
Bijlage D Toestemmingsformulier  

Toestemmingsverklaring overdracht en opvragen van medische informatie. 

Mevrouw: [N+] 
Adres: [AD] 
Postcode en woonplaats: [PC] [WP] 
Geboortedatum: [GD] 
BSN: [BN] 
 
Melding zwangerschap en opvragen en delen van informatie. 

● Om goede en volledige zorg te geven tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed 
meldt de verloskundige of gynaecoloog bij wie je onder behandeling bent je zwangerschap 
aan jouw huisarts en apotheek. De huisarts deelt gegevens die voor de verloskundige zorg 
belangrijk zijn. De apotheker maakt een notitie dat je zwanger bent om te voorkomen dat je 
schadelijke medicatie voorgeschreven krijgt. 

● Er wordt informatie gedeeld met zorgverleners in de geboortezorg of andere specialisten 
waar je onder behandeling bent of komt als dat nodig is voor de zorg voor jouw en je kind 
tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed. 
Zorgverleners in de geboortezorg zijn: verloskundige, gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg, 
JGZ (consultatiebureau). 
Bij bijzonderheden in de voorgeschiedenis of tijdens de zwangerschap wordt je besproken 
tijdens de Gezamenlijke intake bespreking. 

● Bij het afsluiten van het kraambed draagt de kraamverzorgende en verloskundige de zorg 
over aan de JGZ (consultatiebureau). Tevens wordt er een brief verstuurd naar de huisarts 
met een samenvatting van het verloop. 

 
Landelijke registratiesystemen. 
De verloskundige zorverlener levert informatie aan de volgende landelijke organisaties: 

● Peridos: bij prenatale screening (combinatietest, NIPT, 20 weken echo) | www.peridos.nl 
● Praeventis: bij bloedonderzoek zwangere, hielprik en gehoorscreening baby | www.rivm.nl 
● Perinatale registratie Nederland (PRN): registratie van uitkomsten en uw ervaring van de 

zorg om de kwaliteit te behouden en te verbeteren | www.perined.nl 
● Net Promotor Score: registratie van klanttevredenheid. Ik geef wel/geen toestemming dat 

mijn emailadres doorgegeven wordt en ik een email ontvang met een korte vragenlijst na het 
afsluiten van de zorg.  

 
Privacy i.c.m. geboortekaartje  

 Wanneer ik een geboortekaartje toestuur of overhandig aan mijn verloskundig zorgverlener 
ben ik me ervan bewust dat deze opgehangen zal worden in de (openbare) wachtruimte. 
Mocht ik bezwaar hebben zal ik dit doorgeven.  

 
Bovengenoemde zwangere heeft deze informatie begrepen en geeft toestemming voor het delen en 
opvragen van informatie en het aanleveren van gegevens aan de genoemde landelijke organisaties. 
 
Zij heeft dit besproken met: [DV] 
 
Handtekening: 
 
 
Datum: [DD] 

http://www.peridos.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.perined.nl/
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