
 

Huisartsenpraktijk Van Rij & De Smit 
Inschrijfformulier Volwassenen 
 
Welkom in onze huisartsenpraktijk. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.  

Persoonlijke gegevens 

Voorletters     Roepnaam     

Achternaam     Meisjesnaam    

Geboortedatum    Geslacht (BPR): Man         Vrouw  

Straat      Huisnummer:    

Postcode:    Plaats    

Telefoon vast:    Telefoon mobiel:    

Email (een ongedeelde persoonlijke account):    

Zorgverzekering:    Verzekeringsnummer:    

Uw BSN      

Paspoortnummer:   of Rijbewijsnummer:   

Uw vorige huisarts:    Plaats vorige huisarts:    

 Nieuwe apotheek:    

Medische zaken 

Welke belangrijke medische zaken heeft u in het verleden meegemaakt? 
→ Denk bijv. aan operaties of zwangerschapshypertensie. Schrijf het jaartal er (bij benadering) bij.  

   
 
 
 
Met welke aandoeningen / ziekten heeft u momenteel te maken: 
→ Denk hierbij ook aan psychische klachten en chronische aandoeningen (hoge bloeddruk, bronchitis) 
   
 
 
 
Bij welke specialist in welk ziekenhuis bent u nu nog onder behandeling: 
   
 
 



 

Welke medicijnen gebruikt u momenteel? 
→ U kunt ook een medicatie-overzicht van uw apotheek uitprinten en toevoegen. 

   
 
 
Heeft u ook een allergie voor bepaalde medicijnen? 
→ Noteer hier bij welk medicijn u welke klachten heeft gekregen in het verleden.  
   
 

Drinkt u > 14 eenheden alcohol per week:        Nee   /         Ja, gemiddeld: 

Gebruikt u drugs:           Nee   /         Ja, namelijk:  

Rookt u:             Nee   /         Ja, gemiddeld: 

Sociaal 

Kunt u vertellen wat u in uw dagelijks leven doet? 
→ Denk aan studeren, werkzaam als…, gepensioneerd, etc.  

   
 
 
Zijn er zaken die u bijzonder aan het hart gaan?  
→ Denk aan hobby’s, geloof, sport, etc. 

   
 
 
Kunt u iets vertellen over uw gezinsverband? 
→ Denk bijv. aan: Heeft u kinderen, wonen deze nog thuis, bent u getrouwd, gescheiden of weduwe? 

   
 
 

Aandoeningen in de familie 

Kunt u aandoeningen beschrijven die opvallend in uw familie voorkomen? 
→ Denk met name aan ziekten die vóór de pensioenleeftijd ontstonden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde 
kankersoorten of hart- en vaatziekten.  

   
 

Andere zaken 

Zijn er andere zaken die u nog wilt vermelden voor de huisarts? 
→ Denk aan levenswensen, of wie uw mantelzorgers zijn. Wilt u dat wij medische of sociale zaken met 
een specifieke persoon mogen bespreken?  

   
 



 

LSP 

Via het Landelijk Schakelpunt is het mogelijk dat huisartsen op de huisartsenpost uw medische 
gegevens kunnen inzien als u hiervoor toestemming geeft. Meer hierover kunt u nalezen op de 
website volgjezorg.nl.  
 
Vindt u het goed als artsen bij spoedzorg uw gegevens mogen opvragen?    Ja   /        Nee             

Belangrijk om te weten 

Omdat de huisarts in geval van spoed snel bij u thuis moet kunnen komen, moet de afstand 
tussen onze praktijk en uw woonadres in ieder geval niet meer dan 10 minuten zijn. Als u in 
een andere plaats dan Epe woont, kunt u dit zo nodig met onze assistente bespreken.  
 
Wij werken volgens de privacy-richtlijnen van onze beroepsgroep en voldoen daarnaast aan de 
richtlijnen van de AVG. Ons privacy protocol kunt u nalezen op onze website vanrijdesmit.nl 
 
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 
 
Via onze website kunt u zich registreren voor ons patiëntenportaal. Hierna kunt u digitaal 
vragen stellen; medicatie herhalen; of afspraken maken.  

Ondertekening 

 
Datum:    
 
 
 
 
 
 
 
 

Dank voor uw vertrouwen in onze huisartsenpraktijk. 
Wij kijken uit naar een positieve samenwerking. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Handtekening akkoord inschrijving 
Huisartsenpraktijk Van Rij & De Smit 
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