Inschrijfformulier

Geachte heer/mevrouw,
Welkom bij Apotheek Monster/Poeldijk.
Onlangs heeft u zich ingeschreven bij een van de huisartsen in Monster of Poeldijk.
U bent geheel vrij om zelf uw apotheek te kiezen.
Hierbij ontvangt u de welkomst-map van onze apotheken met het inschrijfformulier, informatie over de
apotheek en de folder 'Openingstijden Westlandse Apotheken'.
Mocht u besluiten zich bij een van onze apotheken in te schrijven, dan kunt u hiertoe het
inschrijfformulier invullen en bij ons inleveren of opsturen. Indien u meerdere personen of gezinsleden
wilt inschrijven vult u per persoon één formulier in.
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Apothekers van Apotheek Monster/Poeldijk
J.C. Roth
A.J.R. Prins
A.N.A Ali
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Voorletters:
Voorvoegsel:
Achternaam en eventueel meisjesnaam:
BSN:
Adres
Postcode
Man
Vrouw

Geslacht:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Huisarts naam:

Medicatie historie
Naam Apotheek :
Wat was uw vorige Apotheek?
Geeft u toestemming aan ons om uw medicatiehistorie op te
Ja
Nee
vragen bij uw vorige Apotheek i.v.m. Medicatiebewaking?
Eventuele allergieën en/of ziektebeelden kunnen hiermee ook
opgevraagd worden.
Wanneer nu niet accoord gaat, is er sprake van een allergie en zo
ja welke?
Is er sprake van eventuele ziektebeelden en zo ja welke?
Medische gegevens / Opt-in (i.v.m. medicatiebewaking)
Staat u toe dat in geval van een noodsituatie uw medischfarmaceutische gegevens, die in de apotheek aanwezig zijn,
Ja
Nee
doorgegeven worden aan de arts die u op dat moment behandelt?
Voor vrouwen
Wilt u opgeven of u zwanger bent(juist de beginperiode is van
belang) of borstvoeding geeft.
Borstvoeding:
Ja
Nee
Zwanger:
Ja
Nee
Te verwachten bevallingsdatum:
Overige belangrijke informatie
Inschrijving
Inschrijving in de volgende apotheek:
Extra afleveropties
Chronische medicatie kan afgehaald worden bij Apotheek en
Beauty. Spoed en nieuwe medicatie staan echter klaar bij
Apotheek Monster.
Wanneer u niet of lastig in staat bent naar de apotheek te komen
bieden wij de bezorgservice aan.
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