
• medische informatie.
• informatie en verslaglegging over een behandeling door een psycholoog of psychiater.
• verslagen van aantoonbare, door een professional, begeleide afvalpogingen.

   M/V (omcirkelen)

 Nee

 Hoogeveen 

Persoonsgegevens patiënt
Naam en voorletters: 
Roepnaam:  
BSN-nummer:  
Geboortedatum: 
Nationaliteit:  
Straat / huisnummer: 
Postcode / woonplaats: 
Telefoon- en mobiel nummer: 
E-mailadres:

Beheerst de Nederlandse taal:       Ja 

Zorgverzekeraar:  
Polisnummer:
Patiëntnummer Rijnstate (indien bekend): 
Voorkeur locatie behandeltraject    Velp 

Gegevens huisarts:
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer.: 

In te vullen door Vitalys 
Naam arts: Datum: 

Goedkeuring chirurg:   ja   nee

Opmerkingen:

Vitalys: Aanmeldformulier baratrische chirurgie - 092015

Aanmeldformulier 
bariatrische chirurgie (deel 1) 

Het ingevulde aanmeldformulier kunt u samen met de gevraagde relevante 
aanvullende informatie* en de ingevulde toestemmingsverklaring opsturen 
naar Vitalys (Postbus 8, 6880 AA Velp). De toestemmingsverklaring 
Uitwisselen medicatiegegevens kunt u meegeven aan uw patiënt.

* hier wordt onder verstaan:



Medische informatie (indien bekend) 
Morbide obesitas  ja   nee
Hypertensie    ja   nee
Diabetes Mellitus  ja   nee Indien ja,  type 1 

 type 2 
Dyslipidemie   ja   nee
Roken  ja   nee 
Familiaire belasting:  diabetes 

 obesitas  Zo ja, bij wie?
Gezondheidsrisico’s:   toegenomen    

 matig / ernstig      
 ernstig 
 zeer ernstig  

Biometrie (indien bekend)
Gewicht (kg): BMI (kg/cm2) : Bloeddruk:
Lengte (cm):   Buikomvang (cm):

Medicatie:

Huidige klachten:

Relevante overige gegevens (eerdere ziekten/operaties):

Actuele behandelingen of controles:

Afvalpogingen korter dan vijf jaar geleden:  ja   nee
Om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen is het een vereiste dat er een verslag van een 
diëtiste (niet langer dan vijf jaar geleden) toegevoegd wordt. Als dit niet mogelijk is, of als het 
verslag ouder is dan vijf jaar, dan moet de patiënt eerst minimaal zes maanden een diëtiste 
consulteren om in aanmerking te komen voor een bariatrische ingreep. 

Vitalys biedt professionele begeleiding bij een diëtiste.         
Is hiervoor interesse?  ja   nee

Vitalys: Aanmeldformulier baratrische chirurgie - 092015

Aanmeldformulier 
bariatrische chirurgie (deel 2) 



Hierbij verklaar ik, 

De heer / mevrouw (omcirkelen)

Voorletters  

Achternaam 

Geboortedatum 

geen bezwaar te hebben dat Vitalys medische gegevens, t.b.v. mijn aanmelding 
en eventuele behandeling, opvraagt bij mijn overige behandelaars.

Datum 

Plaats 

Handtekening 

6. Vitalys: Toestemmingsverklaring - 092015  

Toestemmingsverklaring



7. Vitalys: 16-03-2016 toestemming apotheek informatieverstrekking medicatie v1

Niet retour sturen:
 

Geachte heer/ mevrouw,

Een ziekte, een blessure of een ongeval komt meestal onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen 
bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die 
zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien, waaronder een overzicht van de medicijnen die 
u gebruikt. Zo krijgt de zorgverlener een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste en 
veilige zorg.

Uw apotheek maakt (samen met andere zorgverleners) gebruik van een netwerk om digitaal 
medicatiegegevens te delen met andere zorgverleners in de regio. Op deze manier controleert de 
apotheek of de voorgeschreven medicatie veilig gebruikt kan worden. 

Alleen met uw toestemming
Uw toestemming is nodig om uw medicatiegegevens te kunnen delen met andere zorgverleners in uw 
regio. Uiteraard mag een zorgverlener uw gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling, 
bijvoorbeeld als u met een recept bij ons aan de balie komt. U regelt uw toestemming door bijgevoegd 
formulier in te vullen, te ondertekenen en bij de balie van deze apotheek in te leveren. 

Wij vragen uw toestemming voor zowel uw eigen apotheek als voor de Rijnstate Poli-Apotheek / de 
Dienstapotheek Arnhem en Omgeving. Voor de uitwisseling van medicatiegegevens zijn wij namelijk 
wettelijk verplicht om uw toestemming te hebben voor alle zorgverleners.

Dit formulier bij uw eigen apotheek inleveren.

Wat als u geen toestemming verleent?
Ook als u geen toestemming geeft, vragen wij u het formulier in te vullen en in te leveren. Als u geen 
toestemming geeft voor het uitwisselen van uw medische gegevens dan heeft dat tot gevolg dat 
zorgverleners geen inzicht hebben in uw medicatiegegevens. Ook niet in noodsituaties. U bent dan zelf 
verantwoordelijk voor uw medicijngebruik en veiligheid. Denk dan bijvoorbeeld aan het gebruik van een 
Actueel Medicatie Overzicht, dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek. Maar u kunt ook zelf een 
medicijnpaspoort bijhouden, kijk daarvoor op www.rijnstate.nl/medicijnpaspoort.

Meer informatie
Meer informatie over het uitwisselen van uw medicatiegegevens kunt u teruglezen in de folder ‘Uw 
medische gegevens elektronisch delen?’. U kunt de apotheker vragen naar deze folder.

Met vriendelijke groet, 
Uw apothekers van:

Dienstapotheek Arnhem en Omgeving
Openbare apotheken Arnhem en de Liemers
Rijnstate Poli-Apotheek



Mijn gegevens:

De heer / mevrouw (omcirkelen)

Voorletters  

Achternaam 

Geboortedatum 

Datum 

Plaats 

Handtekening 

7. Vitalys: Toestemmingsverklaring uitwisselen medicatiegegevens - FORMULIER - 042016 

Toestemmingsverklaring voor het 
elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens

Ik geef geen toestemming voor 
het elektronisch uitwisselen van 
medicatiegegevens. Ik neem zelf de 
verantwoordelijkheid om zorgverleners 
die mij behandelen te informeren over 
mijn actuele medicijngebruik.

 Nee

Ik geef toestemming aan mijn apotheek 
(naam):

om mijn medicatiegegevens 
beschikbaar te stellen voor raadpleging 
door andere apothekers.

 Ja
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