
Hartelijk dank voor je interesse in Vitalys. In dit pakket vind je alle infomatie en 
formulieren die nodig zijn om je aanmelding voor ons behandelprogramma in 
gang te zetten.

Wie zijn wij?
Vitalys, kliniek tegen overgewicht helpt mensen die al jarenlang een strijd voeren 
tegen hun overgewicht. Onze chirurgen opereren jaarlijks meer dan 1200 patiënten 
met een positief resultaat. Hiermee zijn we één van de grootste klinieken in Nederland 
voor bariatrische chirurgie. We opereren alleen als andere langdurige en begeleide 
afvalpogingen geen resultaat hebben gehad. 
Tevens gaat een operatie bij Vitalys altijd in combinatie met een langdurig en 
intensief begeleidingstraject waarin je werkt aan een verandering van je leefstijl. 
Hierin werken we nauw samen met de Nederlandse Obesitas Kliniek. Vitalys heeft 
locaties in Hoogeveen, Velp en Arnhem. De operaties worden uitgevoerd in topklinisch 
ziekenhuis Rijnstate.

Aanvragen behandeltraject
Wij opereren niet iedereen. In dit pakket vind je alle criteria waaraan je moet 
voldoen om in aanmerking te komen voor ons traject en een uitgebreid 
aanmeldformulier dat je (aangevuld met documenten van je huisarts) aan ons moet terugsturen. 
Verder tref je een stappenplan aan waarin we je het vervolg van het traject uitleggen. 

Wat hebben we nodig? 
Bij je aanvraag moeten de volgende formulieren en documenten opgestuurd worden:
• Het volledig ingevulde aanmeldformulier.
• Een uitgebreide verwijsbrief van je huisarts of specialist, met medische 
 voorgeschiedenis en ondernomen interventies.
• Je moet kunnen aantonen dat je onder professionele begeleiding afvalpogingen hebt ondernomen. 
• Wanneer je onder behandeling bent geweest van een psycholoog, diëtist of psychiater, 
 moet hiervan het behandelverslag en de conclusie meegestuurd worden.
• De toestemmingsverklaring voor het opvragen van medische gegevens.
• De toestemmingsverklaring voor het mogen verwerken van je persoonsgegevens.

De gevraagde documenten en formulieren kun je opsturen naar Vitalys (Postbus 8, 6880 AA Velp).
Belangrijk: als één van deze documenten ontbreekt, kunnen wij je aanvraag niet in 
behandeling nemen. We zullen hem naar je terugsturen en vragen het aan te vullen.

Neem gerust contact met ons op als je vragen of opmerkingen hebt. Wij vinden het belangrijk 
dat alles duidelijk is en naar wens verloopt. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-005 59 70, 
via e-mail info@vitalys.nl of via het contactformulier op onze website www.vitalys.nl

Met vriendelijke groet,

Het team van Vitalys, kliniek tegen overgewicht

NB. Met het insturen van het aanmeldformulier start je een traject wat door je 
zorgverzekeraar meegeteld wordt in de berekening van je eigen risico.
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• Om je aanmelding voor ons behandelprogramma in gang te zetten, 
 verzoeken wij je de gevraagde documenten (aanmelding, verwijsbrief, 
 medische informatie, toestemmingsformulier voor het opvragen van uw 
 medische gegevens) op te sturen naar Vitalys (Postbus 8, 6880 AA Velp).

• Vitalys checkt of je aan de basisvoorwaarden voor een operatie voldoet.

• Als je voldoet aan deze basisvoorwaarden, dan melden wij je aan bij de Nederlandse Obesitas  
 Kliniek (NOK). Samen met de NOK verzorgt Vitalys de totale multidisciplinaire behandeling.

• Je ontvangt een uitnodiging van de NOK voor een oriënterend gesprek. Je krijgt daar o.a. 
 uitleg over de behandeling en je hebt de mogelijkheid om vragen te stellen.

• Als je na het oriënterend gesprek besluit om verder te gaan met het traject, dan wordt er een  
 afspraak gemaakt voor een uitgebreide screening. Deze screening vindt plaats bij de NOK en  
 duurt een dagdeel.

• Tijdens de screening heb je een gesprek met een aantal behandelaars (arts, diëtist, psycholoog  
	 en	bewegingsdeskundige).	Dit	team	brengt	na	afloop	gezamenlijk	een	advies	uit	aan	Vitalys.

• Onze bariatrisch chirurg beoordeelt het advies van de NOK en brengt een eindadvies uit. Als dit  
 een positief advies is, dan wordt je behandeltraject opgestart.

• Als de chirurg een negatief advies geeft, dan ontvang je een brief met de reden van afwijzing.  
 Deze kun je bespreken met je huisarts, die eveneens ingelicht wordt.

• VOORTRAJECT: het programma start met een voorlichtingsbijeenkomst en een Pre-operatieve  
 Screening (POS) in Rijnstate Arnhem. Tegelijkertijd beginnen de groepsbijeenkomsten bij 
 de NOK.

• OPERATIE: de operatie vindt plaats in Rijnstate Arnhem en wordt uitgevoerd door één van onze  
 deskundige bariatrisch chirurgen. Je verblijft in ieder geval één nacht op onze speciale 
 verpleegafdeling.

• NATRAJECT: na de operatie volg je opnieuw groepsbijeenkomsten bij de NOK. Tijdens deze 
 bijeenkomsten word je begeleid door een diëtist, bewegingsdeskundige, psycholoog en
 verpleegkundige. Na 6 en 12 maanden vindt er een medische controle plaats door een arts.

• NAZORG: Aansluitend is er nog een follow-up traject, met enkele terugkomdagen en 
 medische controles.

2. Vitalys: Stappenplan Groepsbehandelprogramma en bariatrische chirurgie - Digitaal 052018

Stappenplan Groepsbehandelprogramma 
en bariatrische chirurgie



• Om je aanmelding voor ons behandelprogramma in gang te zetten, 
 verzoeken wij je de gevraagde documenten (aanmelding, verwijsbrief, 
 medische informatie, toestemmingsformulier voor het opvragen van je 
 medische gegevens) op te sturen naar Vitalys (Postbus 8, 6880 AA Velp).

• Vitalys checkt of je aan de basisvoorwaarden voor een operatie voldoet.

• Als je voldoet aan deze basisvoorwaarden, dan gaan we je uitnodigen voor een screening.

• Deze screening vindt plaats bij Vitalys en duurt een dagdeel. Vitalys verzorgt de totale
 multidisciplinaire behandeling.

• Tijdens de screening heb je een gesprek met een aantal behandelaars (arts, diëtist en   
	 psycholoog).	Dit	team	brengt	na	afloop	gezamenlijk	een	advies	uit.

• Onze bariatrisch chirurg beoordeelt het advies van Vitalys en brengt een eindadvies uit. Als dit  
 een positief advies is, dan wordt je behandeltraject opgestart.

• Als de chirurg een negatief advies geeft, dan ontvang je een brief met de reden van afwijzing.  
 Deze kun je bespreken met je huisarts, die eveneens ingelicht wordt.

• VOORTRAJECT: het programma start met een voorlichtingsbijeenkomst en een Pre-operatieve  
 Screening (POS) in Rijnstate Arnhem. Tegelijkertijd begint je behandeltraject bij Vitalys.

• OPERATIE: de operatie vindt plaats in Rijnstate Arnhem en wordt uitgevoerd door één van onze  
 deskundige bariatrisch chirurgen. Je verblijft in ieder geval één nacht op onze speciale 
 verpleegafdeling.

• NATRAJECT: na de operatie gaat je behandeltraject bij Vitalys verder. Deze is op maat en   
 we kijken waar je behoefte aan hebt. Tijdens deze afspraken word je begeleid door    
 een diëtist, psycholoog en verpleegkundig specialist. Na 6 en 12 maanden vindt er een   
 medische controle plaats.

• NAZORG: Aansluitend is er nog een follow-up traject.

2a. Vitalys: Stappenplan Individueel behandelprogramma en bariatrische chirurgie - Digitaal 052018

Stappenplan individueel behandelprogramma 
en bariatrische chirurgie

(Of je in aanmerking komt voor een individueel programma wordt  
in overleg met Vitalys bepaald)



Beste heer/mevrouw,

U of uw patiënt heeft informatie opgevraagd over een behandelprogramma en 
bariatrische operatie bij Vitalys, kliniek tegen overgewicht. Hartelijk dank hiervoor. 
In dit pakket vindt u alle informatie en formulieren die nodig zijn om de aanmelding 
in gang te zetten.

Wie zijn wij?
Vitalys, kliniek tegen overgewicht helpt mensen die al jarenlang een strijd voeren 
tegen hun overgewicht. Onze chirurgen opereren jaarlijks meer dan 1200 patiënten 
met een positief resultaat. Hiermee zijn we één van de grootste klinieken in 
Nederland voor bariatrische chirurgie. De criteria die wij hanteren om in aanmerking
te komen voor een operatieve ingreep zijn bijgevoegd als bijlage.
De operatie bij Vitalys vindt altijd plaats in combinatie met een langdurig en 
intensief begeleidingstraject waarin de patiënt werkt aan een verandering van 
leefstijl. Hierin werken we nauw samen met de Nederlandse Obesitas Kliniek. 
Vitalys heeft locaties in Hoogeveen, Velp en Arnhem. De operaties worden uitgevoerd
in topklinisch ziekenhuis Rijnstate.

Aanvragen behandeltraject
In dit informatiepakket zit een aanmeldformulier. Wij vragen u vriendelijk 
dit formulier, samen met uw patiënt, zorgvuldig in te vullen. Op deze manier kunnen wij 
beschikken over de meest recente medische gegevens. Tevens verzoeken wij u een 
verwijsbrief voor de patiënt op te stellen. Omdat de patiënt bij u bekend is, is uw visie 
op deze aanvraag van groot belang. Wij vragen u dan ook om eventuele gegevens, 
die van invloed kunnen zijn op de aanvraag, te vermelden in de verwijsbrief.

Om de aanvraag in gang te kunnen zetten, moet de patiënt de volgende ingevulde 
formulieren en documenten kunnen overhandigen:
• Het volledig ingevulde aanmeldformulier.
• Een uitgebreide verwijsbrief van huisarts of specialist, met medische 
 voorgeschiedenis en ondernomen interventies.
• Patiënt moet kunnen aantonen dat hij of zij onder professionele begeleiding afvalpogingen 
 heeft ondernomen. 
• Wanneer de patiënt onder behandeling is geweest van een psycholoog, diëtist of psychiater, 
 moet hiervan het behandelverslag en de conclusie meegestuurd worden.
• De toestemmingsverklaring voor het opvragen van medische gegevens.

Belangrijk: Als één van deze documenten ontbreekt, kunnen wij de aanvraag niet in 
behandeling nemen. 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en we danken u voor uw medewerking. 
Mocht u nog vragen hebben of onze informatiebrochure willen ontvangen neemt u dan contact 
met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-005 59 70, via e-mail info@vitalys.nl 
of via het contactformulier op onze website www.vitalys.nl

Met vriendelijke groet,

Het team van het Vitalys, kliniek tegen overgewicht
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Inclusiecriterium 1. Mate van overgewicht 
a.	 Patiënten	met	een	BMI	≥	40	kg/m2.	
b.	 Patiënten	met	een	BMI	≥	35	kg/m2	met	ernstige	comorbiditeit	zoals:	
 • Bewezen hoge bloeddruk waarvoor medicatie noodzakelijk is 
 • Bewezen gewrichtsklachten door overgewicht (röntgen, rapportage specialist). 
 • Aangetoonde OSAS of CPAP-masker (rapportage longarts) 
 • Metabole ziekten, zoals Diabetes Mellitus. 
 • Een andere aandoening die verband houdt met het overgewicht en waarvoor medische 
  behandeling nodig is (zoals: Intracraniele benigne hypertensie). 
c.		Patiënten	met	een	BMI	≥	50	kg/m2.	Dit	geeft	altijd	een	indicatie	voor	chirurgie,	
 tenzij er duidelijke contra-indicaties aanwezig zijn. 

Inclusiecriterium 2. Leeftijd 
a. De patiënt is ouder dan 18 jaar. 
b. De patiënt is jonger dan 65 jaar. 
c.  De patiënt is ouder dan 65 jaar, alleen mogelijk op medische indicatie. 

Inclusiecriterium 3. Gewicht en dieethistorie 
a.  Patiënten met een BMI < 50 moeten kunnen aantonen dat zij in de afgelopen vijf jaar 
 • Een afvalpoging onder begeleiding van een deskundige (minimaal huisarts of diëtist) hebben  
  ondernomen (een verslag of brief moet overhandigd kunnen worden). 
 • En dit minimaal zes maanden hebben volgehouden. 
b.  Minimaal vijf jaar obesitas hebben.
c.		Bij	patiënten	met	een	BMI	≥	50	vervalt	criterium	a.

Inclusiecriterium 4. Motivatie 
a. Patiënt heeft voldoende begrip ten aanzien van operatief ingrijpen. 
b. Patiënt is bereid de leefstijl (eet- en leefpatroon) te veranderen. 
c. Patient is bereid om tot tenminste vijf jaar na de operatie onder medische controle te blijven. 
d. Patiënt is bereid om levenslang dagelijks vitaminepreparaten te slikken. 

Exclusiecriterium 1. (Gestoord) eetgedrag 
Voor onderstaand gestoord eetgedrag moet eerst een behandeling door een diëtiste en/of 
psycholoog ingezet te worden. 
a. Binge eating disorder (BED). Hierbij eten personen grote hoeveelheden voedsel achter elkaar.
b. Boulimia nervosa. 

Exclusiecriterium 2. Psychiatrische en psychosociale variabelen 
a. Geen psychische contra-indicaties; geen actieve onvoldoende of niet behandelde aandoening. 
 • Indien er sprake is van een stabiele situatie; graag verslag van eerdere behandelaars 
  aanleveren. 
 • Indien verslaving in de voorgeschiedenis: minimaal 3 jaar aantoonbaar verslavingsvrij.
b. Voldoende uitgebreid sociaal netwerk bij aanwezige psychosociale problematiek

4.	Criteria	Vitalys	voor	bariatrische	chirurgie	-	Digitaal	052018

Criteria Vitalys voor bariatrische chirurgie 



Het ingevulde aanmeldformulier kun je samen met de verwijzing van je huisarts en 
gevraagde relevante aanvullende informatie* sturen naar Vitalys (Pres. Kennedylaan 100, 
6883 AZ VELP GLD).

*  hier wordt onder verstaan:
• medische informatie.
• informatie en verslaglegging over een behandeling door een psycholoog of psychiater.
• verslagen van aantoonbare, door een professional, begeleide afvalpogingen. 

Persoonsgegevens
Naam en voorletters:       M/V (omcirkelen)
Roepnaam:   
BSN-nummer:   
Geboortedatum: 
Nationaliteit:    
Straat / huisnummer: 
Postcode / woonplaats: 
Telefoon- en mobiel nummer: 
E-mailadres: 

Welke taal spreek je:    
Beheers je de Nederlandse taal:   Ja  Nee

Zorgverzekeraar + polisnr.:      
Apotheek: naam, adres, tel.nr.:
Patiëntnummer Rijnstate (indien bekend): 
Voorkeur locatie behandeltraject   Velp  Hoogeveen 

Gegevens huisarts:
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer: 
Indien van toepassing:
Naam en tel.nr. begeleiding:

In te vullen door Vitalys 
Naam arts:     Datum: 

Goedkeuring chirurg:   ja   nee

Opmerkingen:

5. Vitalys: Aanmeldformulier bariatrische chirurgie - Digitaal 052018

Aanmeldformulier 
bariatrische chirurgie (deel 1) 



Medische informatie (indien bekend) 
Morbide obesitas   ja   nee
Hypertensie      ja   nee
Diabetes Mellitus   ja   nee   Indien ja,  type 1    
                                                                type 2 
Dyslipidemie    ja   nee
Roken      ja   nee   
Familiaire belasting:   diabetes 
       obesitas       Zo ja, bij wie? 
Individueel traject:   heb je eerder een traject gevolgd bij de Nederlandse Obesitas Kliniek?   
       heb je bezwaar tegen groepsbehandeling? Zo ja, wat is de reden:     
      

Biometrie (indien bekend)
Gewicht (kg):  BMI (kg/cm2):   Bloeddruk: 
Lengte (cm):   Buikomvang (cm): 

Medicatie:

Huidige klachten:
 

Relevante overige gegevens (eerdere ziekten/operaties):
 

Actuele behandelingen of controles:
 

Afvalpogingen korter dan vijf jaar geleden:  ja   nee
Om je aanmelding in behandeling te kunnen nemen is het een vereiste dat je een verslag van een 
diëtiste (niet langer dan vijf jaar geleden) toevoegt. Als dit niet mogelijk is, of als het verslag ouder 
is dan vijf jaar, dan moet je eerst minimaal zes maanden een diëtiste consulteren om in aanmerking 
te komen voor een bariatrische ingreep. 

Vitalys biedt je deze professionele begeleiding bij een diëtiste. 
Ben je hierin geïnteresseerd?     ja   nee

We willen graag weten hoe je voor het eerst hoorde over Vitalys

 via bekende  via internet/google 

 via huisarts  anders, namelijk   

5. Vitalys: Aanmeldformulier bariatrische chirurgie - Digitaal 052018

Aanmeldformulier 
bariatrische chirurgie (deel 2) 



Hierbij verklaar ik, 

De heer / mevrouw (omcirkelen)

Voorletters  

Achternaam 

Geboortedatum 

geen bezwaar te hebben dat Vitalys medische gegevens, t.b.v. mijn aanmelding 
en eventuele behandeling, opvraagt bij mijn overige behandelaars.

Datum 

Plaats 

Handtekening 

6. Vitalys: Toestemmingsverklaring opvragen medische gegevens - Digitaal 052018  

Toestemmingsverklaring opvragen 
medische gegevens



7. Vitalys: Toestemming apotheek informatieverstrekking medicatie v1 - Digitaal 052018  

Niet retour sturen:
 

Geachte heer/ mevrouw,

Een ziekte, een blessure of een ongeval komt meestal onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen 
bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die 
zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien, waaronder een overzicht van de medicijnen die 
u gebruikt. Zo krijgt de zorgverlener een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste en 
veilige zorg.

Uw apotheek maakt (samen met andere zorgverleners) gebruik van een netwerk om digitaal 
medicatiegegevens te delen met andere zorgverleners in de regio. Op deze manier controleert de 
apotheek of de voorgeschreven medicatie veilig gebruikt kan worden. 

Alleen met uw toestemming
Uw toestemming is nodig om uw medicatiegegevens te kunnen delen met andere zorgverleners in uw 
regio. Uiteraard mag een zorgverlener uw gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling, 
bijvoorbeeld als u met een recept bij ons aan de balie komt. U regelt uw toestemming door bijgevoegd 
formulier in te vullen, te ondertekenen en bij de balie van deze apotheek in te leveren. 

Wij vragen uw toestemming voor zowel uw eigen apotheek als voor de Rijnstate Poli-Apotheek / de 
Dienstapotheek Arnhem en Omgeving. Voor de uitwisseling van medicatiegegevens zijn wij namelijk 
wettelijk verplicht om uw toestemming te hebben voor alle zorgverleners.

Dit formulier bij uw eigen apotheek inleveren.

Wat als u geen toestemming verleent?
Ook als u geen toestemming geeft, vragen wij u het formulier in te vullen en in te leveren. Als u geen 
toestemming geeft voor het uitwisselen van uw medische gegevens dan heeft dat tot gevolg dat 
zorgverleners geen inzicht hebben in uw medicatiegegevens. Ook niet in noodsituaties. U bent dan zelf 
verantwoordelijk voor uw medicijngebruik en veiligheid. Denk dan bijvoorbeeld aan het gebruik van een 
Actueel Medicatie Overzicht, dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek. Maar u kunt ook zelf een 
medicijnpaspoort bijhouden, kijk daarvoor op www.rijnstate.nl/medicijnpaspoort.

Meer informatie
Meer informatie over het uitwisselen van uw medicatiegegevens kunt u teruglezen in de folder ‘Uw 
medische gegevens elektronisch delen?’. U kunt de apotheker vragen naar deze folder.

Met vriendelijke groet, 
Uw apothekers van:

Dienstapotheek Arnhem en Omgeving
Openbare apotheken Arnhem en de Liemers
Rijnstate Poli-Apotheek



Mijn gegevens:

De heer / mevrouw (omcirkelen)

Voorletters  

Achternaam 

Geboortedatum 

Datum 

Plaats 

Handtekening 

7a. Vitalys: Toestemmingsverklaring uitwisselen medicatiegegevens - Digitaal 052018  

Toestemmingsverklaring voor het 
elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens

Ik geef geen toestemming voor 
het elektronisch uitwisselen van 
medicatiegegevens. Ik neem zelf de 
verantwoordelijkheid om zorgverleners 
die mij behandelen te informeren over 
mijn actuele medicijngebruik.

 Nee

Ik geef toestemming aan mijn apotheek 
(naam):

om mijn medicatiegegevens 
beschikbaar te stellen voor raadpleging 
door andere apothekers.

 Ja



8. Vitalys: Informatie over privacy en gebruik persoonsgegevens - Digitaal 052018

Informatie over privacy en gebruik persoongegevens
 

Wij informeren je graag over de verwerking van je persoonsgevens. 
Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om je goede zorg te 
kunnen verlenen. Het opslaan van je gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. 
Je gaat hiermee akkoord, doordat je je zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door de 
toestemmingsverklaring (bijlage 8a) te ondertekenen en aan ons terug te sturen, geef je aan van je 
rechten kennis te hebben genomen, en akkoord te gaan met onze verwerking. 

Zo gaan wij met je persoonsgegevens om:

 • Je persoongegevens slaan wij op en gebruiken we, zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen. 
 • We geven je gegevens alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg of
	 		 om	de	kwaliteit	van	zorg	te	verbeteren.	Indien	hiervoor	op	basis	van	de	wet	specifi	eke	
  toestemming is vereist, vragen we je die vooraf.
 • Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst, zoals beschreven in de Wet 
  op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze behandelovereenkomst teken je
  op het moment dat je samen met de chirurg hebt besloten welke ingreep je ondergaat. 
 • Je kunt onderdelen van je persoonsgegevens bekijken. Wil je dit? Stuur ons dan een schriftelijk 
  verzoek. 
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons 
  schriftelijk vragen om je gegevens aan te passen. 
 • Je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet
  langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Dit 
  betreft je medische gegevens in het ziekenhuissysteem. Daarom slaan we je gegevens in dat 
  geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker
 • Over de gegevens die wij met derden delen om de kwaliteit van zorg te verbeteren, hebben wij 
  afzonderlijke afspraken gemaakt over bewaartermijnen. 
 • Je kunt je toestemming tot onze verwerking van je persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan 
  (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan je gegevens in dat geval op in een 
  inactief archief. (zie boven)
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij je 
  persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met je persoongegevens. 
 • Je gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden
  ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. 
 • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.



Mijn gegevens:

De heer / mevrouw (omcirkelen)

Voorletters  

Achternaam 

Geboortedatum 

Datum 

Plaats 

Handtekening 
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Toestemmingsverklaring verwerken  
persoonsgegevens

Hierbij geef ik toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken onder de 
voorwaarden genoemd in document 8. Informatie en gebruik persoonsgegevens in dit 
informatiepakket. Tevens verklaar ik hierbij kennis te hebben genomen van de inhoud 
van de genoemde voorwaarden en deze te hebben begrepen.


