Inschrijving nieuwe Patiënt
Inschrijving nieuwe patiënt bij dokter Smit en van der Wereld, huisartsen, alleen als u
woont in Vreewijk, Tuindorp of Lombardijen (ten noorden van de Spinozaweg). Zie de
stratenlijst.
Langegeer 107 3075 JE Rotterdam smitenvanderwereld.mijnhuisartsenpraktijk.net
Inschrijving per:________-________-________ (datum)
Om de inschrijving goed te laten verlopen vragen wij van u het volgende: Dit formulier
zorgvuldig in te vullen. Uw vorige huisarts in te lichten over uw vertrek. Bij de inlevering
van het ingevulde inschrijfformulier een geldig identiteitsbewijs en een geldige zorgpas mee
te nemen, zodat wij het/de documentnummer(s) kunnen noteren.
Uitgebreide informatie over de praktijk kunt u vinden op:
www.smitenvanderwereld.nl
Gegevens vorige huisarts
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Hierbij geef ik mijn nieuwe huisarts toestemming om het medisch dossier op te vragen
en verzoek ik mijn vorige huisarts om het dossier over te dragen en onderstaande
perso(o)n(en) uit te schrijven.
Uw gegevens
Naam en Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerservicenummer
Naam zorgverzekering
Verzekeringsnummer
Apotheek

M/V

Krijgt u jaarlijks de griepvaccinatie

Ja / nee

Allergieën/overgevoeligheden
Ik geef toestemming voor inschrijving LSP
(Landelijk Schakelpunt)

Ja / nee

Handtekening

2. Meld bij de assistente van uw oude huisarts dat u over gaat naar dokter Smit en van der
Wereld, Langegeer 107, 3075 JE Rotterdam. En vertel dat u het goed vindt dat uw dossier
elektronisch naar ons wordt opgestuurd. Dat noteren zij.
3. Wij voeren uw gegevens in en vragen elektronisch uw dossier op bij uw oude huisarts.
Dit kost meestal een week. Heeft u een dringende klacht dan bespreekt u die bij uw oude
huisarts, nog voordat u daar weg gaat.
4. Als u ook een andere apotheek neemt, geef dat dan door aan uw oude apotheek.
5. Als u ziektes doormaakte in het verleden of chronisch medicijnen gebruikt, dan maakt u
een afspraak voor de medische kennismaking. Daarvoor is een dubbele afspraak nodig. 1
of 2 weken na inschrijving kunt u via onze website die afspraak zelf maken, 2 keer 10
minuten achter elkaar. Website: smitenvanderwereld.mijnhuisartsenpraktijk.net Of bel 2
weken na inschrijving naar 010 4190287. Bij die medische kennismaking is geen tijd
voor een huidige gezondheidsklacht.
Als dat nodig is kunt u na de kennismaking daarvoor een nieuwe afspraak maken. Desnoods
dezelfde dag.
Zo kunnen we uw gezondheid optimaal bevorderen en bewaken.
Hartelijk welkom!
Dokter Smit en van der Wereld
Langegeer 107
3075 JE Rotterdam
010-4190287

