
Toestemmingsformulier patiënten                    Tandartspraktijk Overasselt 

JA, ik ga akkoord met het beschikbaar stellen van mijn gegevens voor raadpleging door andere     

              zorgverleners. 
 

 Mijn gegevens Mijn partner 
Naam en voorletters 
 
 

  

Geboortedatum en 
geslacht 

   /      /     / 
Man/vrouw 

     /    /     / 
Man/vrouw 

Adres: 
(Straat, Postcode, Woonplaats 
 
 

  

Huisarts: 
(uw eigen huisarts die over uw 
gegevens beschikt) 
 

naam adres 

Apotheek 
 
 

naam adres 

Tandarts/mondhygiënist 
 
 
 

naam adres 

    
Heeft u kinderen? 

 Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder/voogd toestemming 

 Voor kinderen van 12-16 jaar geldt dat zowel ouder/voogd als het kind toestemming moet 
geven. Hiervoor kan het kind een handtekening achter zijn/haar naam zetten. 

 Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf via een eigen formulier toestemming.  
 

De kinderen waarvoor ik toestemming verleen zijn: 

Naam, voorletters, 
geboortedatum 

 Handtekening van het kind 
indien tussen 12-16 jaar 
 
 

Naam, voorletters, 
geboortedatum 

 Handtekening van het kind 
indien tussen 12-16 jaar 
 
 

Naam, voorletters, 
Geboortedatum 
 
 

 Handtekening van het kind 
indien tussen 12-16 jaar 
 
 



        Tandartspraktijk Overasselt 

 
 
Geachte mijnheer/mevrouw, 
 
 
Graag geef ik u informatie over het opvragen van informatie bij uw vorige tandarts, huisarts of 
apotheek. 
 
Deze patiëntgegevens of medische gegevens zijn van belang voor een goed verloop van een 
tandheelkundige behandeling.  
 
 
Patiëntgegevens van uw vorige tandarts: 
 
Wanneer u voor de 1e keer bij mij in de praktijk bent leer ik u kennen, ik kan in uw mond kijken maar 
ben niet op de hoogte van de behandelingen uit het verleden en kan ik de eerder gemaakte foto’s 
niet bekijken.  Om een goede diagnose te kunnen stellen of een gedegen behandelplan op te stellen 
heb ik alle informatie nodig die voor handen is. Bovendien kan dit voorkomen dat ik (bij uw vorige 
tandarts) reeds gemaakte foto’s opnieuw moet maken.  Daarom is het gebruikelijk om 
patiëntgegevens bij uw vorige tandarts op te vragen.  
 
Medische gegevens bij de huisarts opvragen: 
 
Indien u medisch belast bent(een ziekte heeft) en/of medicijnen gebruikt is kan dit van belang zijn 
voor sommige behandelingen bij de tandarts, zelfs als u denkt dat het niets te maken heeft met het 
gebit. Om de behandeling verantwoord en zorgvuldig te kunnen uitvoeren kan het zijn dat de 
tandarts uw medische gegevens wil opvragen bij uw huisarts. 
 
 
Medicijngegevens bij de apotheek opvragen: 
 
Bij gebruik van sommige medicijnen is het niet raadzaam bepaalde tandheelkundige behandelingen  
uit te voeren. Daarom is het van belang dat de huistandarts kan overleggen met uw apotheek. Ook 
kan overleg noodzakelijk zijn wanneer er sprake is van allergie voor bepaalde medicijnen. 
 
 
Ik wil u dan ook vragen om het “toestemmingsformulier”  ingevuld en ondertekend bij mij in te 
leveren of in een envelop in de brievenbus van de praktijk te doen. 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Dr. W.J. Kluter, tandarts 
 
 
 
 


