
Intake formulier 

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode & Plaats:

Mobiel :

Geboortedatum:

Email:

Huisarts + telefoonnr:

Evt andere behandelende artsen:

Neem echt de tijd om de onderstaande vragen in te vullen!

Mijn intakeformulier is namelijk de eerste stap op ons gezamenlijke pad. Het is van cruciaal belang 
dat je de tijd neemt om de onderstaande vragen allemaal in te vullen. Ze zijn het begin van jouw 
nieuwe gelukkige pad. Leg het dus gerust af en toe even weg en pak het de volgende dag weer op.

Je zult tijdens het hele proces gaan voelen dat het probleem door onderliggende, belemmerende, 
(on-)bewuste overtuigingen is ontstaan. En je gaat beseffen dat deze overtuigingen de oorzaak zijn 
van dat de emoties/gevoelens waar je nu zo graag vanaf wilt!  
Het goede nieuws is dat de oplossingen ook in ons zitten! Deze komen o.a. naar boven door de 
vragen in dit intakeformulier. 

Ik wil je uitnodigen om jouw bewuste en onbewuste gedachten te gaan onderzoeken. Doe dit vanuit 
een open nieuwsgierigheid. Want deze zoektocht in jezelf kan je een nieuw en vooral positief 
perspectief over jezelf opleveren. 
En is dat niet wat we allemaal nodig hebben… dat we onszelf eindelijk naar waarde zien? 

Liefs
Yvette

SuccesvolGelukkig 
Amersfoortseweg 1
7313 AA Apeldoorn 
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1. Wat is precies het probleem waar jij nu last van hebt in jouw leven. 
Wat is het probleem waar jij aan wilt werken? Waarbij heb jij hulp nodig? 

2. Hoezo is dit een probleem voor jou? 
We zeggen vaak dat we een probleem hebben. Maar hoezo is jouw probleem eigenlijk een probleem? Hoe
weet jij dat? 

3. Wat is volgens jou de oorzaak van jouw probleem?    
Beschrijf zo helder mogelijk alles waarvan jij denkt dat het belangrijk is m.b.t. jouw probleem. Wat (of wie) is 
de oorzaak en wanneer is het begonnen? 
Vertel hier ook over je familie achtergrond. Hoe was het vroeger bij jullie thuis? Was het veilig  en warm of 
waren je ouders streng en onrechtvaardig. Waren ze liefdevol maar grenzeloos of streng en hardhandig. 
Beschrijf dit eerlijk. Ik heb er geen oordeel over! Het helpt jou om verder te komen tijdens de sessies. 

4. Welke belemmerende gevoelens ervaar jij door/met jouw probleem?
Voel jij jaloezie, woede, verdriet of angsten?  En wat maakt dat jij jaloers, bang of verdrietig voelt? Voel jij je 
onzeker of mensen jou lief/leuk/slim/ of goed genoeg vinden? Heb jij het gevoel dat je vaak afgewezen wordt 
anders bent en er niet echt bij hoort? Of voel jij je vaak niet gehoord of gezien? Of voel jij je angstig in liften,
vliegtuigen of andere zaken. Hoe voel jij je dan over jezelf? Zet deze gevoelens en/of gedachten op een rijtje. 
Belangrijkste bovenaan. 
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5. Hoe ga je met die gevoelens om?
We willen die belemmerende gevoelens natuurlijk niet én dus gaan we ze vermijden. Zo kun je gaan pleasen
en of zorgen voor anderen in de hoop dat ze je dan lief/leuk/waardevol vinden. Of je eet/drinkt/rookt je 
gevoelens weg. Of je gaat juist heel hard werken, bikkelen en zegt nooit iets. Of je trekt je terug in jezelf en 
hoopt dat niemand je opmerkt zodat ze je ook niet kunnen afwijzen. Dus hoe ga JIJ om met die gevoelens die 
je niet wilt voelen. Wat doe jij dan?  

6. Hoe zou je willen zijn/doen en hoe zou jij je dan voelen?   
Zou jij je dan trots op jezelf voelen? Of zou jij je dan rustiger, veiliger of gelukkiger voelen? Hoe wil jij je 
voelen. En welke kwaliteiten of eigenschappen bezit deze 2.0 versie van jou dan, waardoor jij je zo zou 
voelen? Zou je dan meer zelfvertrouwen hebben of juist wat tactvoller zijn. Zou jij je dan beter kunnen 
uitspreken of juist beter luisteren? Zou je meer inlevingsvermogen hebben of betere grenzen kunnen 
trekken? Hoe zou jij zijn en wat zou jij voelen als jij de beste versie van jezelf zou kunnen zijn? 

7. Wie ben je nu dan?
Wie ben jij nu? Hoe voel jij je, wat doe je wel wat je niet zou willen doen en visa versa? Welke kwaliteiten/eigenschappen mis

jij volgens jezelf. Wat kan je niet, of wat ben je niet, wat je wel zou willen zijn?



SuccesvolGelukkig
Amersfoortseweg 1
7313 AA Apeldoorn

8. Wat weerhoudt jou dus om die 2.0 versie van jezelf te zijn? 
Welke gedachten of gevoelens zorgen ervoor dat jij (nog) niet bent wie je wilt zijn? Welke belemmerende 
overtuigingen weerhouden jou om die 2.0 versie te worden of te zijn? 

8. Wat geloof jij (nog meer) over jezelf, buiten wat je bij vraag 8 hebt opgeschreven? 
Schrijf  op een apart stuk papier iedere overtuiging die er in je opkomt. En je begint steeds met deze zin:  “iets 
wat ik over mijzelf geloof is….
En daar kun je dan achteraan schrijven wat jij over jezelf gelooft, b.v. : dat ik dom ben, niet lief genoeg ben, 
dat mensen mij gebruiken,  anders ben, waardeloos ben, niet gezien wordt, dat anderen niet doen hoe ik het 
wil enz. En je schrijft alles op wat jij denkt, ook al is het nog zo gek en vreemd. Doe het met compassie en 
nieuwsgierigheid . En aan het eind schrijf je de 3 overtuigingen die het meest waar voor jou zijn en die je het 
meest denkt (bewust of onbewust) hier op. Zet ze op volgorde van belangrijkheid. 
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10. Ik wil dat je nu  3 voorbeelden (uit jouw verleden) beschrijft waarin jij je zo geweldig 
gevoeld hebt. Precies zoals je bij vraag 6 beschreven hebt. 
Beschrijf waar je was en met wie. Wat zeiden mensen tegen jou . Wat rook je , zag je , hoorde je. Wat had jij 
gedaan waardoor jij je zo geweldig voelde. Dit mogen recente voorbeelden zijn of  uit het verre verleden. En 
je mag dit kort beschrijven zodat ik een beeld krijg van de situatie. 

11. Ik wil dat je nu minimaal 3 situatie beschrijvingen geeft waarin jij je zo slecht voelde als
je bij vraag 4 hebt beschreven en waarin je een van die 3 overtuigingen (van vraag 8) over
jezelf dacht.
Beschrijf 3 situaties uit het nabije verleden en verre verleden. Ik wil dat je in het heden begint 
begint met het beschrijven van een voorbeeld waarin jij je zo slecht voelde en waarbij je die
overtuigingen over jezelf dacht. En dan wil ik dat je steeds verder terug gaat in het verleden 
naar de allereerste herinnering waarin jij je al zo voelde en wellicht ook al zo over jezelf dacht. 
Beschrijf waar je was, met wie en wat er gezegd of gedaan werd. Het gaat om voorbeelden
waarin jij steeds precies hetzelfde nare gevoel voelde als waar jij nu nog steeds last van hebt.  
Bv angst, boosheid, verdriet of jaloezie. Het gaat om precies dat gevoel waar jij nu nog steeds   
last van hebt. En dat gevoel gaat altijd gepaard met gedachten zoals ‘zie je wel
ik kan ook niks, ik ben niet leuk enz, ze zien mij niet, waarom gaat het niet zoals ik het wil’ enz.
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10. Eventuele aanvulling die naar jouw mening belangrijk zijn om nog te vermelden. 

De volgende (extra) vragen hoeven alleen ingevuld te worden door mensen die voor de
hypnotische maagband komen en door mensen die van roken/alcohol/drugs af willen.

1. Wat is jouw familie samenstelling (partner, kinderen, dieren?). Graag ook even de namen
vermelden.

2. Heb je nog ouders, broers of zussen waar je fijn contact mee hebt? Ook graag even de 
namen erbij zetten. 

3. Hoe heten je dierbaarste vrienden?
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4. Noem 3 voorbeelden van zaken die je vreselijk vies vindt. Dan wel om te zien/ruiken/horen
proeven of voelen. 

Deze onderstaande (extra) vragen hoeven alleen ingevuld te worden door de mensen die 
voor een hypnotische maagband komen !

1. Heb je gezondheidsproblemen en neem je medicatie? Zo ja, welke?  

2. Hoe werkt je schildklier? Snel, traag of geen idee?  

3. Rook je en hoeveel?  

4. Sport of beweeg je? Zo ja, op welke manier en hoe vaak? 
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5. Wat is je gewenste gewicht.

_______________________________________________________________________________
Aantekeningen gemaakt door Yvette Rooding zelf:
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Aantekeningen gemaakt door Yvette Rooding zelf:

Lichaamsgewicht
BMI
Bodyfat
Muscle
Kcal
Visceraal vet
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Aantekeningen gemaakt door Yvette Rooding zelf:
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