Huisartsenpraktijk Korte Akkeren
mw. R. Hegeman / mw. A. Korte
dhr. J.C.E.P. Geneugelijk / mw. I. Blokland
mw A.M. van Putten / dhr. N. Leerkotte
dhr. M. van Zadelhoff / mw A.M. Los
mevr Vanlaeken

Aangenomen door: BM / BZ / CK / EF / LY / MH / MS / SV / PJ
Inschrijving nieuwe patient(en), Uitschrijving vorige huisarts
De praktijk is alleen geopend voor nieuwe patiënten woonachtig in postcode 2802

Achternaam:

Meisjes naam (indien gehuwd):

Voorletter(s):

Roepnaam:

Geboortedatum:

Geslacht:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

m/v

Telefoonnummer:
Email adres:
Zorgverzekering:

Polis nummer:

MijnGezondheid.net:

Ja / Nee

Qualizorg:

Ja / Nee

Zie blad 3 voor uitleg over deze vragen

Door ondertekening bevestig ik, dat ik uitgeschreven ben bij mijn vorige huisarts.
Met deze handtekening geef ik toestemming aan Huisartsenpraktijk Korte Akkeren om mijn dossier op te
vragen bij mijn vorige huisarts.
Naam vorige huisarts/ huisartsenpraktijk:
Plaats vorige huisarts:

Datum:
Handtekening:

Neem een geldig legitimatiebewijs en zorgpas mee!
Alleen als alle formulieren volledig zijn ingevuld en er een kopie van de zorgpas is, kunnen
wij de inschrijving verwerken.
Blad 1

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren
Constantijn Huygensstraat 121B
2802LV Gouda 0182-525606

www.huisartsenpraktijk-korteakkeren.
ING-BANK: 65.40.44.279
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BSN:
Soort legitimatiebewijs:
Legitimatiebewijs nummer:

Indien u bij iemand bent komen wonen die al bij ons is ingeschreven:
Naam reeds ingeschreven persoon:
Geboortedatum:
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Huisartsenpraktijk Korte Akkeren
Constantijn Huygensstraat 121B
2802LV Gouda 0182-525606
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Qualizorg
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze huisartspraktijk en onze medewerkers. Daarom neemt onze
praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een
onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg (www.huisartsprestatiemonitor.nl) en is volledig anoniem. Graag
vragen wij u om uw deelname aan dit onderzoek.
Als u op het inschrijfformulier aangeeft mee te willen doen, ontvangt u een e-mail van Qualizorg (uit naam
van onze praktijk) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt
ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze communicatie,
bejegening en zorg op maat door de huisarts en andere zorgverleners, toegankelijkheid van de praktijk en
vragen over de assistentie in de praktijk. Met het invullen van de vragenlijst helpt u ons om de
dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren!
Daarnaast kunnen de geanonimiseerde resultaten gebruikt worden voor onder andere:
- het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders;
- het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten;
- ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.
Qualizorg verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en
handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij als huisartsenpraktijk, onze
medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres
wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u
gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.
Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren dient Qualizorg een aantal gegevens uit onze
patiëntendatabase toegezonden te krijgen. Het gaat dan om:
- Voorna(a)m(en), Tussenvoegsels, Achternaam
- Adres / Postcode / Woonplaats
- Geboortedatum / geslacht
- Datum contact
- Type consult (consult, telefonisch consult, email consult of visite)
- ICPC code (optioneel, indien van toepassing alleen bij diabetes, astma, copd, cvrm, cva,)
- Code verzekeraar (UZOVI)
- E-mailadres
- Toestemming voor gebruik e-mailadres en / of post
Door ja in te vullen op het inschrijfformulier verleent u onze huisartspraktijk toestemming om vermelde
gegevens aan Qualizorg te doen toekomen. Voorts verleent u Qualizorg toestemming deze gegevens te
verwerken en u vervolgens te benaderen voor het onderzoek. Wij hopen dat u meedoet zodat wij onze
dienstverlening kunnen verbeteren! Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Mijngezondheid.net
Via MijnGezondheid.net is Huisartsenpraktijk Korte Akkeren altijd bereikbaar. U kunt online een vraag
stellen, maar ook een afspraak maken. Daarnaast is het mogelijk een samenvatting in te zien van uw
persoonlijke medische dossier, inclusief uw medicijngebruik. Zo heeft u altijd en overal inzage in uw eigen
gezondheid.
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