De cliënt op de hoogte is van het feit dat de CAT-therapeut een cliëntdossier bijhoudt - De CATtherapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen
die gesteld worden door het CAT-bestuur - De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat
op de cliënt van betrekking is - De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van
betrekking is, kan eisen en de CATtherapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een
wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de
zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare
medische oorzaak
Hierbij stem ik …………………………………………….. overeen toestemming te geven voor de Thaise
massage behandeling die ik krijg van …………………….. op ………………………………………………
Handtekening cliënt:

op en bewegingsuitslagen).

Algemene regels volgens CAT:
De cliënt in behandeling gaat bij de CAT-therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze
therapeut gevraagde tarieven
- De cliënt op de hoogte is van de door de CAT-therapeut gebruikte behandelvorm(en) en op de
hoogte is van het door de CAT-therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit
dat een behandelplan een schatting is)
- De CAT-therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega CAT-therapeut of arts
indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of
een aandoening
- Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de
behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht
- Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de CATtherapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt
erkent de behandeling zonder goedkeuring van de CAT-therapeut beëindigt
- De behandeling door de CAT-therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van
hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet
- De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de
CATtherapeut gevoerde geschilleninstantie
- Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en CAT-therapeut; contant, per pin per
consult etc. De cliënt ontvangt een declaratienota van de CAT-therapeut zodra deze bevestiging heeft
dat de betaling is voltooid.

