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POP-poli 
Betreft: verzoek om schriftelijke toestemming voor multidisciplinair overleg. 
Om u tijdens uw zwangerschap, bevalling en kraambed zo goed mogelijk te begeleiden verzoeken wij u om toestemming 
voor: 
1. overleg met uw huisarts en eventuele andere betrokken beroepsbeoefenaren en organisaties zoals andere medisch 

specialisten, verloskundige, psycholoog, psychiater, psychiatrisch verpleegkundige, kraamzorgorganisatie en 
ondersteuningsteam en het voormekaar team die bij uw traject betrokken worden. 

2. overleg met gespecialiseerde medewerkers binnen onze kliniek, in het bijzonder van de afdeling verloskunde, 
kindergeneeskunde, afdeling psychologie en psychiatrie 
(zie onderaan deze brief). 

3. een JGZ huisbezoek. 
 
In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig om 
aan andere personen of instanties gegevens over u en de gegeven behandeling door te geven of op te vragen. 

Wij verzoeken u daarom dit formulier in te vullen en te ondertekenen.
Vóór ondertekening van dit formulier heeft u de informatiebrief over de POP poli (versie juli 2021) ontvangen en heeft u 
kennis genomen van de inhoud. U verklaart met ondertekening van dit formulier de inhoud van de brief te begrijpen en 
o.b.v. die informatie uw toestemming te geven. Betrokkene geeft aan onderstaande deelnemers aan de POP poli, 
gevestigd in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk, toestemming om gegevens door te geven / op te vragen 
betreffende begeleiding van de huidige zwangerschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:  

Naam:  

Geboortedatum:   

Handtekening:  

Afdeling 
Verloskunde & 
Gynaecologie 

Afdeling 
Kindergenees-
kunde 

Afdeling 
Psychiatrie/  
GGNet 

Eerstelijns 
verloskundigen 

Huisartsen  Kraamzorg- 
organisaties 

Ondersteunings-
team en 
voormekaar team 

Gynaecologen 
Klinisch 
verloskundigen 
O&G 
verpleegkundige 

Kinderartsen Psychiater 
Verpleegkundig  
specialist 

De DijkPraktijk 
La vie 
Uilennest 
Wel en Wee 
Materna 

Winterswijk, 
Groenlo, Bor- 
culo, Ruurlo, 
Neede, Lichten-
voorde, Aalten 
Varsseveld, Ei- 
bergen, 
Haaksbergen 

LiemersCare  
Naviva 
ZinKraamzorg 

 

Afgevaardigden 
Kansrijke start. 
Aalten 
Berkelland 
Oost Gelre 
Winterswijk Yunio JGZ 

Afgevaardigden 
JGZ Yunio 

 
  

 

Aanmelder:  

Verloskundig zorgverlener:  

Coördinerend zorgverlener:  

Huisarts:  

Kraamzorg:  

Zorgvraag: 
 

 

Gegevens kunnen worden doorgegeven/opgevraagd bij één of meerdere van onderstaande betrokkenen bij de POP poli. 


