Huisartsenpraktijk Van Rij & De Smit
Inschrijfformulier voor Kinderen
Welkom in onze huisartsenpraktijk. Na het inleveren van dit formulier zal onze assistente uw
kind inschrijven in onze praktijk en de gegevens bij de oude huisarts opvragen.

Persoonlijke gegevens
Roepnaam:

Voorletters:

Achternaam:
Geboortedatum:

Geslacht:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Telefoon Vast:

Telefoon Mobiel:

Zorgverzekering:

Verzekeringsnummer:

BSN:

Nieuwe apotheek:

Vorige huisarts:

Plaats:

Woont het kind nog bij beide biologische ouders thuis? Ja / Nee, namelijk:

(benoem evt. overlijden, echtscheiding, bij welke ouder nu inwonend, stiefouderschap, etc.)

Als er sprake is van echtscheiding van de ouders, beantwoord dan ook de volgende vragen:
• Is er sprake van ouderlijke macht voor beide ouders? Ja / Nee, namelijk: …
•

Staan beide ouders toe dat de ene ouder, ook in niet acute situaties, namens de beide
ouders een besluit mag nemen over bijvoorbeeld een verwijzing? Ja / Nee

Als een of beide van de ouders niet op hetzelfde adres als uw kind woont, vul dan hier
zijn/haar contactgegevens in. In geval van nood kunnen we hem/haar dan bereiken.

→ Doe dit ook als de ouder wel op hetzelfde adres ingeschreven staan maar zelf bij een andere huisarts
ingeschreven staan.
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Medische zaken
Wat zijn belangrijke medische gebeurtenissen voor uw kind geweest?

→ Denk moeizaam verlopen bevalling, vroeggeboorte, operaties, chronische aandoeningen zoals
eczeem of astma, etc.

Zijn er nu nog actuele medische klachten? Nee / Ja, namelijk:
Is uw kind nog onder behandeling van een specialist? Nee / Ja, namelijk:
Gebruikt uw kind nog chronisch medicatie? Nee / Ja, namelijk:
Is er sprake van roken, alcoholgebruik, of drugsgebruik? Nee / Ja, namelijk:

Psychisch en Sociaal
Zijn er opvallende zaken bij de ontwikkeling van uw kind?
Zijn er psychische uitdagingen bij uw kind?

→ Benoem ook onzekerheden of diagnoses zoals bijvoorbeeld ADHD

Zijn er opvallende zaken bij het contact leggen met anderen?
Indien van toepassing: hoe gaat het op school?

→ Benoem welk type school uw kind gaat, hoe dit dusver verloopt

Familie vragen
Zijn er zaken in het gezin / de familie die evt. uitdagend of hinderlijk zijn voor uw kind?
→ Benoem zowel sociale zaken zoals veel stress of mantelzorg in het gezin, als erfelijke zaken.

Andere zaken
Zijn er andere zaken die u nog wilt vermelden aan de huisarts?
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Belangrijk om te weten
Kinderen van 12 jaar en ouder moeten zelf ook instemmen met behandelingen.
Kinderen vanaf 16 jaar worden door de wetgever als volwassenen geduid. Zonder
toestemming van het kind is er vanaf die leeftijd ook geheimhoudingsplicht naar de ouders.
U kunt bij dit inschrijfformulier gelijk ook toestemming geven voor aansluiten op het LSP. Het
medicijngebruik van uw kind en andere belangrijke medische zaken zijn hierdoor inzichtelijk
voor bijvoorbeeld de huisartsenpost en het ziekenhuis. Meer informatie hierover kunt u
nalezen in de folder die aanwezig is in onze praktijk, of via de website www.volgjezorg.nl. Als u
van deze aansluiting gebruik wilt maken, kunt u hieronder in het betreffende vak een
handtekening plaatsen.
Via onze website kan uw kind zich registreren voor ons patiëntenportaal. Hierna kan hij/zij via
de website vragen stellen, medicatie herhalen of afspraken maken. Wij vragen dat u als ouder
geen vragen over het kind via uw eigen patiëntenportaal aan ons stelt omdat deze vragen dan
automatisch aan uw dossier gekoppeld worden.
In de praktijk kunt u een folder krijgen met de belangrijkste logistieke zaken van de praktijk.
Natuurlijk kunt u deze informatie ook lezen op onze website vanrijdesmit.nl

Ondertekening
Plaats:

Naam ondertekenaar:

Datum:

Relatie ondertekenaar t.a.v. het kind:

Handtekening akkoord inschrijving
van uw kind bij Huisartsenpraktijk
Van Rij & De Smit

Handtekening akkoord aanmelding van
het medisch dossier van uw kind aan
het LSP (optioneel)

Dank voor uw vertrouwen in onze huisartsenpraktijk.
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