Toestemmingsformulier
Ondergetekende,
Geboren te:
Op:

(naam)_______________________________

(geboorteplaats)______________________________

(geboortedatum) __________________________________

Ik verklaar hierbij


voldoende geïnformeerd te zijn over het doel en de werkwijze van de Mobiele Equipe
Internering en kreeg voldoende tijd om aanvullende vragen te stellen.



dat ik weet dat ik recht heb op een afspraak met de Mobiele Equipe zodat mijn wensen en
noden gehoord kunnen worden.



dat ik weet dat ik ten allen tijde mijn toestemming kan intrekken via een afmeldingsformulier
te verkrijgen via mijn behandelaar.

Ik geef toestemming om


medische, psychiatrische, psychosociale en juridische informatie op te vragen en uit te
wisselen die kunnen bijdragen aan mijn hulp- en dienstverlening. Medische verslagen mogen
worden opgevraagd door de Mobiele Equipe Internering.



een dossier op te maken waarin deze informatie wordt bijgehouden. Ik weet dat ik toegang
heb tot dit dossier (Wet Bescherming Persoonsgegevens);



een overleg te organiseren om mijn situatie te bespreken met de betrokken of te betrekken
diensten en partners.



mijn traject te bespreken op teamvergaderingen waar ook de referentiepersoon internering
(justitie-assistent) aanwezig is.



de gegevens uit mijn dossier gepseudonimiseerd te verwerken in functie van
wetenschappelijk onderzoek. De resultaten hiervan worden anoniem gepubliceerd. Dit wil
zeggen dat onder andere mijn naam nergens gebruikt wordt.

Indien ik eerdere begeleiding heb gehad vanuit een van de verbeterprojecten, kan ik via bijgevoegd
addendum “toestemming overdracht verbeterprojecten” de toestemming geven om de verslaggeving
over te dragen aan de MEI.
Opgemaakt in twee exemplaren waarvan u één ontvangt na ondertekening, het andere exemplaar is
voor de Mobiele Equipe Internering.

Aldus vastgelegd d.d. _____/_____/__________; te __________________________________.
Handtekening: gelezen en goedgekeurd

Addendum :Toestemmingsformulier
Toestemming overdracht verbeterprojecten
(Enkel indien ik eerdere begeleiding heb gehad vanuit een verbeterproject)

Ik geef toestemming aan onderstaand verbeterproject om mijn dossier en de bijhorende
verslaggeving over te maken aan de Mobiele Equipe Internering.

☐ Brugteam
☐ CAD Limburg
☐ Forensisch nazorgtraject BW ’t Veer
☐ ForOut MIN
☐ Liaisonproject UFC Antwerpen
☐ MFO
☐ RAT (Risk Assessment Team)
☐ Schakelteam
☐ VAGGA Forensische nazorg
☐ VGGZ Hasselt
☐ Woonbegeleiding CAW Limburg
☐ Andere: …………………………………..

Opgemaakt in twee exemplaren waarvan u één ontvangt na ondertekening, het andere exemplaar is
voor de Mobiele Equipe Internering.

Aldus vastgelegd d.d. _____/_____/__________; te __________________________________.

Handtekening: gelezen en goedgekeurd

