
    Huisartsenpraktijk Molentocht 
Huisarts: □ Mw. G.J. Kardolus 

    □ Dhr. W.M, de Korte   

              □ Dhr. M. Huisbrink   
          

                 Datum:…../……/20...... 
□ Man  □ Vrouw 
Achternaam:   _________________________________________           
Meisjesnaam:   ________________________________________       Gebruik meisjesnaam:  JA/NEE 
Voorletters en roepnaam:  _______________________________       Mobiel:___________________ 
Geboortedatum en geboorteplaats/land: ___________________ Huistelefoon:______________ 
Adres en postcode: ____________________________________________   E-mail:___________________ 
BSN (Burger Service Nummer): ___________________________        
Verzekeringsmaatschappij met uzovi nummer (4 cijfers): ________________________________________ 
Verzekeringsnummer:____________________________________________________________________ 
 
Vorige huisarts met adres:_________________________________________________________________ 
(Nieuwe) apotheek: ______________________________________________________________________ 
 

Gezins-/woonverband 

□ Alleen wonend:         ______________________________ 

□ Samenwonend met:       ______________________________ 

□ Gehuwd met:        ______________________________ 

□ Gescheiden sinds:        ______________________________ 

□ Weduwe/weduwnaar sinds: ______________________________ 

 

Kinderen □ Nee  Aantal Geb. datum Geb. datum Geb. datum 

 □ Ja □ Thuiswonend     

  □ Uitwonend     

 

Werk / school / studie  

□ Werk: ____________________ Als:___________________ 

□ Werkloos sinds:______________ Uitkering: ______________ 

□ Arbeidsongeschikt sinds:_______ Oorzaak:_______________ 

□ Studie: ___________________ Studierichting:__________ 

 

Klachten van (aankruisen indien van toepassing): 

□ Suikerziekte 

□ Longziekten (astma, chronische bronchitis, tbc, enz) 

□ Hoge bloeddruk 

□ Hart- of vaatziekten 

□ Overspannen/depressieve klachten/angsten (doorhalen wat niet van toepassing is) 

□ Lever- of darmziekten (bijv. maagklachten) 

□ Aanhoudende gewrichtsklachten 

□ Schildklierziekten 

□ Andere belangrijke ziekten: ____________________________________________________________ 

 

Mijn gegevens mogen worden verstuurd naar     

huisartsenpraktijk Molentocht (Handtekening):_______________________________________________ 



Onder behandeling specialist? 

□ Nee      

□ Ja Specialisme: ______________________________________________ 

Specialisme: ______________________________________________ 

 

Gebruikt u medicatie? 

□Nee  

□Ja: _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
 

 

Overgevoeligheid (allergie)? 

Geneesmiddelen: ________________________________________________________________________ 

Voedingsmiddelen: _______________________________________________________________________ 

 

Griepprik? 

□ Nee    

□Ja, reden: _______________________________________________________________________ 

 

Operatie / ingreep ondergaan of groot ongeluk gehad / ziekenhuisopname?________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Roken? 

□ Nee   □ Ja, aantal sigaretten per dag: _________________________________  

Alcohol? 

□ Nee   □ Ja, aantal glazen per dag: ____________________________________  

Bloeddruk bekend? 

□ Nee   □ Ja, jaar: ___________ waarde: ________________________________  

Aidstest gedaan? 

□ Nee   □Ja, jaar: ____________ uitslag: _____________  

Slachtoffer (seksueel) geweld? 

□ Nee   □Ja 

 

Ziekten in familie?  

Suikerziekte Bij wie: __________________ 

Hoge bloedruk Bij wie: __________________ 

Hart- en vaatziekten Bij wie: __________________ Leeftijd ontstaan: ____ 

Beroerte of hersenbloeding Bij wie: __________________ Leeftijd ontstaan: ____ 

Astma, COPD Bij wie: __________________ 

Nierziekten Bij wie: __________________ 

Psychische aandoeningen Bij wie: __________________ 

Kanker, soort ____________ Bij wie: __________________ 

 

Voor vrouwen  

Ooit uitstrijkje gemaakt? 

□ Nee   □Ja, jaar: ____________ uitslag: _____________  

Ooit mammografie (foto borsten) gemaakt? 

□ Nee   □Ja, jaar: _____reden: ________________ uitslag: _____________  


