
Toestemming aan Check-in Genderzorg

Wij gaan akkoord met communicatie tussen Check-in Genderzorg en ons middels check-in 
Genderzorg e-mail (zoals bijvoorbeeld data voor nieuwe afspraken, een korte mededeling over het 
verloop van een sessie, als particulier betalend de facturatie, etc.), tijdens en rondom de periode 
van het begeleidings traject. Wij zijn ons ervan bewust dat voor uitwisseling van persoonsgegevens 
dit mail account onvoldoende beveiligd is en dat voor communicatie waarin gevoelige 
persoonsgegevens staan mail verstuurd zal worden middels een Zivver-account, dit is mailverkeer 
met een hoger veiligheids-niveau.

Wij gaan akkoord dat er een persoonlijk dossier wordt aangemaakt in het digitale systeem van 
Check-in Genderzorg gedurende de geldende wettelijke termijnen. Check-in Genderzorg maakt 
gebruik van het elektronische dossier Zilliz. Om de beveiligingseisen van Zilliz te borgen heeft 
Landmerc+ een beveiligingsbeleid ingericht conform NEN-ISO/IEC 27001 en NEN7510. 

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.  
Dit is de Europese privacywet waar iedere organisatie zich vanaf 25 mei 2018 aan moet houden. 
Check-in Genderzorg hecht belang aan het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens. 
Daarom en in het kader van bovengenoemde wet verwijzen wij hierbij naar onze privacy verklaring, 
waarvan de nieuwste versie altijd op onze website te vinden is, en vragen wij middels deze verklaring 
officieel toestemming voor de volgende handelingen:

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij toestemming te verlenen aan Check-in Genderzorg
voor dossier voering van / overleg met / informatie opvragen bij (aanvinken bij akkoord), voor de 
duur van het begeleidings traject voor:

Ouders/ Verzorger(s) van:

Wij gaan akkoord met het uitwisselen van relevante informatie tussen, en de mogelijkheid van het 
inzien van het dossier door, alle zorg-professionals die werken bij en met Check-in Genderzorg ten 
behoeve van optimale multidisciplinaire overleggen in kader van de multidisciplinaire zorg.

Wij gaan akkoord met het uitwisselen van relevante informatie tussen Check-in Genderzorg en school. 
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Roepnaam kind

Achternaam kind 

Geboortedatum

BSN nummer 

Adres*

Postcode/woonplaats

Naam school

Telefoon en e-mail 
contactpersoon

Adres

Postcode/plaats



Wij gaan akkoord met het uitwisselen van relevante informatie tussen Check-in Genderzorg 
en de verwijzer (bv. de huisarts): 

Wij gaan akkoord met het uitwisselen van relevante informatie tussen Check-in Genderzorg en de 
volgende derden, nl:

Wij gaan akkoord dat het kind/de jongere kan worden ingeschreven in de verwijsindex, voor 
overleg met betrokken hulpverleners.

1.   Wanneer de kinderen jonger zijn dan 16 jaar en beide 
ouders belast zijn met het ouderlijke gezag, dan moeten 
beide ouders toestemming geven (artikel l.1.51, l.1.5.2. en 
l.1.5.4. van de beroepscode voor psychologen)

2.   De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst stelt 
dat als de jeugdige 12 jaar of ouder is, deze ook (naast 
de ouders) zelf de behandel overeenkomst dient  te 
ondertekenen, bij 16 jaar en ouder hoeft alleen de 
jeugdige te ondertekenen.

Lange Lakenstraat 15
2011 ZB Haarlem
(023) 7602316
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info@check-in-genderzorg.nl

Datum

Dit formulier graag ingevuld printen, ondertekenen en opsturen naar bovenstaand adres.

Handtekening verzorger 11 Handtekening verzorger 21 Handtekening jongere2
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Toestemming aan Check-in Genderzorg (vervolg)

Naam

Telefoon

Adres

Postcode/plaats

Medebehandelaar

Telefoon en e-mail 
contactpersoon

Adres

Postcode/plaats

Huisarts

Telefoon en e-mail 
contactpersoon

Adres

Postcode/plaats
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