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Uitschrijfformulier patiënt(en) 

Naam:  

Geboortedatum:  BSN:  

Toestemming voor 
uitschrijven: 
Bij minderjarige patiënt dienen 

beide ouders hiervoor te tekenen. 

(Handtekening vereist) 

 
 
 

Toestemming voor delen 
van het medisch dossier aan 
nieuwe huisarts: 
Bij minderjarige patiënt dienen 

beide ouders hiervoor te tekenen. 

Indien het kind ouder is dan 16 jaar 

dient hij/zij hier zelf voor te 

tekenen. 

(Handtekening vereist) 

 
 
 
 
 
 

 

Oude woongegevens  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  
 

Nieuwe woongegevens  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  
 

Nieuwe huisarts:  

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  
 

Met ingang van:  

   

 

Geldt bovenstaande 
wijziging ook voor 
andere gezinsleden?  
 

 Ja 
Let op, elke gezinslid dient hieronder vermeld te worden en evt. voorzien 

van eigen handtekening. 
 Nee 
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Toestemming voor 
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