Vragenlijst voor nieuwe patiënten.
Gegevens patiënt
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Geb.datum:
BSN:
Telefoonnummers:
E-mail adres:
Verzekering + verz.nr: ..
Beroep:
Allereerst welkom in onze praktijk! Tandarts Fincken biedt met zijn team de allerbeste zorg
binnen de gemoedelijke sfeer van deze moderne praktijk.
Graag zouden we u willen vragen de onderstaande lijst in te vullen om een beeld te krijgen
van uw ervaring met vroegere mondzorg.

Waarom zoekt u een andere tandarts?
O
O
O
O
O

niet tevreden over vorige tandarts
conflict met tandarts
openstaande rekeningen
verhuizing
anders, nl. ------------------------------------

Wanneer bent u het laatst bij een tandarts geweest?: ……………………………………

Hoe vaak gaat u normaal naar de tandarts:O
O
O

1x per jaar
2x per jaar
alleen bij pijn

Heeft u angst voor de tandarts:

ja
nee

O
O

Heeft u al eens een slechte ervaring gehad bij de tandarts?.............................
Wat verwacht u van uw tandarts?.......................................................
Weet u wat onze preventieassistentes en/of mondhygiëniste voor u kunnen
betekenen?.................................................................................................................................

Voedingsmomenten per dag:

O
O
O

hoeveel maaltijden eet u per dag:
hoofdmaaltijden (aantal)
tussendoortjes (aantal)

Wat drinkt u het meest:

O
koffie
O
thee
O
frisdrank
O
water
O
anders, nl.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Als u rookt, zijn wij verplicht u mede te delen dat u moet stoppen met roken, wenst u hier
meer informatie over?
O
Ja heel graag
O
nee, nl------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wanneer poetst u uw tanden:

O1x per dag nl. O morgen O middag O avond
O2x per dag nl. O morgen O middag O avond

Tandpasta

O
O

met fluoride
zonder fluoride

Tandenborstel

O
O
O

(meestal) mechanisch tandenborstel
(meestal) handmatige tandenborsten
beide van toepassing

Goed gebruik van een tandenborstel en met name een elektrische tandenborstel verwijdert
de plaque en etensresten die zich verzamelen rondom de tand, specifiek overhangende
delen of de plek waar de tand naar tandvlees overgaat.
Maar wist u ook dat naarmate u ouder wordt tussen de tanden meer ruimte ontstaat waar
de tandenborstel niet eens bij kan? Al deze ruimtes opgeteld vormen zelfs een aanzienlijk
oppervlakte van uw gebit! En dit overslaan kan verschillende nadelige gevolgen hebben
zoals; gaatjes tussen de tanden, ademgeur door etensresten en (soms bloedend) ontstoken
tandvlees. Hulpmiddelen om tussen de tanden schoon te kunnen maken zijn tegenwoordig
dus onmisbaar.
Heeft u behoefte aan meer uitleg wat betreft tandenpoetsen:
O
ja
O
nee, en waarom niet?-------------------------------------------------------------------------------------

Bent u tevreden over u gebit:

O
ja
O
Nee, en waarom niet?————————
—————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————

Welk cijfer geeft u uw gebit op een schaal van 0 tot 10?
- met 0 is erg slecht en 10 is super goed
- toelichting……………………………………………………………….
Wat zijn u wensen voor de toekomst:
O
Zolang mogelijk eigen tanden en kiezen
O
Kronen en bruggen
O
Implantaten
O
Prothese (kunstgebit)
O
Anders nl.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij danken u voor uw medewerking,
Fincken Tandartsen

