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Intake vragenlijst

PERSOONSGEGEVENS

VERWACHTINGEN & DOELEN
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Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon thuis

Telefoon mobiel

Emailadres

1 Wat is voor jou het belangrijkste doel dat je door middel van leefstijlcoaching wilt bereiken?

2 Wat zijn je overige persoonlijke leerwensen?

3 Hoe ziet je leven eruit als je deze doelen hebt bereikt? Wat is er dan anders?

4  Wat heb je eerder gedaan om deze doelen te bereiken?

5 Wat was daarvan het resultaat?



Intake vragenlijst
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6 Wat is voor jou de belangrijkste barrière die het realiseren van deze doelen in de weg staat?

7 Hoe wil je dat ik me als coach opstel?

8 Heb je al eens eerder een coach of therapeut bezocht? Zo ja, wat was daarvoor de aanleiding en wat was het resultaat van dit begeleidingstraject?

9 Ben je momenteel onder behandeling van een arts of specialist? Gebruik je medicijnen? Waarvoor of waartegen

10 Welke privéomstandigheden zijn voor mij als coach van belang om te weten?

11 Welke zaken die we nog niet besproken hebben kunnen van invloed zijn op het coachtraject?



Totaalscore dimensie 1

DIMENSIE 1

1 Ik weet wat mijn missie/hogere doel is in mijn leven.

2 Ik heb veel energie omdat ik met die dingen bezig ben die mij inspireren.   

3 Ik voel me meestal kalm, stabiel en zelfverzekerd.

4 Ik weet wat belangrijk voor me is.

5 Ik ken mijzelf goed (persoonskenmerken, eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen).

6 Ik ben gelukkig en tevreden met mijn leven.

7 Ik raak niet snel van mijn stuk of uit mijn evenwicht.

8 Ik sta regelmatig stil bij vragen als:  hoe is het nu echt met mij? Wat heb ik nu nodig?

9 Ik gebruik mijn waarden als leidraad voor mijn gedrag en besluitvorming. 

10 Ik voel me sterk verbonden met een groter geheel (de bron, God, het universum). 

 

DIMENSIE 2

1 Ik ben fantasierijk.

2 Ik heb een duidelijke visie op mijn toekomst.

3 Ik leer graag en sta open voor nieuwe ervaringen.

4 Anderen noemen mij realistisch.

5 Ik heb een positief zelfbeeld.

6 Ik ga flexibel om met veranderende omstandigheden of tegenslagen.

7 Ik sta optimistisch in het leven. 

8 Ik ben intelligent en heb een sterke, actieve geest.

9 Ik ben me ervan bewust dat mijn normen niet voor iedereen gelden.

10 Ik vind het niet erg wanneer mijn gedachten, ideeën of opvattingen worden aangevochten door anderen.

Totaalscore dimensie 2 

Integrale vitaliteitscheck

Geef voor elke bewering aan in hoeverre deze voor jou opgaat. Gebruik hiervoor cijfer 1 (beslist niet mee eens) tot en met 10 
(helemaal mee eens).
1 2  3 4  5 6  7 8  9 10
Beslist niet   Niet mee eens  Neutraal   Mee eens   Helemaal mee
mee eens  Weet niet/N.V.T.        eens
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Totaalscore dimensie 3

Totaalscore dimensie 4

DIMENSIE 3

1 Ik besef dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn kwaliteit van leven.

2 Ik ben in staat om mijzelf doelen te stellen waar ik warm voor loop.

3 Ik geef prioriteit aan die zaken die ik belangrijk vind in mijn leven.

4 Ik realiseer mijn doelen.

5 Mensen omschrijven me als gedisciplineerd en productief.

6 Ik neem zelf de regie over mijn gezondheid en vitaliteit.

7 Ik richt mij vooral op die dingen waar ik invloed op heb.

8 Ik ben initiatiefrijk.

9 Ik kan goed plannen en organiseren.

10 Ik werk geconcentreerd en gefocust.

DIMENSIE 4

1 Ik ben me bewust van mijn emoties en gevoelens.

2 Ik kan effectief omgaan met mijn emoties en gevoelens.

3 Ik heb gezonde relaties thuis, op het werk en in mijn gemeenschap.

4 De meeste mensen die ik ken lijken me echt te respecteren en werkelijk om me te geven.

5 Met andere mensen communiceer ik met respect. Ik luister actief wanneer anderen praten.

6 Ik ben in staat mezelf goed uit te drukken in communicatie met anderen.

7 Men beschrijft mij als meelevend, vriendelijk en attent.

8 Ik herken emoties van anderen en ik kan adequaat en met empathie reageren. 

9 Ik herken de fysieke signalen die mijn lichaam me geeft.

10 In het contact met anderen kan ik bij mezelf blijven. 

 

Integrale vitaliteitscheck
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Totaalscore dimensie 5

DIMENSIE 5

1 Ik eet 3 gezonde hoofdmaaltijden per dag.

2 Ik drink dagelijks zo’n 1,5 tot 2 liter water per dag.

3 Ik beweeg dagelijks minimaal 30 minuten.

4 Ik kom in het dagelijks leven tot echte ontspanning.

5 Ik ben tevreden met mijn lichaam.

6 Ik ben tevreden met mijn gewicht.

7 Ik ben gezond en sta niet onder behandeling van een arts .

8 Ik gebruik geen medicijnen.

9 Het rapportcijfer wat ik mezelf geef voor mijn energieniveau is een 7 of hoger.

10 Ik gebruik dagelijks voedingssupplementen of vitamines.

Aantekeningen

Integrale vitaliteitscheck
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DIMENSIE 1
Helder zicht op: wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik werkelijk belangrijk? Het gevoel stabiel, tevreden en
gelukkig te zijn (SQ).

DIMENSIE 2
Een heldere visie en positieve kijk op de toekomst, effectief om kunnen gaan met belemmerende gedachten, bereid- 
heid om te leren en te vernieuwen, vermogen om veerkrachtig te reageren op veranderende omstandigheden (IQ).

DIMENSIE 3
Intrinsieke motivatie, mate van zelfsturing, commitment en focus, enthousiasme, passie, verlangen, energie en
eigen regie (Pro-activiteit).

DIMENSIE 4
(H)erkennen van en effectief omgaan met de eigen emoties en die van anderen, empathie, effectief communiceren,
in staat zijn om goede relaties te onderhouden, gevoel van verbinding met anderen (EQ).

DIMENSIE 5
Regelmatig bewegen,  gezonde voeding,  voldoende ontspanning, stoppen met roken, minderen met alcohol,
gezonde lichaamssamenstelling (gewicht, BMI, vetpercentage) (FQ).

Integrale vitaliteitscheck - score
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FQ EQ IQ SQ PROACTIVITEIT

Kijkend naar de uitkomsten van je integrale vitaliteitscheck, 
met welke dimensie(s) wil je de komende periode aan de 
slag?

Werk deze ontwikkelwens(-en) op de volgende pagina alvast eens verder uit in de vorm van concrete vitaliteitsdoelen, bij voorkeur positief 
geformuleerd. Bijvoorbeeld: Hoe kan ik effectiever omgaan met de hoge werkdruk die ik ervaar? Of: Hoe kan ik mijn energieniveau optimaliseren? 

De uitkomsten van deze vitaliteitscheck vormen de basis voor het persoonlijke APK gesprek wat het 2e onderdeel is van deze check. In 

dit gesprek gaan we samen nadere betekenis geven aan deze scores. We onderzoeken de samenhang tussen deze 5 dimensies en maken 

samen een plan van aanpak voor de toekomst. Met als doel het optimaliseren van jouw totaal-balans en vitaliteit. Neem daarom een 

uitgeprint exemplaar van deze integrale vitaliteitscheck mee naar het gesprek.



Mijn belangrijkste vitaliteitsdoelen zijn:

1

2

3

Vitaliteitsdoel 1

Om dit doel te realiseren ga ik het volgende doen:

Wie of wat ga ik hierbij inschakelen (hulptroepen)?

Wanneer is mijn ontwikkeling te zien?

Hoe ga ik mijn vooruitgang evalueren?

Hoe kan mijn werkgever mij hierin faciliteren? 

Persoonlijk Vitaliteitsplan
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Persoonlijk Actieplan



Vitaliteitsdoel 2

Om dit doel te realiseren ga ik het volgende doen:

Wie of wat ga ik hierbij inschakelen (hulptroepen)?

Wanneer is mijn ontwikkeling te zien?

Hoe ga ik mijn vooruitgang evalueren?

Hoe kan mijn werkgever mij hierin faciliteren? 

Persoonlijk Vitaliteitsplan
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Vitaliteitsdoel 3

Om dit doel te realiseren ga ik het volgende doen:

Wie of wat ga ik hierbij inschakelen (hulptroepen)?

Wanneer is mijn ontwikkeling te zien?

Hoe ga ik mijn vooruitgang evalueren?

Hoe kan mijn werkgever mij hierin faciliteren? 

Persoonlijk Vitaliteitsplan
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Persoonlijk Vitaliteitsplan
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Om mijn vitaliteit te optimaliseren ga ik :

Stoppen met Door met Starten met



 Leefstijl - & Voedingsanalyse

HOE IS JOUW EETPATROON    

 Tijdstip Wat eet je? EIWITTEN

Ontbijt

Lunch

Diner

Hoe vaak eet je iets tussen de maaltijden door? Geef tijdstip aan en wat je dan zoal eet, snoept, snaait 

WAT DRINK JE PER DAG?    

   EIWITTEN

 Aantal glazen  Aantal glazen  Aantal glazen

  

Koffie  Light frisdrank  Sojamelk

Kruidenthee  Vruchtensap  Bier/wijn

Zwarte thee  Melk  Water

Frisdrank  Karnemelk  Overig

Totaal geschatte eiwitconsumptie per dag

EETGEWOONTEN

Hoe vaak eet je een uitgebalanceerd ontbijt? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

Hoe vaak per week eet je gemaksvoeding 

(pizza, patat/snacks, kant-en-klaar maaltijden, chinees, toko enz.)? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

Gebruik je voedingssupplementen of extra vitaminen? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

Hoe vaak per week eet je zuivel, kwark, yoghurt, kaas, melk of 

andere zuivelproducten? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks
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 Leefstijl - & Voedingsanalyse

VEZELS

Hoeveel sneeën volkorenbrood eet je dagelijks? Nooit  1-2 3-5  5+

Hoe vaak per week eet je volkoren en/of vezelrijke producten 

(volkoren pasta’s, ontbijtgranen, zilvervliestrijst enz.)? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks 

Hoeveel dagen per week eet je 2-3 stuks fruit per dag? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

Hoeveel dagen per week eet je 2 ons verse groenten per dag? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

Hoe vaak per week eet je rauwkost? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

Hoe vaak per week eet je peulvruchten? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

SNOEPBEHOEFTE

Hoe vaak snoep je tussen de 3 hoofdmaaltijden door? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

Hoe vaak per week snoep je na de laatste maaltijd? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

VETTEN

Hoe vaak per week gebruik je verzadigde vetten 

(dierlijk vet, margarine, kokosvet, Becel, roomboter enz.)? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

 

Hoe vaak per week gebruik je zonnebloemolie, olijfolie 

of andere soorten olie? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

Hoe vaak per week eet je vette vis (haring, makreel, zalm, tonijn)? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

Hoe vaak per week eet je een handje noten, zaden of pitten? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks
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 Leefstijl - & Voedingsanalyse

ACTIVITEITEN

Hoe vaak per week heb je stoelgang? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

Hoe vaak per week doe je aan cardiotraining? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

Hoe vaak per week doe je aan krachttraining? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

Hoe vaak per week ga je fietsend naar je werk? Nooit  1-2 3-5  Dagelijks

SPANNING & ONTSPANNING

Voel je je vaak gestrest?

Hoe vaak per week neem je tijd voor jezelf?

Ben je wel eens vermoeid of futloos gedurende de dag? 

Hoe ontspan jij het beste?

Hoe vaak per week krijg je 8 uur slaap per nacht?

Slaap je makkelijk en binnen 15 minuten in?

Slaap je dan minimaal 5 uur aaneengesloten?

Hoeveel sigaretten rook je gemiddeld per dag?

Hoeveel glazen alcohol drink je per dag? Wat voor soort drank?
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HOE ZIE JE JEZELF?

Geef een rapportcijfer voor je uiterlijk

Geef een rapportcijfer voor je energieniveau

Wat vind je mooi aan jezelf?

Wat vind je niet mooi aan jezelf?

Hoe denk je dat anderen jou zien?

Wat is je meest positieve karaktertrek?

Geef een rapportcijfer voor je sociale leven

 

DAN NOG EVEN DIT

Heb je overgewicht? Nee  Ja  Kilo

Heb je lichamelijke klachten? Nee  Ja

Gebruik je (homeopathische) medicijnen? Nee  Ja

 Leefstijl - & Voedingsanalyse

Aantekeningen
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ANALYSE LICHAAMSSAMENSTELLING

Meten is weten
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Bloeddrukmeting

Hartslagmeting

Polsslag

Glucosebepaling

Totaal cholesterol

HDL cholesterol

Advies

HEALTH CHECK

Leeftijd

Gewicht

BMI

Vetpercentage

Vetmassa Kg

Spiermassa

Vetvrije massa Kg

Visceraal vetniveau

Ruststofwisseling (BMR) 

Proteïnebehoefte 

Lengte
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