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Toestemmingsformulier AVG 
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraag ik u om dit formulier 
eenmalig te ondertekenen. Dit is nodig omdat de regels rond de bescherming van persoonsgegevens 
wordt aangescherpt. 
 
Op de website kunt u de privacy verklaring van de praktijk terugvinden, er ligt ook een exemplaar in 
de wachtkamer. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken of wijzigen. 
 
Om u als patiënt te kunnen behandelen is het noodzakelijk om de volgende gegevens te verwerken; 
Persoonsgegevens, verzekeringsgegevens, medische gegevens en het vastleggen van uw tandarts en 
huisarts, zie hiervoor vraag 1, 2 en 3 (*). Zonder deze gegevens kan er helaas geen behandeling 
plaatsvinden.  

1. 
 
 

Geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals uw naam, 
adres, telefoonnummer, BSN-nummer, geboortedatum, verzekeringsgegevens en 
uw e-mailadres in uw dossier? * 
 

Ja  /  Nee 

2. Geeft u toestemming voor het vastleggen van medische gegevens en 
medicatiegegevens? * 
 

Ja  /  Nee 

3. Geeft u toestemming voor het vastleggen van uw tandarts en huisarts? * 
 

Ja  /  Nee 

4. Geeft u toestemming voor e-mailcontact met uw tandarts en/of vorige 
mondhygiënist (in het belang van uw behandeling)? 
 

Ja  /  Nee 

5. Geeft u toestemming voor het opvragen van patiëntgegevens zoals röntgenfoto’s 
bij uw tandarts en/of vorige mondhygiënist (in het belang van uw behandeling)? 
 

Ja  /  Nee 

6. Geeft u toestemming voor het delen van uw gegevens aan uw tandarts 
(gerelateerd aan uw behandeling, zoals een rapportage verslag)? 
 

Ja   /  Nee 

7. Geeft u toestemming voor e-mailcontact met u als patiënt? 
 
Zo ja, u geeft toestemming voor onderstaande mogelijkheden; 

a. Afspraakherinnering of bevestiging 
b. Afspraak maken en/of wijzigen 
c. Oproepen 
d. Kopie facturen (indien gewenst) 
e. Betalingsherinneringen 
f. Begrotingen 

Ja  /  Nee 
 
 
Ja  /  Nee 
Ja  /  Nee 
Ja  /  Nee 
Ja  /  Nee 
Ja  /  Nee 
Ja  /  Nee 

 
Ik heb kennisgenomen van de privacy verklaring van Mondhygiënepraktijk Bouman 

 
Voorletter(s) en naam: ________________________________________________ 

Geboortedatum: _____________________________________________________ 

Datum: __________________ Handtekening: ______________________________ 


