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TOESTEMMINGSFORMULIER PATIËNT 

 

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) biedt partijen die betrokken zijn in klachtsituaties 

een onafhankelijke expertiseprocedure, die gepubliceerd is op de website www.radiologen.nl. Zowel 

de betrokken radioloog als de patiënt moeten tevoren akkoord gaan met het inroepen van deze 

procedure. 

O Akkoord verstrekking gegevens aan NVvR ten behoeve van de expertiseprocedure 
Bij aankruisen van dit vakje gaat u akkoord met het inroepen van de expertiseprocedure van de NVvR en geeft u toestemming 

aan uw vertegenwoordiger en uw zorgverlener om ons de gegevens over u te sturen die voor de procedure nodig zijn. Indien u 

dit vakje niet aankruist, kan de expertiseprocedure niet in gang worden gezet. 

O Gebruik gegevens door NVvR voor kwaliteitsverbetering en onderwijs 
De NVvR heeft kwaliteitsverbetering hoog in het vaandel staan. Wij vragen u dan ook toestemming om de gegevens anoniem te 

mogen gebruiken voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor onderwijsdoeleinden. Indien u dit vakje niet aankruist, 

kan de expertiseprocedure niet in gang worden gezet. 

O Evaluatie door NVvR 
Bij aankruisen van dit vakje geeft u toestemming aan de NVvR om u na afloop van de expertiseprocedure per e-mail te mogen 

benaderen, zodat wij uw ervaringen met de expertiseprocedure kunnen horen.  

 

MIJN GEGEVENS 

 

Achternaam: ………………………………………………………………… 
 
Voorletters …………………………………     man/vrouw1 

 
Adres en woonplaats: …………………………………………………………………………… 

 
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………… 

 
Mailadres (invullen indien wij u mogen vragen naar uw ervaringen met de NVvR-
expertiseprocedure):  

……………………………………………………………………………………….. 

 
 

     

Handtekening: …………………………………………      Datum: ………………………………………….. 

 
 

 

  

                                                           
1 Doorhalen wat niet van toepassing is 
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TOESTEMMINGSFORMULIER RADIOLOOG 

 

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) biedt partijen die betrokken zijn in klachtsituaties 

een onafhankelijke expertiseprocedure, die gepubliceerd is op de website www.radiologen.nl. Zowel 

de betrokken radioloog als de patiënt moeten tevoren akkoord gaan met het inroepen van deze 

procedure. 

O Akkoord verstrekking gegevens aan NVvR ten behoeve van de expertiseprocedure  

Bij aankruisen van dit vakje gaat u akkoord met het inroepen van de expertiseprocedure van de NVvR en verklaart u alle 

gegevens te verstrekken die relevant zijn voor deze procedure. Indien u dit vakje niet aankruist, kan de expertiseprocedure niet 

in gang worden gezet. 

O Gebruik gegevens door NVvR voor kwaliteitsverbetering en onderwijs 
De NVvR heeft kwaliteitsverbetering hoog in het vaandel staan. Wij vragen u dan ook toestemming om de gegevens anoniem te 

mogen gebruiken voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor onderwijsdoeleinden. Indien u dit vakje niet aankruist, 

kan de expertiseprocedure niet in gang worden gezet. 

O Evaluatie door NVvR 
Bij aankruisen van dit vakje geeft u toestemming aan de NVvR om u na afloop van de expertiseprocedure per e-mail te mogen 

benaderen, zodat wij uw ervaringen met de expertiseprocedure kunnen horen. 

 

MIJN GEGEVENS 
 

 
Achternaam: ………………………………………………………………… 
 
Voorletters …………………………………     man/vrouw2 

 
Ziekenhuis: …………………………………………………………………………… 

 
Plaats ziekenhuis: ……………………………………………………………………  

 
Mailadres (invullen indien wij u mogen vragen naar uw ervaringen met de NVvR-
expertiseprocedure):  

……………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

    
 

    Handtekening: …………………………………………      Datum: ………………………………………….. 

 

                                                           
2 Doorhalen wat niet van toepassing is 
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