
   

 

Huisartsenpraktijk B.Y. Ouwerkerk -  Stationsplein 18 - 8071 CH Nunspeet  

 

Inschrijfformulier nieuwe patiënten: 

Let op! Voordat u zich bij ons kan aanmelden dient u zich bij uw oude huisarts af te 

melden, anders kunnen wij u niet in onze praktijk inschrijven.  

Inschrijfgegevens: 

Wij verzoeken u om dit formulier compleet en duidelijk leesbaar bij ons in te leveren en u 

dan ook te legitimeren. 

 

Met ingang van welke datum wenst u zich in te schrijven:   

Persoonsgegevens: 

Achternaam (voluit) + voorletter(s) : ………………………………………………………………………………..  

 

Geslacht    : ……………………………………………………………………………….. 

 

Geboortedatum    : ……………………………………………………………………………….. 

 

Adres     : ……………………………………………………………………………….. 

 

Postcode + woonplaats  : ……………………………………………………………………………….. 

 

Telefoonnummer thuis + mobiel : …………………………………………………………………………… ….. 

 

Mail adres    : ……………………………………………………………………………….. 

 

BSN     : ……………………………………………………………………………….. 

 

Zorgverzekering + polisnummer : ……………………………………………………………………………….. 

 

Apotheek    : ……………………………………………………………………………….. 

 

Naam + adres vorige huisarts  :……………………………………………………………………………….. 

Hierbij verklaart u ingeschreven te willen worden bij huisartspraktijk Ouwerkerk 

Datum:     Handtekening: 

 

 

 

Bedankt voor uw inschrijving en graag tot ziens in de praktijk! 



   

 

 

Vragenlijst gezondheid behorende bij inschrijfformulier 

Wij kunnen uw medisch dossier ontvangen nadat u uw vorige huisarts toestemming heeft 

gegeven uw medische gegevens aan ons over te dragen. Wij vinden het echter ter 

volledigheid en dubbele controle erg belangrijk dat u zelf ook enkele vragen over uw 

gezondheid invult. 

 

Heeft u klachten (gehad) van:  

o Suikerziekte  

o Astma 

o COPD  

o Hoge bloeddruk 

o Een verhoogd cholesterol 

o Hartprobleem  

o Schildklier  

o Beroerte  

o Epilepsie  

o Depressie  

o Angst- of paniekstoornis  

 

Was u bij uw vorige huisarts onder controle bij de praktijkondersteuner? 

o Nee 

o  Ja, namelijk voor: ...……………………………… 

 

Bent u op dit moment onder behandeling van een medisch specialist of psycholoog?  

o Nee  

o Ja, bij: 

1. ………………………….……… te ...……………………………… vanwege .………………………….  

2. …….…………………………… te …………………………………. vanwege …………………………..  

3. …………………………………. te ………………………..………… vanwege ………………………….  



   

 

Bent u ergens allergisch voor? 

o Nee  

o Ja, namelijk voor: 

………………………….……met daarop de volgende reactie:………………………….………  

…….…………………………met daarop de volgende reactie:…….…………………………… 

………………………….……met daarop de volgende reactie:………………………….………  

 

Gebruikt u medicijnen? (Denk ook aan zelfzorg medicatie en de anticonceptiepil) 

 o Nee  

o Ja, te weten:  

Soort………………………….…… 

Welke dosering? ………………………….…… 

Gebruik per dag? ………………………….…… 

 

Soort ………………………….…… 

Welke dosering? ………………………….…… 

Gebruik per dag? ………………………….…… 

 

Soort………………………….…… 

Welke dosering? ………………………….…… 

Gebruik per dag? ………………………….…… 

 

Soort ………………………….…… 

Welke dosering? ………………………….…… 

Gebruik per dag? ………………………….…… 

 

Soort………………………….…… 

Welke dosering? ………………………….…… 

Gebruik per dag? ………………………….….. 


