
Toestemmingsverklaring opvragen en verstrekken van gegevens 

 
 
De ouders(s) / verzorger(s) van: 
 
Naam:  ………………………………………………………………. 
Adres:  ………………………………………………………………. 
Plaats:  ………………………………………………………………. 
Geb.d.d.: ………………………………………………………………. 
 
 
 
verleent/verlenen hierbij tot wederopzegging, toestemming aan de volgende disciplines van 
het Kinderteam Dolium: 

o Kinderfysiotherapeut (Johan van der Aalst) 
o Kinderergotherapeut (Marly Vosters) 
o Kinderpsychologie (Breinz) 
o Kinderlogopedie (Logopediepraktijk Lemmen) 
o Overig: ……………………………………………………….. 

(haptonomie, diëtiek, podotherapie, tandarts, verloskundige) 
 
 
 
om gegevens omtrent de behandeling c.q. psychodiagnostisch onderzoek te vragen en/of te 
verstrekken aan: 
O Huisarts   ……………………………………………………. 
O CJG+   ……………………………………………………. 
O  Verwijzer  ……………………………………………………. 
O School   ...…………………………………………………. 
O Overige  ……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Plaats  ………………………………..  Datum  ……………………………… 
 
 
Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 1:  
 
 
 
Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 2:  
 
 

  



Behandelovereenkomst 

 
  

Wettelijk vertegenwoordiger 1  Wettelijk vertegenwoordiger 2 

Naam  ………………………………   ………………………………….. 
Adres  ………………………………   ………………………………….. 
Plaats  ………………………………   ………………………………….. 
Geb.d.d. ………………………………   ………………………………….. 
Tel.nummer ………………………………   ………………………………….. 
E-mailadres ………………………………   …………………………………...  
 
 
I. Geven toestemming voor multidisciplinair screening/behandeling binnen Kinderteam 
Dolium van: 
Zoon/dochter  ……………………………………………………………………. 
Geboortedatum ……………………………………………………………………. 
 
II. Zijn op de hoogte van 

- het feit dat beide ouders toestemming moeten geven voor behandeling tot 16 jaar 
- het feit dat een kind vanaf 12 jaar mede moet tekenen voor de behandeling en een 

jongere vanaf 16 jaar zonder toestemming van ouders behandeld kan worden 
- het feit dat beide ouders recht hebben om gehoord te wordenhet feit dat beide ouders 

recht hebben op inzage van het dossier van hun kind tot 16 jaar 
 

III. Zijn geïnformeerd over 
het feit dat op de websites van de betrokken disciplines informatie te vinden is over de 
werkwijze en beroepscodes van de verschillende praktijken. Ook hebben ouders de privacy 
policy van het Kinderteam Dolium ontvangen waarin meer te lezen is over de omgang met de 
verstrekte persoonsgegevens.  
 
Het feit dat inhoudelijke informatie ook per beveiligde mail verstuurd kan worden, tenzij 
hierover door u is aangegeven dat u dit niet wenselijk vindt. U en wij zijn jegens elkaar niet 
aansprakelijk voor de eventuele schade ten gevolge van gebruik van de elektronische 
middelen. 
 
Plaats  ………………………………..  Datum  ……………………………… 
 
 
Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 1:  
 
 
 
 
 
Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 2: Handtekening kind vanaf 12 jaar: 
  


