
                                                           

Toestemmingsformulier Podotherapie 
Naam patiënt :  
Geb. datum     :    

Wij zijn wettelijk verplicht u onderstaande vragen voor te leggen, alvorens te behandelen.  Graag 

voorafgaand aan uw bezoek deze vragenlijst uit printen, invullen en meenemen naar uw afspraak. 

 Verwijskaart van (huis) arts?                                                                JA/NEE/NVT 

 De vragen in onderstaande tabel hoeft u alleen in te vullen wanneer u zonder verwijzing van de 

(huis)arts naar de praktijk komt. Indien u tijdens het invullen van de vragenlijst minimaal één keer 

“ja” moet omcirkelen, mogen wij u volgens de wet niet behandelen zonder verwijzing. U moet in dat 

geval eerst uw huisarts bezoeken.  De huisarts beoordeelt uw klacht en zal desgewenst een verwijzing 

podotherapie voor u uitschrijven. Als uw huisarts geen verwijzing voor podotherapie geeft, maar een 

ander advies geeft, dan verzoeken wij u om uw afspraak bij ons te annuleren. 

 
Onderstaande vragen hebben betrekking op de verwerking van uw persoonlijke gegevens (AVG)

Informatie uitwisseling met huisarts JA/NEE/NVT 
Patiënt geeft toestemming aan (behandelend) podotherapeut voor het opvragen en uitwisselen van 
medische gegevens bij huisarts van patiënt.  
Informatie uitwisseling andere disciplines JA/NEE/NVT 
Patiënt geeft toestemming aan podotherapeut voor het opvragen en uitwisselen van medische 
gegevens bij betrokken disciplines zoals fysiotherapeut of pedicure, mits in overleg en na 
mondelinge toestemming met patiënt.  
Nieuwsbrief JA/NEE/NVT 
Wenst u onze nieuwsbrief per email ontvangen (max. 2x per jaar, afmelden kan altijd) 
 
Onderstaande vragen hoeft u nog niet in te vullen. Dit doet u na het onderzoek samen met uw 
podotherapeut.  
 
Gecertificeerd Veiligheidsschoeisel JA/NEE/NVT 
Patiënt is op de hoogte gebracht van de regels omtrent certificering veiligheidsschoen en gaat 
akkoord Podotherapie Brons het volgens de huidig bekende richtlijnen toepast.  
Behandeling JA/NEE/NVT 
Patiënt gaat akkoord met behandelplan en aanvaard de kosten hiervan zoals besproken met 
podotherapeut. €  ………... 
 
Handtekening patiënt(e): 

 

Zijn de klachten het gevolg van een ernstig trauma (ongeval, vallen)?  JA NEE NVT 
Blijven uw klachten continu onverminderd aanwezig of heeft u ‘s nachts pijn? JA NEE NVT 
Heeft u prikkelingen/tintelingen, vreemd of verminderd gevoel in benen of rug, of 
krachtsverlies? 

JA NEE NVT 

Heeft u een kwaadaardige aandoening (of gehad)  in het verleden? 
 

JA NEE NVT 

Is er sprake van een onverklaarbare gewichtsverlies of koorts?  JA NEE NVT 


