
Benodigdheden voor een test 

 

Voor een test heeft u een kleine stamboom nodig, omdat er getest wordt waar in de familie de, 

eventuele erfelijke, oorzaak van de klachten zich kan bevinden. Ook personen vermelden 

waar u geen of nauwelijks contact mee heeft. 

Deze maakt u als volgt: 

• Uw roepnaam en/of voornaam, uw doopnamen (voluit geschreven) en achternaam 

(voor gehuwde vrouwen ook de meisjesnaam) 

• De roep- en/of voornamen en achternamen van uw ouders en uw grootouders, en 

indien bekend de doopnamen (voluit geschreven), en van de moeder tevens haar 

meisjes achternaam, ook als ze overleden zijn 

• De roep- en/of voornaam en achternaam van uw:  

o kinderen, ook overleden kinderen (ook aangeven of er miskramen zijn 

geweest) 

o (ex)partner 

o (ex)schoonouders 

o broers en/of zussen inclusief hun partner of ex-partner, ook indien ze overleden 

zijn en ook aan de kant van uw (ex)partner 

• Bij eventuele nieuwe relaties, ook de namen van de "nieuwe" kinderen en hun ouders 

Tevens zijn de volgende gegevens belangrijk: 

• Namen van personen, die naast de bovengenoemde, een belangrijke rol in uw leven 

spelen of gespeeld hebben, zowel in positieve als negatieve zin, ook al is er geen 

contact meer mee, bijvoorbeeld:  

o (ex)vrienden en (ex)vriendinnen 

o werk, (ex)werk, baas, collega's 

o opleiding, studie- of klasgenoten (dit kan al vanaf de kleuterschool zijn) 

o huisgenoten/huisbaas vanuit studie 

o hobby's en verenigingen 

o huisarts(en) 

o buren 

o etc. 

• Voor kinderen: de naam van de school, de leerkracht(en), vriendjes of vriendinnetjes, 

kinderen waar een minder prettige relatie mee is (i.v.m. pesten, ed.) 

• Huisdieren en hun namen, ook als ze overleden zijn 

• Namen van medicijnen 

• Roken (het merk) 

• De pil (bij kinderen of de moeder deze gebruikt heeft) eventueel het soort pil, ook al is 

het lang geleden 

UITERAARD WORDEN ALLE GEGEVENS VERTROUWELIJK BEHANDELD EN 

OPGESLAGEN 

 


