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 ECHO AANVRAAGFORMULIER/ VERKLARING 

 
Counselor / Aanvrager     Cliënt 

Naam:       Naam: 

Praktijk:       Adres: 

Tel:       Tel:       

                                                                                                     Geb.datum: 

BSN: 

Obstetrische gegevens: 

G     P     A      ELM.                                                                                    AT: 

                                                                                                                      

Aanvullende informatie:                                                                                

 

 

 

Reden aanvraag: 

1e trimester 2e trimester 3e trimester 

o NT-meting (11+3 – 13+6) 

 

o SEO (18 – 22) 

 

o  

  
Cliënte heeft kennisgenomen van onderstaande informatie: 
 
Algemeen: 

o Cliënte is door de verloskundige hulpverlener geïnformeerd en gecounseld over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van prenatale screening. 

o Cliënte heeft de folder en/of de website gelezen. 
 
De combinatietest: 

o Cliënte weet dat dit een kansberekeningstest is. 
o Cliënte is ingelicht over de kosten van het onderzoek.  

 
SEO/ 20 weken echo: 

o Cliënte weet dat niet alle afwijkingen gezien kunnen worden. 
o Cliënte is ervan op de hoogte dat onder sommige omstandigheden (bijvoorbeeld een ongunstige ligging 

van de baby of een dikkere buikwand van de moeder) niet alles goed in beeld gebracht kan worden. 
 
GUO/ SEO: 

o Er bestaat een GUO indicatie o.b.v.…………………….Cliënte wil hier geen gebruik van maken. 
o N.v.t.  
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Toestemmingsformulier  

Ons centrum zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt 

omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de  

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder uw toestemming om uw persoonsgegevens 

te gebruiken kunnen we u niet in behandeling nemen. 

 

Meer informatie over welke gegevens het gaat, wat wij er mee doen en wat uw rechten zijn,  

vind u in ons privacyreglement op onze website:  www.echonop.nl/privacy   

 

 

 Ik geef Verloskundig Centrum EchoNOP toestemming om gegevens over mij en mijn gezondheid  

te verwerken in het kader van de te verlenen zwangerschapszorg. Deze toestemming omvat mede: 

 

1. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn patiëntendossier, 

2. het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van  

declaraties,  

3. het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden (Peridos1) in het kader van  

kwaliteitsbewaking Prenatale Screening conform de Wet Bevolkings Onderzoek,  

4. het ophangen van uw geboortekaartje in openbare EchoNOP ruimte indien u dit ons  

toegestuurd heeft, 

5. het delen mijn persoonsgegevens met andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het  

kader van de continuïteit van mijn behandeling als zwangere.  

 

 

 

Datum 
 

Voorletter 

Meisjesachternaam 

  

Geboortedatum   

 
 

                                                 
1 Uw gegevens worden landelijk vastgelegd in Peridos. Dit is een databank waar alle zorgaanbieders gebruik van maken 
die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Prenatale screening valt onder de Wet BevolkingsOnderzoek. 
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
http://www.peridos.nl/

