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In te vullen door AG
U-nummer:
Onderzoeknr:

KG

ZIS-nummer:
Counselor:

Inschrijfformulier volwassene
Afdeling Genetica
Achternaam
En meisjesnaam (indien gehuwd)

Voornamen/-letters
(eerste naam voluit)

Geslacht

Man

Vrouw

Meerling:
2-ling, 3-ling, enz.

Ja: ______

Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats:

Telefoonnummer

E-mailadres*:

Burgerservicenummer/
Sofinummer
Naam huisarts

Vestigingsplaats
huisarts

Naam apotheek

Vestigingsplaats
apotheek

Naam en plaats
Verzekeraar
Polisnummer verzekering

Ingangsdatum

Aanvragend arts

Afdeling

Ziekenhuis/instelling van
aanvragend arts

Plaats

* Wij gebruiken het e-mailadres onder andere om een afspraakherinnering te sturen
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Reden van verwijzing: ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Reden (kruis aan wat van toepassing is, één vakje aankruisen):
1 De geboorte van een kind met een aangeboren of mogelijk erfelijke aandoening
2 In de familie komt een mogelijk erfelijke of aangeboren aandoening voor
3 U hebt zelf een aangeboren of mogelijk erfelijke aandoening
4 Bloedverwantschap
5 Overige
Zijn er familieleden die zich met dezelfde vraag hebben aangemeld?
Ja
Nee

Wilt u met deze familieleden tegelijk op gesprek komen?
Ja*
Nee
Naam en voorletters familieleden die tegelijk op
gesprek komen

Geboortedatum

Familierelatie

*Indien u met meerdere familieleden tegelijk op gesprek wilt komen is het, voor de organisatie van uw
afspraak, van belang de inschrijfformulieren van de betreffende familieleden tegelijkertijd in één bijgevoegde
antwoordenvelop aan ons te retourneren.
Ja
Nee
Is er al familie bekend bij de afdeling Genetica in Utrecht?
Zo ja, onder welke naam en wat is uw relatie tot dit familielid (broer/zus, nicht/neef, oom/tante enz.)?
Naam en voorletters van familielid dat bekend is
bij de afdeling Genetica te Utrecht

Geboortedatum

Familierelatie

U-nummer

Avondspreekuur
Voor sommige vragen is het mogelijk een gesprek te plannen op het avondspreekuur.
Bijvoorbeeld bij vragen over erfelijke vormen van kanker, dragerschaponderzoek van erfelijke ziekten en/of
kinderwens bij erfelijke aandoeningen. Als er (lichamelijk) onderzoek bij een kind nodig is dan kan dit niet
plaatsvinden op een avondspreekuur.
Het avondspreekuur is één keer per maand op maandagavond en één keer per maand op de dinsdagavond.
Wilt u eventueel ingepland worden op dit spreekuur?
Ja*

Nee

*De afdeling Genetica beoordeelt of uw vraag geschikt is voor de avondpoli.

Graag dit volledig ingevulde formulier en de verwijsbrief van de (huis)arts terugsturen in de
bijgevoegde antwoordenvelop.
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