
l*ïiïèËffi lB-ÍËit&ïliiï,"É

trrï#rr_fri Ir.r§Bles en poe[s
Mw. C.B.M. B[es
Dr. P.J.P. Poe[s
Mw. S.M.P. Aarntzen

lnschrijfformulier
Praktijk AGB code 52791

Wij zijn aangesloten bij:

Plaza 3
6852 RL Huissen

T 026 325 t2 3t
F 02632529 t8

info@ blespoels.nI
wwwblespoets.nl

lilBxr:*""
i::::::: Nc'derlands

roaoco.È í, o. 
^ó 

i c. ir I 11

{r [ïï:'i.i-ntrum

Gegevens patiënt(en|:
Patiënt(e) verklaart op naam te zijn ingeschreven bij Huisartsenpraktijk Bles en Poels, Plaza 3 te Huissen,
met zijnlhaar gezinsleden (indien van toepassing).

runt f,seLjaa a

Naam & Voorletters Zorgve rze keraa r Klantnummer

Uw huidige / nieuwe adres in Huissen:
Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer (thuis)

Mobielnummer(s)

Email-adres

Hierbij machtig ik Huisartsenpraktijk Bles en Poels, Plaza 3 te Huissen om mijn medische gegevens op te vragen bij mijn
vorige huisarts (bij voorkeur ontvangen wij de medische gegevens digitaal via ZorgMail File Transfer). De praktijkcode van
Medicom is PB.

Naam praktijk & huisarts

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Gegevens worden behandeld volgens ons Privacyreglement (www.blespoels.n!)

Uw Handtekening Datum: -202.. (dd-mm-jaar)
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AC HTE RG RO N DI N FORMATI E

Voor ons is het waardevol om achtergrondinformatie over u te hebben.

Naast enkele administratieve vragen, stellen we ook vragen over belangrijke
leve nsge beu rten issen.

Als u een vraag niet in wilt vullen, kunt u deze open laten en doorgaan met de volgende
vraag.

Alle gegevens en informatie die u invult vallen onder het medisch beroepsgeheim en
worden vertrouwelijk behandeld.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten.

Wilt u per persoon de vragenlijst invullen en deze meenemen naar uw
ken n isma kingsgesprek?

Team Huisartsenpraktijk Bles en Poels.

Praktische informatie

- Informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens vindt u op
https : //blespoels. onzeh u isa ftsen. nl/service/privacy/

- Wilt u uw gegevens delen met de huisartsenpost en apotheek, kijk dan op
www.volgjezorq.nl of vul het toestemmingsformulier in op
https : //b lespoels. o nzeh u isa rtse n. n l/pra ktij ki nfo rmatie/fo rm u I ie ren/



Wat is uw geboorteland?
Nederland

C Anders, namelijk:
Uw geboorteland en dat van uw biologische ouders Ís medisch van belang in verband met
erfe I ij ke a a n doen i ng en en ris i cofa cto re n.

Wat is het geboorteland van uw biologische moeder?
O Nederland
O Anders, namelijk:

Wat is het geboorteland van uw biologische vader?
C Nederland
O Anders, namelijk:

Wat is uw burgerliike staat ? (meerdere antwoorden mogelijk)
O Alleenstaand

O Ongehuwd in relatie, niet samenwonend
O Ongehuwd in relatie, samenwonend
O Gehuwd (wettig gehuwd of geregistreerd partnerschap)
O Mijn partner is overleden
C Gescheiden
O Anders, namelijk:

a, Hartaandoening bij ouders, broers, zussen of kinderen
voordat ze 60 jaar werden?

b. Diabetes type 1 of type 2 (suikerziekte) bij ouders,
broers, zussen of kinderen?

c. Melanoom (kwaadaardige moedervlek) bij ouders,
broers, zussen of kinderen?

d. Darmkanker bij ouders, broers, zussen of kinderen
voordat ze 50 jaar werden?

e. Darmkanker bij meer dan 1 familielid aan dezelfde kant
van de famílie?

f. Prostaatkanker bij vader, broers of zoons voordat ze 55
jaar werden?

g. Eierstokkanker bij moeder, zussen of dochters?

Borstkanker bij ouders, broers, zussen of kinderen
voordat ze 50 iaar werden?

h,

I Borstkanker bij meer dan 1 familielid aan dezelfde kant
van de familie?

Komen de volgende aandoeningen in uw familie,voor Nee



Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt?
C Geen opleiding gevolgd / afgemaakt
C Basisonderwijs
O Praktijkonderwijs
O vMeo
O unvo
O HRvo
O vwo
O UiaaetOaar beroepsonderwijs (MBO)

O Hoger beroepsonderwijs (HBO)

O Wetenschappelijk onderwijs (WO)
O Anders:

Wat is uw beroep?

Hoeveel uur per week heeft u betaald werk? uur per week

Rookt u sigaretten / sigaren / pijp?
C Nee, nooit gerookt -> ga naar vraag 13

Nee, gestopt sinds (jaartal)
la

Wat rookt(e) u ? (meerdere antwoorden mogelÍjk)
C Sigaretten
O Sigaren
O Pijp

Hoeveel jaar rookt(e) u?:
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Hoeveel sigaretten I sigaren I piip rookt(e) u gemiddetd?

Drinkt u alcohol?
O Nee, nooit alcohol gedronken -> Ga naar vraag
O Nee, niet in afgelopen 12 maanden
OJa

15

jaar



Hoeveel glazen alcohol drinkt/dronk u gemiddeld?

glazen per daglweek/maand/jaa r

(Doorstrepen wat níet van toepassing is)

Gebruikt u drugs?
O Nee, nooit drugs gebruikt à Ga naar vraag 17

O Nee, niet in afgelopen 12 maanden

CJa

Welke drugs gebruikt(e) u (meerdere antwoorden mogelijk)
ö wiet
O xrc
ö lso
0 Paddo's

O Cocaïne

O Heroïne
C Anders, namelijk

dagen per week/maand/jaar
(Doorstrepen wat niet van toepassÍng is)

De volgende vragen gaan over mogelijk ingriipende gebeurtenissen in uw leven

ö Nee

C Ja, aantal keer

O Nee

C Ja, namelijk van
C Partner
C ouder(s)
O rind
C Goede vriend / vriendin

Hoeveel dagen gebruikt(e) u gemiddeld drugs?

Bent u ooit gescheiden?

Heeft u wel eens een ingrijpend overlijden meegemaakt?

O Anders, namelijk



Bent u slachtoffer (geweest) van seksueel misbruilg lichamelijk of psychisch
geweld?
O Nee

CJa

Bent u momenteel zwanger?
O Nee

OJa
C Weet ik niet zeker
O Niet van toepassing -> Ga door naar vraag 22

keer zwanger geweest

Hoe vaak bent u zwanger geweest?

Van hoeveel kinderen bent u de biologische ouder?

kinderen

Heeft u de zorg voor kinderen van wie u niet de biologische ouder bent?
O Ja, licht a.u.b. toe:
ö Nee

Heeft u nog opmerkingen/aanvullingen die belangrijk zijn voor uw huisarts om
te weten?

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragen.


