
 
 
 
Huisartsenpraktijk Dillenburg 
Tinie de Munnikstraat 25, 5151 VW Drunen 0416 - 37 66 80 
 

* Bent u woonachtig buiten Drunen, neem dan contact op met de praktijk. 

 
 

Inschrijfformulier 
Huisartsenpraktijk Dillenburg 

 
 

Naam: …………………..............   Voorletters: ………............. M/V 
Geboortedatum: …...-……-…….   Roepnaam: ……………….. 
Adres*: …………………………....  Huisnummer: …….............. 
Postcode:………..................……  Woonplaats: ………………….............. 
Telefoonnummer: ……………….                          Naam verzekering: ………….............. 
Paspoort/ID of rijbewijs         Polisnummer: ….……………............ 
   Nummer: ………......................     
BSN-nummer: …………………...  Allergie/overgevoeligheid:  …………… 
Apotheek: ……………… .............  E-mailadres: ………………………....... 
Vorige huisarts: ………………….   
 
Gegevens overige gezinsleden (wanneer van toepassing): 

Naam: …………………..............    Voorletters: …………..... ... M/V 
Geboortedatum: ……-……-……   Roepnaam: …………….... 
Naam verzekering: ……………..   BSN: …………..………..... 
   Polisnummer: ….………….....   Telefoonnummer:……………………... 
Paspoort/ID of rijbewijs           E-mailadres: ………………………...... 
   Nummer.................................   Allergie/overgevoeligheid: …………… 
 
 
Naam: ………………….............     Voorletters: …………..... ... M/V 
Geboortedatum: ……-……-……   Roepnaam: …………….... 
Naam verzekering: …………....   BSN: …………..………..... 
   Polisnummer: ….………….....   Telefoonnummer:……………………... 
Paspoort/ID of rijbewijs           E-mailadres: ………………………...... 
   Nummer.................................   Allergie/overgevoeligheid: …………… 
 
 
Naam: …………………............,   Voorletters: …………..... ... M/V 
Geboortedatum: ……-……-……   Roepnaam: …………….... 
Naam verzekering: …………....   BSN: …………..………..... 
   Polisnummer: ….………….....   Telefoonnummer:……………………... 
Paspoort/ID of rijbewijs           E-mailadres: ………………………...... 
   Nummer.................................   Allergie/overgevoeligheid: …………… 
 
Gelieve te legitimeren aan de balie bij afgifte van het inschrijfformulier. 
 
Datum: ……..-……..-……..     Handtekening:  

 
 
 



 
 

Toestemmingsformulier elektronisch uitwisselen medische gegevens 
 

       JA 
 

Ik geef toestemming aan bovenstaand zorgverlener om mijn medische gegevens beschikbaar te 
stellen voor de raadpleging door andere zorgverleners 
 
       NEE 
 

Ik geef geen toestemming aan bovenstaand zorgverlener om mijn gegevens beschikbaar te stellen 
voor raadpleging door andere zorgverleners 
 
Mijn gegevens: 
Naam: …………………...........................  Voorletters: …………................  M/V 
Geboortedatum: ...……-…...…-….......…    
Adres: ………………………....................  Huisnummer: …….................... 
Postcode: ……….            ......................  Woonplaats: …………………… 
Emailadres: ……………………………… 
      Handtekening: 

Heeft u kinderen? 
 

- Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder/voogd toestemming 
- Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming 
- Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt, dat zowel de ouder/voogd als het kind toestemming 

moet geven. Hiervoor kan het kind zelf een formulier invullen of een paraaf zetten achter 
zijn/haar gegevens hieronder. 
 

Gegevens van mijn partner/kinderen: 
 
         JA    NEE  Voor- en achternaam: ………………………… M/V  

    Geboortedatum: ….-….-…. 
Handtekening:  

 
 
 
         JA    NEE  Voor- en achternaam: ………………………….. M/V  

    Geboortedatum: ….-….-…. 
Handtekening:  

 
 
 
         JA    NEE  Voor- en achternaam: ………………………….. M/V  

    Geboortedatum: ….-….-…. 
Handtekening:  


