
VRAGENLIJST VOOR NIEUWE PATIËNTEN MEDISCH CENTRUM DE LINDEN 
 
U heeft zich aangemeld als patiënt bij de huisartsen van Medisch Centrum de Linden te Son en Breugel. 
Deze vragenlijst heeft als doel om uw medische gegevens zo volledig mogelijk bij ons 
bekend te laten zijn. Naast algemene gegevens en gezondheidsgegevens uit het verleden, worden ook vragen gesteld die 
iets zeggen over welke preventieve behandelingen mogelijk voor u van belang kunnen zijn. Indien de ruimte bij de vragen 
onvoldoende is kunt u op de achterzijde verder gaan. Elk gezinslid krijgt een eigen vragenlijst. 
 
PERSOONSGEGEVENS: 
Naam en voorletters: 
Adres, postcode en woonplaats: 
Tel nummer: 
Email adres:  
Geboortedatum: 
Beroep: 
Naam en woonplaats vorige huisarts: 
Verzekeringsmaatschappij en polisnummer: 
Burgerservicenummer: 
Gezinssamenstelling: 
Indien uw partner reeds ingeschreven is in de praktijk, wilt u dan aub de gegevens van uw 
partner vermelden en bij welke arts hij/zij ingeschreven staat. 
 
MEDISCHE GEGEVENS: 
Bent u wel eens geopereerd? 
0 Nee 
0 Ja, voor 
 
Bent u wel eens opgenomen in een ziekenhuis? 
0 Nee 
0 Ja, voor 
 
Heeft u een chronische ziekte? 
0 Suikerziekte 
0 Longziekte zoals astma of emfyseem 
0 Hart en vaatziekte ( Doorgemaakt hartinfarct, beroerte, vaatlijden) 
0 Hoge bloeddruk 
0 Andere (svp invullen) 
 
Gebruikt u medicijnen (zo ja; welke)? 
Bent u nu bij specialisten onder controle ? 
0 Nee 
0 Ja => Bij welke specialist: 
Waarvoor: 
 
Bent u nu bij een praktijkondersteuner onder controle ? 
0 Nee 
0 Ja => Diabetes Mellitus / Astma / COPD / Hypertensie (svp omcirkelen) 
 
 
Heeft u wel eens psychische problemen gehad? (begeleiding door GGZ/ Algemeen 
Maatschappelijk Werk)? 
 
Heeft u last van allergieën? 
0 Nee 
0 Ja, voor 
 
 
RISICOFACTOREN: 
Rookt u? 
0 Ja => Hoeveel: 
0 Ik heb nooit gerookt 
0 Ik ben gestopt => Hoeveel jaar geleden? 
 
Gebruikt u alcohol? 
0 Nee 
0 Ja => Hoeveel glazen gemiddeld per dag 
 
Komt er bij u in de familie (ouders, broers/ zussen) een van de volgende 
aandoeningen voor? 



  

0 Hartinfarct/ hoge bloeddruk 
0 Hersenberoerle, TIA 
0 Bloedvatoperaties 
0 Suikerziekte 
0 Longziekten zoals emfyseem, astma, chronische bronchitis 
 
Komen er in de familie meerdere gevallen voor van: 
0 Borstkanker 
0 Darmkanker 
0 Komen er erfelijke (stofwisselings)ziekten voor? 
 
Voor vrouwen tussen de 30-60 jaar: in welk jaar is uw laatste uitstrijkje gemaakt? 
 
Zijn er nog gegevens over uw gezondheid die van belang zijn voor uw huisarts? 
Zo ja dan vernemen we die hier graag: 
 
 
Hieronder vindt u het formulier waarop u kunt aangeven of u toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van uw 
medische gegevens.  
Lever deze formulieren samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs in bij assistente. 
 
Dank U voor Uw medewerking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Toestemmingsformulier 
Beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het LSP 

 
 

 JA  
Ik geef wel toestemming aan onderstaande zorgverlener 
om mijn gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Ik heb 
alle informatie gelezen in de folder ‘Uw medische gegevens 
beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)’. 

 NEE 
Ik geef geen toestemming aan onderstaande zorgverlener 
om mijn gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Ik heb 
alle informatie gelezen in de folder ‘Uw medische gegevens 
beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)’. 

 
 

Gegevens huisarts of apotheek 
 

Voor welke zorgverlener regelt u toestemming?  
 

 mijn huisarts                                                                     
 mijn apotheek 

 

Naam: 
 

 

Adres: 
 

 

Postcode en plaats: 
 

Wilt u nog een zorgverlener toestemming geven? Vraag dan een extra toestemmingsformulier. 
 
Mijn gegevens 
Vul onderstaande gegevens in. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

 

Achternaam: 
 

Voorletters:  M  V 

 

Adres: 
 

 

Postcode en plaats: 
 

 

Geboortedatum: 
 

 

Handtekening: 
 

 

Datum: 
 

 
 

Wilt u toestemming regelen voor uw kinderen? 
• Voor kinderen tot 12 jaar: u geeft als ouder of voogd toestemming. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken. 
• Voor kinderen van 12 tot 16 jaar die toestemming willen geven: zowel u als ouder of voogd én het kind zetten allebei 

een handtekening. 
• Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming en vullen een eigen formulier in. 

 
Gegevens van mijn kinderen 
Vul hieronder de gegevens in van de kinderen voor wie u toestemming wilt regelen. Vergeet niet hieronder ook uw eigen 
handtekening te zetten. 
 
Heeft u meer dan twee kinderen? Vraag dan een extra toestemmingsformulier. 
 

 

Voor- en achternaam: 
 

 M  V 

 

Geboortedatum: 
 

 

 JA  NEE  
 

Handtekening kind: 
 

 

Voor- en achternaam: 
 

 M  V 

 

Geboortedatum: 
 

 

 JA  NEE  
 

Handtekening kind: 

 

Datum: Handtekening ouder of voogd: 

 
Lever dit formulier in bij de huisarts of apotheek bij wie u toestemming regelt. 
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