
Toestemmingsformulier   
 

Privacy en Persoonsgegevens  
Graag informeren wij je over de verwerking van je persoonsgegevens.  

We vormen een digitaal dossier om je (medische) persoonsgegevens te verwerken. Het opslaan 

van je gegevens doen wij volgens ons privacy-regelement. Voor meer informatie verwijzen we je 

naar onze website: www.bloesemverloskundigen.nl - privacybeleid. 

 

Ik geef toestemming aan Verloskundigenpraktijk Bloesem om mijn (medische) persoonsgegevens 

te bewaren en te delen met ondergenoemde zorgverleners en instanties: 

 

✓ De huisarts  

Via Zorgmail (een elektronisch uitwisselingssysteem) stellen we je huisarts op de hoogte van je 

zwangerschap. Na de bevalling wordt de hij/zij opnieuw geïnformeerd.   

  

✓ Het consultatiebureau 

Na het afsluiten van de kraambedperiode wisselt de kraamverzorgster informatie uit met het 

consultatiebureau over de bevalling en kraamperiode (digitaal). Wij zijn eindverantwoordelijke 

voor deze overdracht.  

  

✓ Het ziekenhuis (gynaecologie/verloskunde/kindergeneeskunde/pop-poli)   

We bespreken na de intake jouw zwangerschap en medische situatie tijdens een multidisciplinair 

overleg met gynaecologen en verloskundigen. We kijken gezamenlijk naar wat de beste zorg voor 

jou is, of je wordt begeleid door de verloskundige en/of de gynaecoloog. Verder kan het 

voorafgaand, tijdens of na de zwangerschap en bevalling medisch noodzakelijk zijn om met 

betrokken zorgverleners in het ziekenhuis (elektronisch) te communiceren.  

 

✓ Peridos  

Peridos is het digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de prenatale screening 

(NIPT) en het SEO (13 en 20- weken echo) gegevens vastleggen om de kwaliteit en het primaire 

proces van de screening te verbeteren en te optimaliseren. Indien je deelneemt aan de screening 

sturen we informatie door over jullie keuze, de uitslag van het eventuele onderzoek en aan het 

eind van de zwangerschap of jullie kindje gezond geboren is. 

  

✓ Stichting Perinatale Registratie Nederland  

Dit is een samenwerkingsverband van de vier beroepsverenigingen in geboortezorg. We sturen 

gegevens over het verloop van je zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode, met als doel 

inzicht te krijgen in kwaliteit van de geboortezorg in Nederland en deze te verbeteren.   

 

✓ PREM Geboortezorg 

Wij horen graag van jou wat jij van onze zorg vindt. Landelijk is afgesproken dat organisaties die 

geboortezorg leveren, ervaringen van cliënten meten. Alle geboortezorgorganisaties gebruiken 

hiervoor dezelfde vragenlijst, namelijk de PREM Geboortezorg. Aan het eind van het kraambed 

krijg je deze vragenlijst per mail toegezonden. We willen je vragen om deze in te vullen.  

http://www.bloesemverloskundigen.nl/


Echoscopisch onderzoek 

  
Er worden door ons tijdens de zwangerschap meerdere echo’s gemaakt, namelijk de vitaliteits-, 

termijn-, 13 en 20-weken- en liggings-echo. Soms zijn aanvullende echo’s nodig in verband met 

bloedverlies, een afwijkende groei of de placentaligging. 

   

Omdat een echo een momentopname is kunnen er, ondanks de inspanningen van de echoscopiste, 

altijd dingen worden gemist. We vinden het daarom belangrijk dat je goed geïnformeerd bent.  

 

▪ Ik ben geïnformeerd over de inhoud van het SEO (structureel echoscopisch onderzoek) en 

ben gecounseld door mijn verloskundige. 

▪ Ik ben mij bewust van de mogelijkheden en beperkingen van echoscopisch onderzoek. 

▪ Ik ben op de hoogte van het feit dat de beeldkwaliteit van de gebruikte echoapparatuur 

beperkt kan zijn door bijvoorbeeld de ligging van het kind of het postuur van de moeder.   

▪ Ik besef dat het niet vinden van afwijkingen geen garantie is voor het niet aanwezig zijn 

van afwijkingen dan wel een garantie is voor het krijgen van een gezond kind.  

▪ Ik aanvaard de eventuele consequenties die de uitkomst van deze onderzoeken met zich 

mee kunnen brengen.   

▪ Ik geef toestemming om afwijkingen of verdenking op afwijkingen aan mij te melden. 

▪ Al het beeldmateriaal zal worden opgeslagen en bewaard door Verloskundigenpraktijk 

Bloesem, zoals vastgelegd in de WGBO.  

  

Tijdens de onderzoeken vinden wij het geen probleem wanneer je je partner, familie, vrienden of 

kinderen meeneemt. Een uitzondering hierop is het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), 

hierbij mag je alleen één volwassene meenemen. Kinderen zijn helaas niet toegestaan. Dit komt 

omdat dit onderzoek veel concentratie vergt van de echoscopiste en zij haar werk in alle rust moet 

kunnen uitvoeren.   

  

▪  Ik ben op de hoogte van het feit dat ik tijdens het SEO één volwassene mee mag nemen en 

kinderen niet zijn toegestaan.  

 

  Ondergetekende, 

 

Naam 

 

Geboortedatum      

 

Datum    

 

Handtekening  

 

 

 
Bloesem Verloskundigen 

Burg. Selhorststraat 12, 8401 PA Gorredijk 

info@verloskundegorredijk.nl | 0646102629 
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