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Informatie nieuwe patiënten 

Geachte heer/mevrouw,  

Welkom bij Gezondheidscentrum Batau - Wijkersloot.  

Informatie over het Gezondheidscentrum, huisregels en de gang van zaken van de 

huisartsenpraktijk vindt u terug op de website www.gezondheidscentrumbatau.nl. In deze brief 

geven wij de belangrijkste informatie voor nieuw ingeschreven patiënten.  

• Wij vragen aan alle nieuwe patiënten om het inschrijfformulier per persoon volledig in te 

vullen en te ondertekenen. Het ingevulde inschrijfformulier dient ingeleverd te worden 

bij de balie van het gezondheidscentrum.  

• Wij zijn wettelijk verplicht om de identificatie en BSN van al onze patiënten vast te 

stellen. Houdt u er rekening mee dat u zich moet identificeren alvorens er ingeschreven 

kan worden. Identificatie kan met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Wij vragen 

u om bij elk bezoek aan de praktijk uw identiteitsbewijs mee te nemen, het kan zijn dat 

wij hier om vragen.  

• De zorgverzekeringswet in Nederland bepaalt dat elke Nederlander die 18 jaar of ouder 

is, verplicht is om een basis-zorgverzekering af te sluiten. Beschikt u niet over een 

zorgverzekering en heeft u huisartsenzorg nodig, informeer bij de assistente naar de 

mogelijkheden.  

• In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) staat omschreven 

wat de rechten van minderjarigen en wilsonbekwamen zijn.  Bij kinderen tot 12 jaar is de 

toestemming van de ouders/voogden vereist. Bij jongeren 12 tot 16 jaar is de 

toestemming van de ouders/voogden en van de jongere zelf vereist. Jongeren vanaf 16 

jaar beslissen zelfstandig en hebben zelfstandig recht op informatie, ouders hebben deze 

recht niet meer. Dit betekent dat de jongeren vanaf 16 jaar zelf de praktijk moeten 

bellen wanneer zij willen overleggen, afspraken willen maken of uitslagen opvragen. 

• Meestal zal de assistente het eerste aanspreekpunt zijn. Zij zijn deskundig en speciaal 

opgeleid. Voor al uw vragen kunt u bij haar terecht.  

• Bevestiging van inschrijving ontvangt u per mail. 

• Zodra u bij ons als patiënt ingeschreven ben, verzoeken wij u om z.s.m. uzelf uit te 

schrijven bij uw vorige huisarts en toestemming te geven voor het overdragen van uw 

medische gegevens. 

• Indien u wenst gebruik te maken van onze patiënten portaal (online diensten) geeft op in 

het inschrijfformulier toestemming en maakt u via de website een account aan met 

hetzelfde e-mailadres als op het inschrijfformulier. Let op! Voor de beveiligde patiënten 

omgeving dient elke patiënt een individuele e-mail adres op te geven i.v.m. de privacy 

die de website waarborgt. 

• Wij vragen u om wel of niet akkoord te gaan met het uitwisselen van medische gegevens 

via het LSP. Voor informatie hierover www.vzvz.nl  

Wij heten u van harte welkom in het gezondheidscentrum! 

 

 

http://www.gezondheidscentrumbatau.nl/
http://www.vzvz.nl/
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Inschrijfformulier 

Persoonsgegevens 

Achternaam  Tussenvoegsel  

Meisjesnaam  Tussenvoegsel  

Voorletter(s)  Roepnaam  

Geboortedatum  Geslacht M   /   V 

Burgers service nr.  Burgerlijke staat  

Adres  Huisnummer  

Postcode  Woonplaats Nieuwegein 

Telefoonnummer(s)   

E-mail adres  

 

Verzekeringsgegevens 

Naam verzekering  

Polisnummer  

 

Gegevens nieuwe apotheek 

Naam Appo Heythyusen (op locatie) 
Andere keuze, namelijk: 

Plaats  

 

Gegevens vorige huisarts 

Naam  Plaats  

 

Wilt u gebruik maken van het patiënten portaal? (U dient zich op de website aan te melden 
met hetzelfde e-mail adres als hierboven). 
Voor meer informatie www.ghcbatau.uwzorgonline.nl 

Ja   /   Nee 

Gaat u akkoord met het aanmelden bij het LSP voor het delen van uw belangrijkste medische 
gegevens door de praktijk?  
Voor meer informatie www.vzvz.nl of vraag naar de folder.  

Ja   /   Nee 

Geeft u toestemming aan de praktijk voor het opvragen van uw medisch dossier bij uw vorige 
huisarts? Uw inschrijving is pas definitief als u zich heeft uitgeschreven bij uw vorige huisarts.  

Ja  /  Nee            

Komt u in aanmerking voor de griepprik? (60 plussers e/o medische aandoening) 
Indien ja, reden:  

Ja  /  Nee            

 

Handtekening voor akkoord inschrijving en huisregels: 
 
 

 Handtekening jongeren 12 tot 16 jaar: 
 
 

Datum: 

 

http://www.ghcbatau.uwzorgonline.nl/
http://www.vzvz.nl/

