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INSCHMJVINGSNUMMER.,

DATUM

T/AN INSCHMJVTNG

TDENTTFTCATIEIJJSï
Ondergetekende was voorheen ingesc,hreven op de lijst van de

Provínciale Raad van

vanaf

tot

van

vanaf

tot

van

vanaf

tot

R.I.ZJ.V. nr.

IDENTMEIT

GebooÉedatum

Geslacht

Geboorteplaats

Nationalieit

Rijcsregistemumner
CONIACTGEGEVENS
Wettelijke woonplaats (volledig adres) :

Tel.:

Fax

GSM
E nrail:
Correspondentieadres (itdien verschillend van wett. woonplaats)

Tel.

Fax

E-mail
DIPT,OMA EN FRKET.INING

Diplomavan
Visum

aÍs:

dafirm:

datum:
nummer:

E*enning als geneeshee-specialist in :
datum:
Andere diploma's of academische graden:

FTTNCTIEALS GENEESHEER (aanduiden mer X)
1.

Voorlopig nog geen vaste rnedische activiteit

2. Huisarts

Erkend:

met praktijk te

3. Arts assistent

-

Arts specialist in opleiding

of specialiteit:

- Aard van activiteit
-

Bij stagemeester:
te:
te:

4. Beoefent volgende

spcialiteit

In de instelling(en)

5. Beoefent de administratieve geneeskunde

Bij

In combinatie met
In dienswerband

bij:

6. Schoolarts

VoltijdVdeeltljds (hoeveel)
7. Geneesheer met onderwiisopdracht

Aad
Sinds:
8. Arbeidsgeneesheer

Voltijds/deettijds (hoeveel)

:

Zonder medische activiteit

:

Met volgende andere medische activiteit:
9. Andere

10.

vol(idse of deeltiidse

Zonder mediscbe activiteit

activiteiÍen

omscbrijven):

VRAGENLIJST MEDISCHEJ{CTïVITEITE].I
Adr€s van yoornaarnste medi^sche activiteit:

Tel.

Fax

GSM:
E-mail
Adres van activiteit buiten de provincie of in heÍ bultenland:

Tel.

Bent u geassocieerd, samenwerkingsovereenkomst, maatschap

?

Sedert:
Plaats zetel:

Nr. visum

Datrm:

Oefent u uw praktiik

uitin

een vennoobchap?

Naam:

Overzicht van de medische activiteit
N.B- Geneesheren-specialisten in opleiding vermelden <voltijds in opleiding>. Ook de medische activiteiten buiten de
provincie of in het buitenland veÍmelden.

MA
Voorrniddag

Namiddag

Avond

DI

wo

DO

VR

ZA

Beschrdf zo precies mogelijk uw activiteit in de hogervermelde instellingen:

Bekleedt u een ftrnctie in één van hogervermelde instellingen?

Eoe verzekert u de contlnurïteit van de geneeskundige zorg in uw activiteiten?

Neemt u deel ann de wachtdiensten?

Oefent u nog andere activiteiten uit die niet in dit rnoster passen?

Warmeer?

lVaar?

Ondergetekende verklaart hierbij bovenstaande vragenlijst waarheidsgetnouw te hebben ingevuld.
ïvijzigingen zullen onverwijld meegedeeld worden aan de Provinciale Raad.
Elke overeenkomst met collegae of derden, die de genees*unde betreft, dient neergeschreven, en vóór de ondertekening
ter goedkeuring voorgelegd aan de Orde.

Htil
<<Ik

nj

scbriift hier eigenhandig bij

:

heb van het bovenstaande kennis genomen en heb het aanvaaÍó>.

Datum

Handtekening

