Jonker | Koetsier
Huisartsenpraktijk

Inschrijfformulier

Beverwijkstraat 9 C – 1024 VR Amsterdam
email: info@jonkerkoetsier.nl
T 020 636 00 86 F 020 632 36 68

Verklaring van inschrijving
Ik verklaar mij en onderstaande gezinsleden als patiënt te hebben ingeschreven bij
huisartsenpraktijk Jonker | Koetsier. Deze verklaring blijft geldig zolang ik alhier patiënt
ben en wordt beëindigd wanneer ik mij als patiënt schriftelijk uitschrijf.
Gezinsleden die mee ingeschreven zijn:
Voor- en Achternaam
Geboortedatum

Verzekeringsnummer

De overheid vraagt van ons om bij inschrijving uw identiteit te controleren en uw BSN
nummer te registreren. Wij verzoeken u een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
(paspoort, of identiteitskaart) bij te voegen, ook van de mede ingeschreven gezinsleden .
Datum:

..........................................

(datum)

Naam:

...................................................... (achternaam en voorletters)

Geboortedatum:

......................................................

Svp aankruisen:
0 Ik geef toestemming
0 Ik geef geen toestemming
voor elektronische uitwisseling van medische gegevens met de huisartsenpost van
Amsterdam (Whitebox) van mij en mijn gezinsleden.
0 Ik ga akkoord met het opvragen van het medisch dossier van mij en mijn gezinsleden
via beveiligd email bij mijn vorige huisarts.
0 Ik en mijn gezinsleden willen gebruik maken van het patiëntenportaal ‘Mijn Praktijk’

Handtekening:
...............................................
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Gegevens
Dit formulier per persoon/gezinslid invullen

Persoonsgegevens
Achternaam

:

voorletters

:

roepnaam

:

geslacht

: M / V

adres

:

postcode + plaats:
telefoon/mobiel:

Emailadres:

geboortedatum:

BSN:

geboorteplaats:

Zorgverzekeraar :

Nummer:

Apotheek

:

Vorige huisarts :
Reden herkeuze:
Woonverband / Gezinssituatie
0 alleenstaand 0 samenwonend
Kinderen :
Beroep
:
Gezondheid en Ziekte(n)
Lengte:
.......
Gewicht: .......
Allergie:
.......

te:

0 gehuwd

Alcohol:
Roken:
Drugs:

0 gescheiden 0 weduwe/weduwnaar

ja / nee hoeveel: .....
ja / nee hoeveel: .....
ja / nee wat: ............

Bent u bekend met een chronische aandoening?
Operaties:
Bent u op dit moment onder behandeling van een specialist? Zo ja, bij wie:

Welke medicijnen gebruikt u?

Komen er bepaalde ziekten in de familie voor, wat en op welke leeftijd?
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