Aanvraagformulier inschrijving in huisartsenpraktijk Alkema of Janssen voor patiënten die wonen
in een postcodegebied met code 2311, 2312, 2313 of 2321.
Onderstaand aanvraagformulier kunt u afdrukken, invullen en ondertekend inleveren op de Rijn en
Schiekade 16. Gezien de privacy kan dit niet elektronisch of per mail.
Per persoon dient één apart formulier gebruikt te worden.
De aanvraag wordt in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en indien er capaciteit in
één of beide praktijken is wordt de inschrijving bevestigd.
Dit doen wij door meteen een link voor een account voor het gebruik van ons patiënten portaal voor
u aan te maken. Daarvoor krijgt u van ons een mail met een link om het account te bevestigen. Als u
dat bevestigd bent u vanaf dat moment bij de huisartsenpraktijk ingeschreven en leveren wij
reguliere huisartsenzorg . U kunt dan ook online afspraken maken, en e-consulten aanvragen.
Belangrijk is dat u vervolgens de vorige huisarts toestemming geeft het medisch dossier te verzenden
naar ons. Daarvoor moet u actief contact opnemen met de vorige huisarts.
U wordt ingeschreven bij die huisarts die op dat moment plek in de praktijk heeft of waar u in het
verleden al eerder bij geweest bent.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bent u in het verleden, b.v. in de waarneming, al eerder op het ATL geweest? (omcirkel wat van
toepassing is) Ja / Nee

Zo ja: Bij welke arts: Alkema /Janssen / Weet niet meer

Wat is uw Burger Service Nummer:

Wat is uw naam en roepnaam:

Geboortedatum:

-

-

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Geeft u toestemming voor de uitwisseling van het elektronisch patiëntendossier? Ja / Nee

Bij uw eerste bezoek aan ons dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, pas na registratie
hiervan is de inschrijving volledig

Met welke belangrijke medische aandoeningen moet rekening worden gehouden: (gebruik eventueel
de achterzijde)
1

2

3

4
Welke chronische medicatie gebruikt u: (gebruik eventueel de achterzijde)

1

2

3

4
Wonen er op hetzelfde adres nog andere personen die u ook graag wilt inschrijven? Ja / Nee
(ten behoeve van adres koppeling: Zo ja, welke Burger Service Nummers hebben deze?

Indien de inschrijving geaccepteerd wordt ontvangt u daarover van ons een e-mail, als er vragen van
onze kant zijn bellen of mailen we u.
Nogmaals: u kunt alleen een aanvraag indienen als u woonachtig bent in postcode 2311, 2312,
2313 of 2321.

Het team ATL

(Datum binnenkomst formulier op ATL:…………………… -……………………… -

