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 INSCHRIJFFORMULIER  
 
! mw. S.M. Bakker  ! dhr. dr. J.A.H. Eekhof 
! dhr. R. van der Spruit ! mw. H.A. Schuuring 
 
 
 
U kunt zich inschrijven door onderstaand inschrijfformulier in te vullen en afgeven bij de balie van de 
huisartsenpraktijk. We willen u vragen om aan uw vorige huisarts door te geven dat u een nieuwe huisarts heeft.  
Uw medisch dossier kunt u bij uw vorige huisarts opvragen en bij ons afgeven of naar ons  
laten opsturen. Geef ook aan uw zorgverzekeraar door dat u van huisarts bent veranderd.  
Dit in verband met declaraties voor de geleverde zorg. 
Uw nieuwe huisarts wil graag met u kennismaken via een kennismakingsgesprek. De assistente zal u hiervoor 
benaderen als de medische gegevens van uw vorige huisarts ontvangen zijn. 
 
Uw gegevens:  
 
Familienaam :          Meisjesnaam (indien van toepassing):  
 
Voorletters :          Roepnaam :  
 
Geboortedatum :        Geslacht (m/v/overig) :  
 
Adres :  
 
Postcode en Woonplaats :  
 
Emailadres:  
 
Vast telefoonnummer :           Mobiel nummer :  
 
Naam ziektekostenverzekering :  
 
BSN:  
 
Paspoort-/ID-kaart-/Rijbewijsnummer:                 (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Naam en adres van vorige huisarts :  
 
 
Staat er al iemand met uw adres bij onze praktijk ingeschreven? Ja / nee  
Zo ja, naam en geboortedatum:  
 
Wilt u zich ook inschrijven bij Apotheek Stevenshof: Ja / nee / niet van toepassing  
Zo ja, dan vragen wij u dit ook zelf door te geven aan uw huidige apotheek.  
 
Kreeg u bij uw vorige huisarts de griepprik? Ja / nee   Zo ja, waarom?  
 
Gaat u akkoord met het delen van uw recente medische gegevens met de huisartsenpost? Ja/ Nee 
(voor meer informatie hierover: zie https://www.volgjezorg.nl/) 
 
Met de inschrijving in deze praktijk ga ik akkoord dat geanonimiseerde data gebruikt worden voor 
wetenschappelijk onderzoek, waar deze praktijk aan mee werkt. Indien u niet akkoord gaat, meldt u 
dit dan bij de assistente. 
 
Handtekening:	   	   	   	   	  	  	  	  	  Datum inschrijving:    	  

	  



	  
	  

Betreft:	  MijnGezondheid.net	  

	  

Geachte	  heer/mevrouw,	  	  

De	  huisartsen	  van	  Huisartsenpraktijk	  Stevenshof	  nodigen	  u	  van	  harte	  uit	  uw	  eigen	  account	  te	  openen	  
op	  https://home.mijngezondheid.net/.	  Via	  dit	  portal	  krijgt	  u	  via	  een	  beveiligde	  verbinding	  inzage	  in	  
delen	  van	  uw	  medische	  dossier	  en	  uw	  medicatiedossier	  als	  u	  dat	  wenst.	  Verder	  kunt	  u	  bijvoorbeeld	  
via	  e-‐mail	  een	  vraag	  stellen	  (e-‐Consult)	  aan	  uw	  arts,	  laboratoriumuitslagen	  bekijken	  en	  betrouwbare	  
informatie	  over	  uw	  aandoeningen	  en	  medicatie	  raadplegen.	  Ook	  online	  afspraken	  maken	  met	  de	  
huisarts	  of	  de	  assistente	  behoort	  sinds	  kort	  tot	  de	  mogelijkheden.	  

Voor	  wie	  is	  MijnGezondheid.net	  bedoeld?	  
Patiënten	  van	  16	  jaar	  en	  ouder	  die	  ingeschreven	  staan	  bij	  Huisartsenpraktijk	  Stevenshof,	  kunnen	  een	  
account	  openen	  op	  MijnGezondheid.net.	  Om	  in	  te	  loggen	  op	  MijnGezondheid.net	  heeft	  u	  een	  DigiD	  
met	  sms-‐functie	  en	  een	  mobiele	  telefoon	  nodig.	  Hierbij	  logt	  u	  in	  op	  de	  website	  en	  krijgt	  u	  direct	  per	  
sms	  een	  toegangscode	  toegezonden.	  Informatie	  over	  DigiD	  en	  het	  aanvragen	  ervan	  vindt	  u	  op	  
www.digid.nl.	  

Hoe	  opent	  u	  een	  account	  op	  MijnGezondheid.net?	  
Wanneer	  u	  zich	  wilt	  aanmelden	  voor	  MijnGezondheid.net	  kunt	  u	  een	  account	  aanmaken	  via	  de	  
website	  van	  MijnGezondheid.net.	  Als	  u	  delen	  van	  uw	  medische	  dossier	  wilt	  inzien	  kunt	  u	  een	  e-‐mail	  
sturen	  naar	  huisartsen@gcstevenshof.nl	  met	  daarin	  uw	  naam,	  geboortedatum,	  en	  e-‐mailadres.	  U	  
ontvangt	  per	  e-‐mail	  een	  bericht	  wanneer	  dat	  mogelijk	  is.	  Of	  lever	  onderstaande	  antwoordstrook	  in	  
bij	  de	  huisartsenpraktijk.	  Wanneer	  u	  voor	  de	  eerste	  keer	  inlogt,	  verschijnen	  de	  voorwaarden	  en	  
algemene	  informatie.	  Lees	  deze	  goed	  door	  voordat	  u	  akkoord	  gaat.	  

Demonstratie?	  
U	  kunt	  de	  mogelijkheden	  van	  MijnGezondheid.net	  online	  bekijken	  via	  
https://home.mijngezondheid.net/.	  

Vragen?	  
Mocht	  u	  vragen	  hebben	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  brief	  dan	  kunt	  u	  die	  uiteraard	  stellen	  via	  	  
huisartsen@gcstevenshof.nl	  of	  door	  even	  langs	  te	  komen	  in	  de	  huisartspraktijk.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten	  van	  uw	  huisartsen,	   	   	   	   	   	  

Dhr.	  dr.	  J.A.H.	  Eekhof	   Mw.	  S.M.	  Bakker	   	   	   	  
Mw.	  H.A.	  Schuuring	  	   Dhr.	  R.	  van	  der	  Spruit	   	   	  
	  
"	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Ja,	  ik	  wil	  mij	  aanmelden	  voor	  het	  inzien	  van	  het	  medische	  dossier	  via	  MijnGezondheid.net	  

	  
Naam:	   	   	   	   	   	   Geboortedatum:	  

Adres:	   	   	   	   	   	  

Woonplaats:	   	   	   	   	   E-‐mailadres:	  


