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Inschrijving in de praktijk 

Om u bij ons in te schrijven willen wij graag een aantal dingen van u weten. Hieronder staan om te beginnen 

enkele administratieve vragen. Uw nieuwe huisarts vindt het ook prettig om kort kennis met u te maken op 

het spreekuur. Als u daar geen prijs op stelt is dat overigens niet verplicht. Heeft u al een huisarts in Etten-

Leur? Dan stellen we een kennismaking, voorafgaand aan inschrijven, nadrukkelijk op prijs. 

 

Uw dossier opvragen? 

 

Bij inschrijving bij huisartsenpraktijk “Markt” vragen wij uw medische dossier(s) op bij uw vorige huisarts. 

Dit mag volgens de wet alleen maar als iedere persoon voor zijn of haar eigen dossier aangeeft akkoord te 

gaan met het opvragen. Daarom moet iedereen van 16 jaar of ouder zelf een handtekening geven voor 

akkoord. Voor kinderen jonger dan 16 jaar mag een ouder/vertegenwoordiger een handtekening zetten. 

Uw dossier delen? 

Tegelijk willen wij u vragen om al dan niet akkoord te gaan met het delen van uw medische gegevens op het 

Landelijk SchakelPunt (LSP). 

Ziekte of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, 

bijvoorbeeld op de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die arts uw actuele medische gegevens kan 

inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg. 

Als uw huisarts mogen wij uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf 

toestemming voor heeft gegeven. Daarom vragen we u daarin een keuze te maken. 

 

 

Wilt u dit formulier, na invullen van onderstaande gegevens, graag afgeven op de praktijk? Neemt u dan ook 

identiteitsbewijzen (of kopie) en verzekeringspasjes (of kopie) mee? Zonder deze gegevens kunnen wij u niet 

inschrijven. We onvangen ook graag (per persoon) een ingevuld formulier “Medische gegevens” (download 

van www.huisartsen-markt.nl of via de assistente verkrijgbaar). 

Uw vorige huisarts is: 

Naam  ____________________________________________________________________________  

Adres  ____________________________________________________________________________  

Postcode, woonplaats  _______________________________________________________________  

Telefoonnummer  ___________________________________________________________________  

Uw (nieuwe) adres is: 

Adres  ____________________________________________________________________________  

Postcode, woonplaats  _______________________________________________________________  

Telefoonnummer  ___________________________________________________________________   
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Verhuizende gezinsleden/huisgenoten 
 

1)  Voorletter/voornaam + achternaam ________________________________________________  

 Geboortedatum  __________________________________________________________ (m /v) 

 Dossier delen op het LSP: JA // NEE  (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 Handtekening _________________________________________________________________  

 

2) Voorletter/voornaam + achternaam  ________________________________________________  

 Geboortedatum  __________________________________________________________ (m /v) 

 Dossier delen op het LSP: JA // NEE  (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 Handtekening _________________________________________________________________  

 

3) Voorletter/voornaam + achternaam ________________________________________________  

 Geboortedatum  __________________________________________________________ (m /v) 

 Dossier delen op het LSP: JA // NEE  (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 Handtekening _________________________________________________________________  

 

4) Voorletter/voornaam + achternaam ________________________________________________  

 Geboortedatum  __________________________________________________________ (m /v) 

 Dossier delen op het LSP: JA // NEE  (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 Handtekening _________________________________________________________________  

 

5) Voorletter/voornaam + achternaam ________________________________________________  

 Geboortedatum  __________________________________________________________ (m /v) 

 Dossier delen op het LSP: JA // NEE  (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 Handtekening _________________________________________________________________  

 

6) Voorletter/voornaam + achternaam ________________________________________________  

 Geboortedatum  __________________________________________________________ (m /v) 

 Dossier delen op het LSP: JA // NEE  (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 Handtekening _________________________________________________________________  

 

 


