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1. Kinderteam Dolium 
 
 
1.1 Kinderteam 
 
Gezondheidscentrum Dolium  
In 2011 heeft het gezondheidscentrum Dolium in Eersel zijn deuren geopend. Dolium staat 
voor verzamelvat; deze naam is bewust gekozen voor het gezondheidscentrum om hierin de 
gezamenlijkheid uit te dragen van de verschillende hulpverleners die in ’t Dolium hun 
praktijk hebben gevestigd. Door eenieder wordt als belangrijke waarde gezien in de zorg aan 
patiënten/cliënten om multidisciplinair samen te werken, daar waar nodig, om zo kwalitatief 
goede en afgestemde zorg te bieden. Middels de fysieke maar ook inhoudelijk korte lijnen 
kunnen hulpvragers hiervoor ‘onder één dak’ terecht. 
 
Kinderteam 
Binnen het Dolium zijn er meerdere disciplines gevestigd die zorg bieden aan kinderen en 
jeugdigen. Vanuit de bovenbeschreven visie is er een specifiek samenwerkingsverband tot 
stand gekomen rondom de zorg aan kinderen en jeugdigen, het Kinderteam Dolium 
genaamd. Binnen het kinderteam staat het kind centraal en wordt voor ieder kind individueel 
gekeken welke disciplines een bijdrage kunnen leveren aan de juiste multidisciplinaire zorg. 
Er wordt gewerkt middels korte lijnen en vaste inhoudelijke overlegmomenten. Met het 
kinderteam kunnen we op deze manier ook binnen de eerste lijn kwalitatief goede, 
multidisciplinaire zorg bieden, met een laagdrempelig en kortdurend karakter. 
In de zorg voor kinderen en jeugdigen zien we het als meerwaarde om de kennis vanuit 
verschillende disciplines te bundelen, om zo vanuit verschillende ontwikkelingsbieden en 
invalshoeken het kind in kaart te brengen en de ontwikkeling te versterken. Onze ervaring is 
dat met meerdere ogen en handen we het kind sneller, effectiever en vooral fundamenteler 
een stap verder in de ontwikkeling brengen.  
 
1.2 Multidisciplinaire teamleden 
 
Kinderfysiotherapie Johan van der Aalst 
Praktijk voor kinderfysiotherapie. We werken met 3 kinderfysiotherapeuten; Johan van der 
Aalst, Marjo Couwenberg en Julia van Ham. Marjo en Johan werken ook op het 
revalidatiecentrum Leijpark te Tilburg, onderdeel van Libra-zorggroep. Daarnaast werken 
ook Pleun Kokken en Marco van der Aalst in de praktijk. Zij zijn beide fysiotherapeut en in 
opleiding tot kinderfysiotherapie. De behandelaars zijn breed geschoold. Naast de 
basisopleiding fysiotherapie en specialisatie kinderfysiotherapie zijn er op verschillende 
gebieden opleidingen gevolgd, waaronder onderzoek en behandeling van kinderen met 
Centraal Neurologische Problemen, Manueeltherapie, medical taping, vroeg motorische 
ontwikkelingsproblemen, sensorische integratie. Daarnaast is Johan ToP-therapeut, voor het 
begeleiden van prematuur geboren baby’s en hun ouders.  
We hebben in het gezondheidscentrum Dolium 2 behandelruimten en werken daarnaast in 
een ruimte op de basisschool van Vessem en op de Groote Aard, school voor speciaal 
onderwijs in Eersel.  
Kinderen / jongeren van 0 tot 18 jaar met heel diverse problematiek kunnen in de praktijk 
terecht voor onderzoek en behandeling.  
Voor meer informatie: www.kinderfysiotherapiejvanderaalst.nl  

 

http://www.kinderfysiotherapiejvanderaalst.nl/
http://www.kinderfysiotherapiejvanderaalst.nl/
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Kinderergotherapie Marly Vosters 
Sinds mei 2016  is Marly Vosters Ergotherapie gevestigd in het Dolium. Er werken twee 
ergotherapeuten: Marly Vosters (praktijkeigenaar) en Karlijn van den Eijnde. Wij behandelen 
kinderen van 0 tot 16 jaar met hulpvragen op verschillende gebieden: fijne motoriek, 
schoolse vaardigheden, zelfredzaamheid, planmatig handelen en de sensorische 
informatieverwerking. Onze praktijk is gespecialiseerd in de prikkelverwerking. Wij belichten 
de ontwikkeling van het kind vanuit deze visie en zoeken  zo antwoorden  op praktische 
hulpvragen. Multidisciplinair werken is een belangrijk speerpunt binnen de praktijk. Samen 
de best afgestemde behandeling bieden; de hulpvraag van het kind staat centraal! 
Meer informatie is te vinden op www.marlyvostersergotherapie.nl.  
 

 

 
Kinder- en jeugdpsychologie Breinz 
Bij Breinz, psychologiepraktijk voor Kind en Jeugd, werken wij (Debby Wijnings en Mieke 
Slenders) met veel enthousiasme en werkplezier. We onderzoeken en/of behandelen 
kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar, altijd in nauwe samenspraak met ouders. We werken 
graag kortdurend en oplossingsgericht binnen een goed samenwerkend systeem van ouders, 
school, CJG+, verwijzer en andere hulpverleners. Het multidisciplinair samenwerken binnen 
het kinderteam zien we hierin als een duidelijke meerwaarde voor onze cliënten en hebben 
we reeds mooie behandelresultaten mee geboekt.  
Nadere informatie is te vinden op onze website: www.breinz.nl.     
 

 

 
Haptonomie en Cesartherapie Toos Lavrijsen 
Mijn naam is Toos Lavrijsen. Sinds 1985 bestaat de “Praktijk voor Oefentherapie Cesar en 
Haptotherapie”. Behalve Interesse in fysieke klachten, ben ik ook nieuwsgierig naar 
onderliggende oorzaken. Uitgaande van een Totaalvisie is de combinatie van psyche en lijf, 
mij op het lijf geschreven. Samen op ontdekking in ieders persoonlijke proces is mijn drive.  
Mijn aanbod van werkvormen: Bewust-Bewegen, adem- en ontspanningstherapie, 
mindfulness, Haptotherapie, slaaptraining, omgaan-met-pijn, heb ik in de loop van jaren 
eigen gemaakt. Ik heb gemerkt dat mijn aanpak een toegevoegde waarde is voor groei van 
ieders autonomie.  
Vanaf 7 jaar is een passende leeftijd voor fysieke klachten (houding- en 
bewegingssproblemen). Vanaf basisschoolleeftijd wanneer er bovendien een duidelijke 
psychische component is, ontstaan door b.v. hechtingsproblemen. Het kind ontdekt zelf wat 
past en leert eigen keuzes maken. 
 

 

http://www.marlyvostersergotherapie.nl/
http://www.breinz.nl/
http://www.cesarlavrijsen.nl/
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Kinderdiëtiek Ellen Winters 
Namens diëtistenpraktijk Ellen Winters ben ik, Nicole Beenders, betrokken bij het 
kinderteam. Ik ben mijzelf aan het specialiseren op het gebied van kinderdiëtetiek. Op deze 
locatie zie ik steeds meer kinderen en kunnen ze bij mij terecht voor bijvoorbeeld 
kauw/slikproblemen, groeiachterstanden, onder/overgewicht en  gezonde voeding bij 
prikkelverwerkingsproblematiek. Ik vind het belangrijk te kijken naar de mogelijkheden en 
zo een behandelplan op te stellen dat past bij de individuele cliënt. Daarnaast vind ik het erg 
belangrijk om samen met andere disciplines te kijken waar we elkaar kunnen versterken 
zodat we samen goede zorg kunnen leveren. Voor meer informatie kunt u op onze website 
terecht: www.ellenwinters.nl   
 

 

Logopediepraktijk Lemmen  
Binnen Groepspraktijk Logopedie Lemmen zetten wij , Jeanine Lemmen en Christel Janssen, 
ons met veel plezier in voor kinderen en jongeren. Wij staan in voor het onderzoek en de 
behandeling op het gebied van pre-logopedie, open mondgedrag, slikken, spraak, taal, stem, 
gehoor, dyslexie en ademproblemen. Wij vinden het belangrijk dat het kind centraal staat en 
dat we samen met het kind en zijn ouders een passende oplossing kunnen vinden voor de 
hulpvraag  binnen zijn/haar mogelijkheden. We vinden multidisciplinair werken erg 
belangrijk zowel met het kinderteam als met scholen en verwijzers. 
Meer informatie is te vinden op onze website www.logopedielemmen.nl 
 

     Groepspraktijk Logopedie Lemmen   

 
Praktijk voor podotherapie Sandra Faasen 
Een podotherapeut probeert voetklachten te voorkomen en behandelt patiënten met 
voetklachten of klachten die voortvloeien uit niet goed functionerende voeten. Bij de 
podotherapeut kunt u voor verschillende klachten terecht, o.a.: 

• Afwijkend looppatroon 

• Verkeerde stand van de voeten. 

• Pijn- en/of vermoeidheidsklachten aan voeten, knieën, benen, heupen en/of rug 

• Voetproblemen bij kinderen, denk hierbij ook aan bijvoorbeeld stabiliteitsproblemen 
die voortvloeien vanuit de voetstand. 

• Ingroeiende nagels 

• Controleren en eventueel corrigeren van een beenlengteverschil 

• Afwijkende stand van de tenen 

• Informatie over schoenen en/of sportschoenen 
In veel gevallen kunnen wij met een specifiek voor u vervaardigde zool ze stand van de voet 
corrigeren en hiermee klachten verhelpen. 

 

http://www.ellenwinters.nl/
http://www.logopedielemmen.nl/
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Naast de bovengenoemde disciplines kunnen de volgende in het Dolium gevestigde 
disciplines aansluiten bij het kinderteam indien dit passend is bij de casuïstiek: 

- M3 Mondzorg 
- Verloskundigenpraktijk in de Kempen 

 

1.3 Samenwerkingsoverzicht per hulpvraag 
 

Problematiek Disciplines 
Angst/ onzekerheid Psychologie 

Fysiotherapie 
Haptonomie 
Logopedie 
Ergotherapie 

Kinderen met afwijkende stand van de voeten Podotherapie 
Fysiotherapie 
Cesartherapie 

SOLK/spanningsklachten Haptonomie 
Fysiotherapie 
Psychologie 
Logopedie 
Ergotherapie 

Houdingsgerelateerde klachten Fysiotherapie 
Cesartherapie 
Logopedie 
Ergotherapie 

AD(H)D Psychologie 
Fysiotherapie 
Ergotherapie 
Diëtist 

Autisme spectrum problematiek Psychologie 
Fysiotherapie 
Ergotherapie 
Logopedie 
Diëtist 

Spraak- taalproblematiek Logopedie 
Psychologie 

Prikkelgevoelige kinderen Fysiotherapie 
Psychologie 
Ergotherapie 
Diëtist 

Eetproblemen ten gevolge van 
prikkelverwerkingsproblemen 

Psychologie 
Ergotherapie 
Diëtist 

Kinderen met obesitas Psychologie 
Fysiotherapie 
Diëtist 
 

Zindelijkheidsproblematiek Psychologie 
Fysiotherapie 
Ergotherapie 

Auditieve verwerkingsproblemen Logopedie 
Fysiotherapie 
Ergotherapie 

Afwijkend mondgedrag Logopedie 



7 
 

Tandarts 
Diëtist  

Dyslexie Logopedie 
Fysiotherapie 
Ergotherapie 

Jong kind met eet- en drinkproblemen Logopedie 
Fysiotherapie 
Diëtist 

Luchtwegproblematiek Logopedie 
Fysiotherapie 

Sensomotorische ontwikkelingsproblemen Fysiotherapie 
Ergotherapie 

Vroeg motorische ontwikkelingsproblemen Fysiotherapie 
Ergotherapie 

Orthopedisch / sport gerelateerde problemen  Fysiotherapie  
Belasting- belastbaarheid problematiek  Psychologie 

Ergotherapie 
Fysiotherapie 

DCD Fysiotherapie 
Ergotherapie  

 
2. Werkwijze 

2.1 Casusoverleg 
 
Inhoudelijke achtergrond 
Het casusoverleg is bedoeld voor afstemming bij lopend onderzoek/behandeling door de 
verschillende disciplines van het kinderteam. Naast overleg over lopende cliënten, biedt het 
casusoverleg ruimte voor inbreng vanuit verwijzers, ter meedenken vanuit een 
multidisciplinair kader dan wel ter mogelijke aanmelding voor het kinderteam of een 
bepaalde discipline. 
 
Werkwijze 
Elke zes weken vindt er casusoverleg plaats. Tenminste vier dagen van te voren kan eenieder 
de te overleggen kinderen op de agenda plaatsen en de wenselijke aanwezigen (disciplines 
kinderteam/jeugdarts/CJG+) uitnodigen. Dit gebeurt via zorgmail (beveiligd mailverkeer). 
Johan van der Aalst coördineert het casusoverleg en maakt de agenda. Verwijzers kunnen het 
kind aanmelden via praktijkvoorkinderfysiotherapievanderaalst@zorgmail.nl , waarna er 
ruimte hiervoor vrijgehouden wordt op de agenda. De clientgegevens worden door alle 
betrokken disciplines behandeld volgens de privacy-reglement (zie bijlage).  
 
2.2 Organisatorisch overleg 
 
Twee keer per jaar wordt een organisatorisch overleg ingepland met alle disciplines van het 
Kinderteam Dolium, CJG+, POH-GGZ kind en jeugd en jeugdartsen van de GGD. Tijdens dit 
overleg wordt op organisatorisch niveau gekeken naar de afstemming van de samenwerking, 
zowel intern binnen het kinderteam als extern met de verschillende verwijzers. Onderwerpen 
kunnen zijn; ontwikkeling van inhoudelijke gezamenlijke producten, monitoring van 
cliëntenstroom, organiseren van de informatieavond, afstemming van primair proces en 
administratieve zaken etc.  
 
Ter nadere analyse van de cliëntenstroom naar het kinderteam en de verschillende 
disciplines onderling, wordt voor 2018 bijgehouden wie de verwijzer is, wie het kind 
inbrengt, met welke vraag en welke disciplines betrokken zijn. 
 

mailto:praktijkvoorkinderfysiotherapievanderaalst@zorgmail.nl
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2.3 Studieavond voor verwijzers 
 
Eén keer per jaar wordt door Kinderteam Dolium een studieavond georganiseerd voor 
verwijzers, scholen en andere geïnteresseerde professionals uit het netwerk. In overleg wordt 
gekeken welk onderwerp aansluit bij actuele ontwikkelingen, casuïstiek en 
ontwikkelingsbehoeften. Eventueel wordt hierin samenwerking met een externe gezocht, om 
zo de inhoudelijke invulling van de avond verder vorm te kunnen geven. Er wordt in 
gezamenlijk overleg gekozen voor een onderwerp dat aansluit op de doelgroep, visie en het 
multidisciplinaire karakter van het kinderteam.  
 
2.4 Multidisciplinaire screening 
 
Inhoudelijke achtergrond 
Als product binnen de multidisciplinaire samenwerking bestaat er de multidisciplinaire 
screening. Op één ochtend worden het kind en ouders gezien door meerdere disciplines, 
waarbij vanuit dit eerste beeld een advies voor vervolg wordt gegeven. De vaste disciplines 
die in de multidisciplinaire screening werken zijn kinderfysiotherapie, kinderergotherapie en 
kinderpsychologie en kinderlogopedie. Indien geen logopedisch onderzoek is geïndiceerd, is 
de kinderfysiotherapie bij het onderzoek van de ergotherapie aanwezig. In overleg kan er 
voor gekozen worden om de movement ABC-II af te nemen.  
Op vraag kunnen ook de andere disciplines betrokken worden, te denken aan diëtiek, 
haptonomie/cesartherapie, podotherapie en andere disciplines binnen het Dolium.  
 
Werkwijze 
Na verwijzing van een arts of CJG+ kunnen ouders hun kind aanmelden voor de  
multidisciplinaire screening via het aanmeldingsformulier. Op het format voor de verwijzing 
kan de verwijzer de screeningsvraag aangeven en vanuit welke disciplines het wenselijk is te 
gaan screenen. De aanmelding wordt na ontvangst van het aanmeldformulier door Mieke 
Slenders op de screeningslijst ingepland. Er is drie-wekelijks een mogelijkheid tot screening, 
afwisselend dinsdagochtend en woensdagochtend. Per aanmelding wordt bekeken welke 
discipline het proces gaat coördineren; dit zal met name gekozen worden op basis van wie 
inhoudelijk het meest betrokken zal zijn, dan wel via wie de aanmelding binnen is gekomen. 
Na aanmelding en voorafgaande aan de screening zorgt de casuscoördinator voor het 
administratieve proces,  te denken aan het checken/regelen van de verwijzing en 
informatie/formulieren versturen naar ouders. Na de screening maakt elke discipline 
afzonderlijk een screeningsverslag en stuurt deze naar de kinderpsycholoog, die hier een 
overkoepelend verslag van maakt. Via de casuscoördinator wordt het verslag verstuurd naar 
de betrokkenen. De kinderpsycholoog licht het algemene beeld en plan toe aan ouders, indien 
wenselijk aangevuld met een andere discipline. Iedere discipline zelf licht binnen het 
eventuele vervolgtraject nog verder eigen bevindingen toe en stuurt vragenlijsten toe indien 
deze wenselijk zijn voor de verdere beeldvorming/het behandeltraject. 
 
De screeningsochtend is van 9.00 tot 11.00 uur. Ouders en kind kunnen wachten in de 
wachtkamer van Breinz, en worden daar door de kinderpsycholoog verwelkomd. Kort wordt 
dan uitgelegd aan ouders en het kind wat de bedoeling is van de ochtend en hoe het er 
praktisch uit gaat zien. Na deze inleiding loopt de kinderpsycholoog samen met de ouders en 
het kind naar de praktijkruimte van de kinderfysiotherapeut, alwaar de andere betrokken 
disciplines zijn. Na een nadere voorstelling hiervan, start de kinderfysiotherapeut met het 
onderzoek met het kind, de ouders gaan met de ergotherapeute mee en de kinderpsycholoog 
en logopedist observeren het kind. Indien het voor het kind spannend is om direct alleen te 
zijn, blijft één van de ouders bij het kind en de andere ouder gaat dan met de ergotherapeute 
mee. Na ongeveer drie kwartier komen de ouders terug naar de ruimte en gaan zij mee met 
de kinderpsycholoog. Het kind wordt dan onderzocht door ergotherapeute/logopediste. Rond 
kwart voor elf wordt gezamenlijk afgesloten in de ruimte waar het kind is, en is er nog een 
gelegenheid tot het navragen van nog relevante informatie aan ouders door de disciplines.  
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Elke discipline heeft een min of meer standaard werkwijze voor de screeningsochtend, die 
hieronder verder uitgewerkt staat.  
 
Tijdschema screeningsochtend 

Tijd Wie Waar 
09.00 uur Ontvangst en uitleg ouders en kind door 

kinderpsycholoog 
Breinz 

09.10 uur Verzamelen en kennismaking ouders, kind en 
screeningsleden 

Praktijk Johan van der Aalst 

09.15 uur Fysiotherapeutisch onderzoek 
(kinderlogopedist en -psycholoog observeren) 

Praktijk Johan van der Aalst 
 
 

Gesprek ouders door kinderergotherapeut Praktijk Marly 
Vosters/Breinz 

10.00 uur Logopedisch/ -ergotherapeutisch onderzoek Praktijk Johan van der Aalst 
Oudergesprek met kinderpsycholoog Breinz 

10.45 uur Gezamenlijke afsluiting ouders en kind + evt 
aanvullende vragen 
logopedist/kinderfysiotherapeut 

Praktijk Johan vd Aalst 

11.00 uur Overleg multidisciplinaire screeningsleden Praktijk Johan vd Aalst 
12.00 uur Telefonisch contact door psycholoog met 

ouders cq. Verwijzer; eerste terugkoppeling 
bevindingen en vervolgplan 

nvt 

 
2.5 Multidisciplinaire behandeling 

Inhoudelijke achtergrond 
Binnen het kinderteam Dolium kan, afgestemd op de problematiek en hulpvraag van een 
cliënt, een multidisciplinaire behandeltraject worden vormgegeven. Tijdens de behandeling 
werken betrokken disciplines vanuit eigen expertise gezamenlijk aan het behandeldoel, soms 
tijdens gezamenlijke interventiemomenten, of tijdens parallel of opvolgende 
behandelcontacten in de praktijk van de discipline zelf.  
 
Werkwijze 
Vanuit een multidisciplinaire screening, tijdens monodisciplinaire behandeling van een van 
de leden van het kinderteam of vanuit directe verwijzing kan een vraag voor 
multidisciplinaire behandeling komen. Vanuit het casusoverleg wordt per aanmelding 
bekeken welke disciplines betrokken dienen te zijn en hoe de behandeling georganiseerd en 
gecoördineerd gaat worden.  
 

3. Inhoudelijke uitwerking screeningsochtend 

3.1 Screeningsprotocol afzonderlijk disciplines 

Screeningsprotocol Johan van der Aalst, kinderfysiotherapeut 

• Kennismakingsgesprek met het kind, om te inventariseren wat het kind leuk en niet 
leuk vindt om te doen 

• Observatie motoriek, zowel statisch als dynamisch 

• Kort lichamelijk onderzoek, neurologisch en orthopedisch.  

• Movement ABC-II, in overleg met de kinderergotherapie wordt indien nodig de test 
afgenomen 

 
Screeningsprotocol Marly Vosters, kinderergotherapeut 
Oudergesprek: 

• Kort bespreken van de hulpvraag en het verloop hier naar toe 
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• Dag doorspreken 

• Doorvragen op de verwerking van de verschillende zintuiglijke prikkels (zien, horen, 
voelen, ruiken, proeven en bewegen) 

• Alertheid, concentratie, spanning uitvragen 
Screening kind: 

• Verschillende zintuigen spelenderwijs langsgaan (zien, voelen, bewegen, horen). 

• Fijne motoriek (fijnmotorische vaardigheden, ADL vaardigheden, tweehandig 
samenwerken, voorkeurshand, WRITIC) 

 
Screeningsprotocol Logopediepraktijk Lemmen (door: Christel Janssen) 
Tijdens de observatie wordt er gescreend op : 

• Articulatie: Verstaanbaarheid, slissen of klankvervangingen 

• Mondgedrag: Open mondgerag  

• Communicatieve redzaamheid : Taalbegrip en taalgebruik 

• Auditieve vaardigheden: Luistergerichtheid 

• Stem 

• Vloeiend spreken 

• Adem 
Als er bijzonderheden naar voor komen of als er te weinig informatie is vanuit de observatie 
zal er aanvullend een kort onderzoek zijn naar de klankvorming of een bepaald onderdeel van 
een taaltest afgenomen worden bv. geheugen, zinsbouw, woordenschat of taalbegrip. 
 
Screeningsprotocol Breinz, kinderpsychologie 
Na het gesprek willen we in ieder geval helder hebben: 

• Aanmeldklachten 

• Hulpvraag van ouders, op verschillende gebieden 

• Waar ouders het meeste tegen aan lopen in de opvoeding 

• Bijzonderheden in de ontwikkeling/ontwikkelingsbeloop 

• Gezinssituatie 

• Functioneren op verschillende levensgebieden (school, sociaal functioneren, 
hobby’s/sport, zindelijkheid, eten, slapen) 

• Stemming, gedrag en/of angsten van een kind 
Specifieke vragen vanuit logopedie die belangrijk zijn na te vragen aan ouders door de 
kinderpsycholoog: 

• Gehoor 

• Kauw- en of slikproblemen 

• Spraak-taalontwikkeling : wanneer was de start van spreken, eerste woordjes 
 
3.2 Verslaglegging en terugkoppeling naar ouders en verwijzers 

Iedere betrokken discipline maakt een korte rapportage van diens bevindingen. Deze 

rapportage bestaat uit een gedeelte waarin de onderzoekbevindingen vanuit de 

screeningsochtend worden weergegeven, een conclusie en een advies. De betrokken 

kinderpsycholoog zal de afzonderlijke rapportages van de multidisciplinaire teamleden 

samenvoegen tot één rapportage namens het Kinderteam Dolium. Aan het einde van deze 

rapportage zal de psycholoog een integratief beeld toevoegen van het multidisciplinaire team 

en zal het geadviseerde integratieve behandelplan worden beschreven. 

Deze rapportage zal via beveiligde mail verzonden worden naar de teamleden, ouders en 

verwijzer.   
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Privacy-reglement 
 
Kinderteam Dolium hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit 
privacy-reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan 
met persoonsgegevens. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Alle disciplines binnen het Kinderteam Dolium houden zich in alle 
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy- 
reglement; 

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

Als Kinderteam Dolium zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy-reglement, of in algemenere 
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@breinz.nl.   
 
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten: 
 
Persoonsgegevens van cliënten worden door Breinz verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en): 
Na aanmelding van de cliënt middels het aanmeldformulier worden de persoonsgegevens 
opgeslagen in het beveiligde elektronisch patiëntendossiers van de betrokken praktijken, 
waarna deze gebruikt worden voor communicatie over de aanmelding en vervolgtraject met 
de cliënt en verwijzer, administratieve verwerking ten behoeve van het verkrijgen van de 
gewenste financiering (vergoedde zorg) en algemene administratieve verwerking vanuit de 
verplichte accountantscontrole.  
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
De overeengekomen aanmelding en het zorgverleningstraject; 
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kinderteam Dolium de volgende 
persoonsgegevens van de aangemelde cliënt vragen: 
Voornaam;    Nummer identiteitsdocument; 
Tussenvoegsel;   Adresgegevens 
Achternaam;    Telefoongegevens 
Geboortedatum;   E-mail 
Geslacht;    Naam, BSN, woonplaats en burgergelijke staat ouders 
BSN;     Naam verwijzer 
Polisnummer zorgverzekering 
     
Uw persoonsgegevens worden door de betrokken disciplines van het Kinderteam Dolium 
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de 
behandeling, met hieraan gekoppeld de financiële administratie over deze periode. Hierna 
wordt het dossier bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar.  

mailto:info@breinz.nl
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Contactgegevens leden kinderteam 

 

Johan van der Aalst, kinderfysiotherapeut 
E-mailadres:   info@kinderfysiotherapiejvanderaalst.nl 
Zorgmailadres: praktijkvoorkinderfysiotherapievanderaalst@zorgmail.nl 
Telefoonnummer: 0497-535175 
 
Marly Vosters, kinderergotherapeut 
E-mailadres:   info@marlyvostersergotherapie.nl  
Zorgmailadres: marlyvostersergotherapie@zorgmail.nl 
Telefoonnummer: 06-15158499  
 
Breinz, praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie 
E-mailadres:   info@breinz.nl 
Zorgmailadres: breinz@zorgmail.nl 
Telefoonnummer: 06-51012287 (Mieke Slenders) / 06-12630341 (Debby Wijnings) 
 
Haptonomie en Cesartherapie Toos Lavrijsen 
E-mailadres:   info@cesarlavrijsen.nl 
Telefoonnummer: 06-13544833 
 
Kinderdiëtiek Ellen Winters 
E-mailadres:   info@ellenwinters.nl 
Zorgmailadres: dietistenpraktijkellenwinters@zorgmail.nl 
Telefoonnummer: 040-2026354 
 
Logopediepraktijk Lemmen  
E-mailadres:   praktijk@logopedielemmen.nl 
Zorgmailadres: Niet beschikbaar 
Telefoonnummer: 0497-517075 
 
Praktijk voor podotherapie Sandra Faasen 
E-mailadres:   info@praktijkvoorpodotherapie.nl 
Telefoonnummer: 0497-517075 
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