Inschrijfformulier
Dit inschrijfformulier bevat een verklaring van inschrijving binnen een huisartsenpraktijk .

Voor welke Medicina vestiging schrijft u zich in? Vinkt u aan wat van toepassing is.

Medicina Zuid

Medicina Noord

Medicina West

drs. T. Polat
Polderlaan 86
3074 MH Rotterdam
t. 010 - 485 95 45
f. 010 - 486 52 51
AGB-code praktijk: 01057826

drs. T. Polat en mw. drs. N. B. Raja
Bergweg 180
3036 BL Rotterdam
t. 010 - 215 29 79
f. 010 - 443 25 70
AGB-code praktijk: 01057826

mw. drs. F. Bașdoğan en mw. drs. N.B. Raja
Mathenesserlaan 500
3023 HL Rotterdam
t. drs. F. Bașdoğan: 010 - 477 19 76
t. drs. N. B. Raja: 010 - 477 37 75
f. 010 - 425 35 81
AGB-code praktijk: 01057826

drs. T. Polat (AGB-code 01026066)

drs. T. Polat (AGB-code 01026066)

mw. drs. F. Bașdoğan (AGB-code 01026149)

mw. drs. N. B. Raja (AGB-code 01026006)

mw. drs. N. B. Raja (AGB-code 01026006)

Patiënt verklaart bij bovenstaande huisarts in zijn/haar praktijk op naam te zijn ingeschreven, met zijn/haar (indien van toepassing) gezinsleden.

Gegevens patiënt
Inschrijfdatum huisartsenpraktijk: …... - …... - …….... (dd-mm-jaar)
Naam patiënt:
Geslacht: man/vrouw
Geboortedatum/data:
Adres/postcode/plaats:
Telefoonnummer:
BSN nummer:
Verzekerdennummer(s):
Zorgverzekeraar :
Wie was uw vorige huisarts:
Welke apotheek heeft u:

Datum:

Handtekening:

NB: Indien meerdere gezinsleden bij één huisarts staan ingeschreven graag de afzonderlijke namen, geboortedata en relatienummers aan de achterzijde
vermelden van ieder gezinslid. Er is dan echter maar één handtekening nodig.
Vergeet u zich niet uit te schrijven bij uw vorige huisarts. Dit bewijs van inschrijving is ook een verzoek aan uw vorige huisarts om het patiëntendossier op
te sturen naar de praktijk.

Benodigde informatie voordat wij u kunnen inschrijven
1. Het inschrijfformulier met volledige naam, adresgegevens en verzekeringsgegevens.
2. Het medische dossier van uw vorige huisarts.
Deze kunt u ophalen bij uw vorige huisarts of vragen of dit opgestuurd kan worden naar
het adres van de locatie die u verkozen heeft.
3. Kopie legitimatiebewijs, paspoort of identiteitsbewijs
4. Kopie polisblad of verzekeringspas
Pas als alle formulieren en het medische dossier zijn ingeleverd kunnen wij u inschrijven.
Inleveren kan aan de balie van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 11.00 uur en tussen 13.00-15.00 uur

