
                            Praktijk Barend Spijkers 

    Paardenstraat 2 
    5081 CH Hilvarenbeek 

Akkoordverklaring aanmelding psychodiagnostisch onderzoek 
   

Ondergetekenden; ouders/verzorgers van: 

Roepnaam + achternaam kind:   

Geslacht kind:  jongen   meisje 

Burgerservice nummer kind:  

Geboortedatum:  

Adres:  

Telefoonnummer:   

E -mailadres: 
 

 

Ouders waren bij de geboorte: 
 getrouwd   geregistreerd partner  samenwonend   gescheiden 

 anders, namelijk: 

Ouders zijn nu: 
 getrouwd   geregistreerd partner  samenwonend   gescheiden 

 anders, namelijk: 

Hebben beide ouders gezag:   ja                 nee; dan een uittreksel uit het gezagsregister toevoegen. 

Naam van de school:                                                                                  Groep:  
 

Let op:  

• Wanneer beide ouders met het ouderlijk gezag over het minderjarige kind bekleed zijn, zullen wij vóór de dag van het 
psychodiagnostisch onderzoek in het bezit moeten zijn van de akkoordverklaring en het anamneseformulier dat door 
beide ouders is ondertekend.  

• Als beide ouders met het ouderlijk gezag over het minderjarige kind bekleed zijn, maar dit formulier niet (goed) samen 
kunnen ondertekenen (bijv. als de ouders gescheiden zijn), dan zullen wij vóór de dag van het psychodiagnostisch 
onderzoek in het bezit moeten zijn van twee ingevulde en ondertekende akkoordverklaringen en anamneseformulieren 
(wij willen dan van elke ouder een exemplaar ontvangen). 

• Als één van beide ouders aangeeft dat alleen hij/zij het ouderlijk gezag over het minderjarige kind uitoefent, dan zullen 
wij vóór de dag van het psychodiagnostisch onderzoek in het bezit moeten zijn van bewijsstukken waaruit dit blijkt (bijv. 
een recent uittreksel uit het centraal gezagsregister).  

 
Ondergetekenden verklaren hierbij dat zij: 

- Bovengenoemde aanmelden voor psychodiagnostisch onderzoek bij Praktijk Barend Spijkers; 

- Akkoord gaan met een korte terugkoppeling van het onderzoek aan de huis-/jeugdarts en er zelf zorg voor dragen dat 

deze bij de betreffende arts terecht komt. 

- Op de hoogte zijn van en akkoord gaan met de algemene voorwaarden (zie aanmeldformulier op de website); 

- Kennis hebben van de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar voor het digitale dossier; 

- Op de hoogte zijn dat binnen de praktijk stagiaires werkzaam zijn die, onder supervisie, mogelijk (deels) betrokken 

zijn bij het psychodiagnostisch onderzoek. Indien bezwaar, graag vermelden op dit formulier; 

- Toestemming geven dat indien nodig geluids-/video-opnamen worden gemaakt ten behoeve van de diagnostiek;   

- Op de hoogte zijn dat er een foto van het kind gemaakt wordt om de rapportage persoonlijk te maken, dit is 

afhankelijk van de leeftijd en toestemming van het kind. Indien bezwaar, graag vermelden op dit formulier.  

Er wordt vanuit gegaan dat beide ouders op de hoogte zijn van de aanmelding en de geplande data.  
Ouders dienen beiden toestemming te geven en dit hieronder schriftelijk te bevestigen d.m.v. hun handtekening. Indien hier 
vragen over zijn, kan er telefonisch contact op worden genomen met de praktijk.  

Aldus overeengekomen en ondertekend 

Plaats:  
Datum: 

Naam gezaghebbende ouder 1:  
 
_____________________________ 
Handtekening: 

Naam gezaghebbende ouder 2:  
 
_____________________________ 
Handtekening: 

Naam kind (indien ouder 12 jaar of ouder): 
 
_______________________________________ 
Handtekening: 

De door ouders verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om in de rapportage te kunnen verwerken, conform de 

eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie de Privacy Policy van Praktijk Barend Spijkers 

(www.praktijk-barendspijkers.nl/privacy-policy). Documentnummer 07-2020. 

http://www.praktijk-barendspijkers.nl/privacy-policy

