
 
Toestemmingsformulier gescheiden ouders voor informatie uitwisseling en/of begeleiding in 
de praktijk van Annemarie Limpers 

 

Naam kind   : …………………………………………… Voorletters:…….  j / m 

Geboortedatum   : ………………………………………………………………………. 

BSN nr.                : ………………………………………………………………………. 

Adres    : ……………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats : ..……………………………………………………………………. 

Naam vader   : ……………………………………………………………………….            

Geboortedatum vader  : ………………………………………………………………………. 

BSN nr. vader   : ………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer/mobiel vader : ……………………………………………………………………… 

Email-adres vader  : ……………………………………………………………………….. 

Naam moeder    : ……………………………………………………………………….            

Geboortedatum moeder  : ………………………………………………………………………. 

BSN nr. moeder  : ………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer moeder : ……………………………………………………………………… 

Email-adres moeder  : ……………………………………………………………………….. 

 
De moeder/vader van bovengenoemd(e) kind(eren) gaat akkoord met:   

❑ behandeling en begeleiding van het kind/de kinderen in de praktijk van Annemarie Limpers 
❑ het opvragen van informatie bij de school van de kinderen en het doorgeven van informatie 

aan de school, uitsluitend voor zover dat relevant is voor de behandeling van de kinderen 

 
 wilt u aankruisen waar u mee akkoord gaat?  
 

Naam moeder: 
Handtekening moeder voor akkoord: 
 

     
Naam vader: 
Handtekening vader voor akkoord: 

 

 
 

 
     

 
 
 



Informatie en richtlijn voor gescheiden ouders bij behandeling van uw kind  
 
 
Wanneer er na een echtscheiding sprake is van een matig tot slechte verstandhouding 
tussen de ouders, is hulpverlening aan het kind maar beperkt zinvol. Verbetering van de 
onderlinge communicatie tussen de ouders zou prioriteit nummer 1 moeten zijn. Daarmee is 
een kind echt gebaat. 
 
Het is belangrijk voor ouders zich het volgende te realiseren met betrekking tot de 
behandeling van hun kind bij een kinderpsycholoog: 
 

• Als beide ouders ouderlijk gezag hebben, hebben beide ouders evenveel recht op 
informatie. Alle schriftelijke informatie (bv. mails of eindverslag) gaat dus naar beide 
ouders. Beide ouders hebben ook het recht om daarop te reageren. 

• Beide ouders hebben ook het recht om informatie te verstrekken aan de 
kinderpsycholoog, hetzij in een rechtstreeks intakegesprek hetzij per mail. 

• De gesprekken met het kind zijn vertrouwelijk. Het kind mag ervan uitgaan dat de 
dingen die hij of zij zegt, niet zonder zijn of haar medeweten bij een van de ouders 
terecht komen. Een uitzondering daarop is informatie over zaken die een direct risico 
vormen voor het kind; dit ter beoordeling van de hulpverlener. 

• De hulpverlener stelt het belang van het kind in alles voorop en is er in principe alleen 
voor het kind. Er wordt geen partij gekozen voor een van beide ouders en de 
hulpverlener zal zich afzijdig houden van informatie die verstrekt wordt door partners 
over elkaar. De behandeling van een kind is voor ouders geen reden om informatie te 
verstrekken over de andere ouder, omdat daar niets mee gedaan kan worden. 

• De hulpverlening aan het kind is uitsluitend bedoeld om het kind te helpen en is niet 
gericht op waarheidsvinding in conflicten tussen ouders. Gegevens uit de 
behandeling kunnen dus ook niet worden gebruikt voor externe instanties 
bijvoorbeeld in rechtszaken.  

• De ouder die het kind haalt en brengt voor de behandeling, zal in de wandelgangen 
altijd meer informatie horen over wat er is gedaan of hoe het is gegaan dan de niet 
aanwezige ouder. Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor hoe ze met dit verschil 
omgaan. Ze kunnen bijvoorbeeld afspreken dat ze elkaar op de hoogte houden of dat 
het kind afwisselend door vader en moeder wordt gebracht.  

 
Ik heb dit document gelezen en ga akkoord met deze richtlijnen. 
 
Vader:       Moeder: 
 
Handtekening:     Handtekening: 
 
Datum:      Datum: 

 


