Laan van Beek en Royen 39
3701 AK Zeist

Geachte Heer/Mevrouw,

Welkom in de huisartsenpraktijk van Widar Gezondheidscentrum Laan van Beek en Royen.
Hierbij ontvangt uw een inschrijfformulier en een vragenformulier om mee te nemen naar het
kennismakingsgesprek.
Inschrijfformulier
Graag het ingevulde formulier terugsturen, faxen (030-6932825) of langsbrengen.
Op de dag van ontvangst zullen wij uw gegevens verwerken en bent u ingeschreven als nieuwe patiënt.
Kennismakingsgesprek
Wij willen graag kennismaken met onze nieuwe patiënten.
Bij de mensen die zelden een huisarts bezoeken, stellen we het erg op prijs ten minste bij hun komst in de
praktijk hen kort te leren kennen. Bij mensen met chronische ziekten, kunnen we tijdens de kennismaking kort
bespreken hoe de huidige behandelingen lopen. Als u verwacht veel te bespreken te hebben, kunt u een
dubbele afspraak maken (2x10 minuten).
Op de achterzijde van deze brief vindt u een vragenformulier. Voor eventuele gezinsleden zijn extra pagina’s
toegevoegd. Zou u dat ingevuld mee willen nemen naar het kennismakingsgesprek. Dan kunnen we de
gesprekstijd gebruiken om echt kennis te maken.
Informatie
Onze website is www.widar.nl.
Op de balie van de praktijk vindt u onze praktijkkaart met alle telefoonnummers en andere praktische
informatie.

Wij hopen u binnenkort te ontmoeten.

De huisartsen en assistentes van Widar Gezondheidscentrum Laan van Beek en Royen.

Naam: ……………………………………….

Geboortedatum: ………………………………….

Operaties met jaartal en indien bekend de reden van de operatie:
Operatie

Jaartal

Reden van de operatie

1.
2.
3.

Ziekten met jaartal van doormaken (of bij chronische ziekte jaartal waarin het ontdekt werd)
Ziekte

Jaartal dat ziekte plaatsvond (of begon)

Nu nog klachten of een behandeling

1.
2.
3.

Geneesmiddelengebruik:
Naam

Sterkte

gebruik/dag

1.
2.
3.
4.

Overgevoeligheid / allergie voor bepaalde medicijnen? Ja / Nee
Naam

Soort reactie / klachten na gebruik

1.

Regelmatig terugkerende klachten?
1.
2.

Roken Ja / Nee. Hoeveel sigaretten per dag:
Alcohol Ja / Nee. Hoeveel glazen alcohol per dag:
Drugs Ja / Nee.

Welke drugs en hoe vaak:

Sport Ja / Nee.
Hart-/vaatziekten bij familieleden Ja / Nee. Welke ziekte bij wie:
Suikerziekte bij familieleden Ja / Nee. Bij wie:

Aanvullende informatie die voor de arts van belang is:

Waarvoor gebruikt

