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Toestemmingsformulier
RIOzorg gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Voor het verlenen van goede zorg vragen wij u
toestemming tot het opvragen van de volgende gegevens:
A. Hierbij geef ik / geven wij de hulpverleners die werkzaam zijn bij RIOzorg toestemming:

1) om telefonisch en/of schriftelijk contact op te nemen met de school (in de
persoon van de intern begeleider, leerkracht en/of remedial teacher) voor het
opvragen van cito-uitslagen en/of handelingsplannen en/of observatiegegevens van de algehele ontwikkeling bij:

JA/NEE

Naam: ……………………………………………………………………...
Adres: ………………………………………………………………………
Plaats: ………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………....
E-mailadres: ……………………………………………………………….

2) indien van toepassing; voor het opvragen van onderzoeksverslagen en/of
behandelplannen bij:

JA/NEE

Naam: ……………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………
Plaats:………………………………………………………………………
Telefoonnummer:………………………………………………………....
E-mailadres: ………………………………………………………………

3) voor het anonimiseren1 van de dossiergegevens en vervolgens gebruiken voor
wetenschappelijk onderzoek

1

JA/NEE

Na uw toestemming worden de anonieme gegevens 20 jaar bewaard. Op het moment dat u geen toestemming
geeft voor het gebruik van geanonimiseerde dossiergegevens voor wetenschappelijk onderzoek, heeft dit geen
consequenties voor het zorgtraject van de cliënt.

B. Hierbij geef ik / geven wij de regiomanagers die werkzaam zijn bij RIOzorg toestemming2:
1) om telefonisch en/of schriftelijk contact op te nemen met de school (in de
persoon van de intern begeleider, leerkracht en/of remedial teacher) en
informatie te verstrekken over:
de fase waarin het zorgtraject zich bevindt
de verwachte behandelduur
de datum afsluiting van het zorgtraject
-

JA/NEE

Wanneer u “JA’ invult, kan RIOzorg bij de school navraag doen over de door school
ervaren samenwerking met RIOzorg. Op basis van de ontvangen feedback is
RIOzorg in staat de dienstverlening met de school te optimaliseren. De regiomanager
gaat met de school niet in gesprek over de cliënt. De regiomanager gaat enkel in
gesprek over de ervaren samenwerking tussen school en RIOzorg. Dat betekent dat er
geen inhoudelijke informatie over de cliënt wordt gedeeld door de regiomanager.
U kunt uw toestemming (in de toekomst) op elk moment weer intrekken. Dit kan schriftelijk bij uw
behandelaar.
De wijze waarop RIOzorg uw gegevens verwerkt, is beschreven in ons privacyreglement, deze is
beschikbaar op onze website www.riozorg.nl.
C. Hierbij verklaart/verklaren de gezag dragende ouder(s)/verzorger(s) en de cliënt (vanaf 12
jaar) zich akkoord met de aanmelding van onderstaand kind of jongere bij RIOzorg.
Naam cliënt

: ……………………..………………………………..................

Geboortedatum cliënt

: ……………………..…………………………………...............

Plaats, datum

: ……………………..………………………………..................

Handtekening cliënt (vanaf 12 jaar)

: ……………………..………………………………..................

Naam ouder/verzorger 1

: …………………………………..……………..…….….………

Handtekening ouder/verzorger 1

: …………………………………..…………………..……..……

Naam ouder/verzorger 2

: …………………………………..…………………....…………

Handtekening ouder/verzorger 2

: ……………………………………..……………...…….………

N.B. Het is belangrijk dat alle gezag dragende personen akkoord gaan met de aanmelding
bij RIOzorg. In geval van ouderlijk gezag door één ouder verklaart u hierbij tevens alleen
ouderlijk gezag te hebben.
2

De toestemming vervalt drie maanden na afsluiten van het zorgtraject omdat de regiomanager na afsluiting
contact opneemt met de school om de dienstverlening vanuit RIOzorg met school (en niet de dienstverlening
tussen de hulpverlener & cliënt) te evalueren en dit eens per kwartaal plaatsvindt. Op het moment dat u geen
toestemming geeft, heeft dit geen consequenties voor het zorgtraject van de cliënt.

