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Kristallaan 25a 
4761 ZC 

Zevenbergen 
 

Tel: 0165-820040 
Bij geen gehoor of buiten kantoortijden 

Tel: 06-18556319 
 

Toestemmingsformulier delen paramedische gegevens 

 

Beste ouders/verzorgers, 

U heeft ervoor gekozen om uw kind te laten deelnemen aan BOFF. Bij deze opleiding is ook 

een deel paramedische begeleiding opgenomen zodat er kan worden getracht om blessures 

te beperken en mogelijkerwijs te voorkomen door preventief problemen bij uw kind op te 

sporen. 

Het is vaak noodzakelijk om overleg te plegen tussen de trainers en de paramedische 

begeleiding om zo direct te kunnen inspelen aspecten die bij uw kind mogelijk extra 

aandacht nodig hebben.  

Zoals u mogelijk wel weet is het in Nederland niet toegestaan om medische informatie te 

delen met andere hulpverleners of instanties zonder dat hier schriftelijke toestemming voor 

is gegeven door u als cliënt. Bij minderjarige personen is dit niet rechtsgeldig en zal één van 

de ouders of een voogd deze toestemming moeten geven zodat het mogelijk is om de 

medische informatie van uw kind te delen. 

Bij dezen zouden wij van u, door ondertekening van deze voorwaarden toestemming willen 

krijgen om onderling de gegevens van uw kind te mogen bespreken.  

Fysiotherapiepraktijk FIZ-Jofib is de beheerder van de paramedische gegevens. De andere 

partijen die toegang zouden kunnen krijgen tot deze informatie zijn “BOFF” en de 

trainingsbegeleider bij sportschool “De Does” te Zevenbergen. 

Voor overleg met partijen die hierboven niet benoemd staan, zoals onder andere de huisarts 

van uw zoon of dochter zal er altijd toestemming van u gevraagd worden. 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans Kersbergen 

Fysiotherapeut, MSc. sportfysiotherapeut, 
MSc. manueeltherapeut i.o. 
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Met ondertekening van dit formulier verklaart u kennis te hebben genomen van de 

informatie die u is verstrekt en dat u de inhoud hiervan doorgrond en hiermee akkoord gaat.  

Dit formulier heeft betrekking op de gehele periode waarin uw zoon/dochter zal deelnemen 

aan de trainingen bij BOFF 

Dit formulier zal in tweevoud worden versterkt waarbij één exemplaar zal worden 

opgeslagen bij het dossier van uw kind en het andere exemplaar is voor u. 

 

 

 

Plaats: ______________________    Datum: __________________ 

 

Naam zoon/dochter: ______________________________________ 

 

Naam ouder/voogd: ______________________________________ 

 

Handtekening: __________________________________________ 

 

Toevoegen: kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs. 

 


