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naam

Toestemmingsformulier

adres

Datum:

woonplaats

Geachte
Onlangs is uw gezamenlijke zoon/dochter aangemeld voor psychologisch advies en behandeling
in onze praktijk.
Zoals u in de bijgesloten brief kunt lezen moet, in geval van gescheiden ouders met gezamenlijk
gezag over de kinderen, toestemming worden gevraagd aan de beide ouders voor aanmelding
van hun kind. Ook hebben beide ouders recht op informatie over de behandeling en eventueel
gedeeltelijke inzage in het dossier. Zonder toestemming mag een behandeling niet starten.
Wilt u zo vriendelijk zijn om schriftelijk aan te geven of u wel/niet accoord gaat met de
verdere aanmelding en behandeling. U kunt onderstaand antwoordstrookje invullen en
retourneren aan de praktijk, of meegeven tijdens het volgende gesprek.
Met vriendelijke groeten,
Psychologenpraktijk Psychologica
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik verklaar bij deze wel / niet accoord te gaan met de aanmelding en behandeling van mijn zoon /
dochter in de psychologenpraktijk Psychologica.
Datum

:

Naam

:

Telefoonnummer

:

Toelichting

:

Handtekening

:
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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Regelmatig worden er in onze praktijk kinderen aangemeld waarvan de ouders zijn gescheiden, of waarvan de ouders van plan zijn op korte termijn te gaan scheiden.Voor de ouders van deze kinderen is het
belangrijk om op de hoogte te zijn van onderstaande informatie, dit om misverstanden of mogelijke
problemen in de toekomst te voorkomen.
Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de mate waarin ouders recht hebben om geïnformeerd te
worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener.
Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding
het gezag over het kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook
hebben dan beide ouders recht op informatie over de behandeling en eventueel inzage in het dossier. Bij
het verstrekken van informatie wordt door de psycholoog ernstig rekening gehouden met de mening van
het kind (over wat wel en wat niet mag worden verteld).
Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden
gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft
deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet1 stelt dat de ouder die het gezag heeft
de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is kan de psycholoog,
bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag, deze informatie zelf verstrekken.
In hoeverre een ouder betrokken wordt in de behandeling van een kind is naar beoordeling van de
psycholoog. Deze zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen.
Mocht u nog vragen hebben over deze informatie, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. U kunt de
praktijk bereiken op telefoonnummer 0492-714053 (op werkdagen is er een telefonisch spreekuur van
12.00 uur tot 13.00 uur).

Met vriendelijk groeten,
Psychologenpraktijk Psychologica
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