Formulier nieuwe client Dieetistopsport
Clientnummer:

Diëtist:

Gegevens cliënt
Naam:

Voorletters:

Adres:

Geboorte datum:

Postcode:

Telefoonnummer:

Plaats:

Geslacht : M / V

Verzekering:

Verzekeringsnummer:

BSN nummer:

E-mail:

Documentnummer van Paspoort / Rijbewijs / ID-Kaart:
Verwijsbrief van huisarts/sportarts:

Ja / Nee

Gegevens huisarts
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Wat is de reden van uw bezoek aan de diëtist?

Dieetistopsport - Peter Zuidhove 4 - 2717TK Zoetermeer - 06 40047987 - info@dieetistopsport.nl

Cliënt verklaart toestemming te geven aan diëtistenpraktijk Dieetistopsport om:
• Gedurende de looptijd van het behandeltraject vrijwillig vragenlijsten door te nemen
en onderzoek uit te laten voeren door de diëtisten van de praktijk. Hiermee worden
bedoeld het NIVEL onderzoek en het klanttevredenheidsonderzoek

•

•
•

Privacyverklaring: In het kader van de privacywetgeving AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) en de vastlegging persoonsgegevens hanteert de praktijk deze
richtlijn voor het volgende:

•

Geheimhouding door de professional(s) en aan wie de betreffende
informatie doorgegeven kan worden;

•
•
•

Doel van de vastlegging van persoonsgegevens is ter ondersteuning van de behandeling;

•

De cliënt heeft het recht om een klacht in te kunnen dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Goede beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens;
De cliënt heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van zijn of
haar persoonsgegevens;

Uitvoering te geven aan het behandelplan zoals besproken met de diëtisten van de praktijk.
Gedurende de looptijd van het behandeltraject, indien nodig, relevante medische
gegevens op te vragen bij de huisarts, arbo-arts en/of specialist.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Dieetistopsport - Peter Zuidhove 4 - 2717TK Zoetermeer - 06 40047987 - info@dieetistopsport.nl

Overige informatie:

•

Diëtistenpraktijk Dieetistopsport gaat er vanuit dat u als cliënt op de hoogte bent van
het huisreglement van de praktijk. Deze zijn na te lezen op de website:
www.dieetistopsport.nl ofna te vragen bij de diëtist.

•

Bedankt voor het invullen van dit formulier Graag ontvangen wij dit formulier van u
voor oftijdens het eerste consult.

•

Wanneer u een verwijzing heeft gekregen van de (huis)arts wilt u deze dan meenemen
naar deeerste afspraak.

•

Bij het eerste gesprek zijn wij verplicht om uw identiteitsbewijs te controleren.
Vergeetdaarom niet uw identiteitsbewijs.

•

Zorg er voor dat u bij het eerste gesprek een overzicht meeneemt van uw
actuelemedicatielijst.

•

Mocht u onverhoopt niet kunnen op de tijd of dag van uw afspraak, dan wijzen we u er
op datde afspraak minimaal 24uur voor aanvang van de afspraak afgezegd dan wel
verplaatst moet worden. U kunt hiervoor direct contact opnemen met de
administratie via administratie@dieetistopsport.nl of op het nummer 06-40047987.

Met vriendelijke groet,
De diëtisten van Dieetistopsport

Dieetistopsport - Peter Zuidhove 4 - 2717TK Zoetermeer - 06 40047987 - info@dieetistopsport.nl

