
 

 

Toestemmingsverklaring voor informatie-uitwisseling 

 

Wij willen u snel de juiste zorg bieden. Daar moeten uw gegevens voor worden verwerkt (bijvoorbeeld 

opgevraagd of gedeeld). Dat doen we alleen voor zover dat noodzakelijk is. U moet daarvoor wel 

toestemming geven. De professionals van het Centrum Seksueel Geweld Zeeland (CSG Zeeland) en 

eventuele andere zorgverleners kunnen dan over en weer uw gegevens gebruiken. U hoeft dan niet 

steeds opnieuw uw verhaal te vertellen en u krijgt passende zorg.   

Voor nadere informatie over het CSG, zie www.centrumseksueelgeweld.nl . 

 

De instellingen die samenwerken in het CSG Zeeland zijn: Medisch Centrum ADRZ+, Ziekenhuis 

ZorgSaam B.V., GGD, Politie (zeden), Veilig Thuis Zeeland, Emergis/Veilig Opvang en Slachtofferhulp 

Nederland.  

De casemanager van het CSG Zeeland coördineert de zorg en uitwisseling van informatie. Voor het 

regelen van passende zorg is het soms wenselijk dat de casemanager informatie aan anderen geeft. 

Die anderen zijn hieronder aangekruist: 

 

O Ouder(s):  

O  Huisarts: 

O  Verwijzende instantie (naam): 

O  Anders, namelijk……………. 

 

Hierbij geef ik toestemming voor informatie-uitwisseling: 

O binnen het CSG Zeeland 

O door het CSG Zeeland met de aangekruiste personen of instellingen te weten: 

○ MC ADRZ ○ Zorgsaam ○ GGD ○ Poli5e ○ Veilig Thuis ○ Emergis ○ Slachtofferhulp Nederland 

 

Geboortedatum1: ……………………. BSN-nummer: ……………………… Geboorteplaats: …………………… 

 

Plaats: ………………………………………..    Datum: ………………………………………….    

 

Naam: ………………………………………..   Naam vertegenwoordiger2: ………………………. 

                                     

Handtekening:       Handtekening vertegenwoordiger 

  

 

                                                           
1 Slachtoffer < 12 jaar: alleen naam en handtekening van vertegenwoordiger vereist.  

   Slachtoffer 12 - 16 jaar:  

- Naam en handtekening van vertegenwoordiger vereist (art. 5 Wbp). 

- Naam en handtekening van vertegenwoordiger én slachtoffer vereist als verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt binnen 

het bereik van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst of de Jeugdwet, tenzij er gegronde redenen zijn om 

hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld: als slachtoffer dit weloverwogen wenst, of als het noodzakelijk is ter voorkoming van ernstig 

nadeel voor slachtoffer (art. 7:450 lid 2 Burgerlijk Wetboek, art. 7.3.4 lid 2 Jeugdwet). 

   Slachtoffer > 16 jaar: alleen naam en handtekening slachtoffer vereist. 
2 Dit kunnen zowel wettelijk vertegenwoordigers (ouder met gezag, voogd, curator, mentor) als andere personen zijn. Zie onder andere 

art. 7:465 Burgerlijk Wetboek, waar nodig in samenhang te lezen met andere bijzondere wettelijke bepalingen.  



 

 

Intrekken toestemming en inzage gegevens  

 

U heeft het recht op inzage in uw gegevens en u kunt uw toestemming om gegevens te delen altijd 

telefonisch of schriftelijk weer intrekken.  

 

Indien u vragen heeft over de uitwisseling van uw gegevens, neem dan contact op met het CSG 

door een mail te sturen naar: zeeland@centrumseksueelgeweld.nl 

 

De casemanager van het CSG neemt dan binnen uiterlijk 1 week contact met u op. 

 

 

 

IN TE VULLEN DOOR Casemanager Emergis: 

Datum ontvangst  

Reeds bekend in systeem Ja / Nee 

Identiteit en BSN gevalideerd Ja / Nee 

Personeelslid, naam  Handtekening: 

 Personeelsnummer  

 


