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Privacyverklaring  

 

Psychologie Praktijk Houten Kind & Jeugd vindt het belangrijk en hecht er veel waarde aan dat er 

zorgvuldig omgegaan wordt met uw gegevens. In deze privacyverklaring vindt u informatie hoe dit in 

zijn werk gaat. Heeft u nog vragen hierover dan kunt u mailen naar info@pph-kindenjeugd.nl.  

Psychologie Praktijk Houten Kind & Jeugd heeft net als andere psychologen en orthopedagogen een 

geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij geen informatie met anderen mogen delen en/of 

bespreken. Soms is het echter wenselijk om informatie uit te wisselen. Wij zullen dit alleen doen met 

uw uitdrukkelijke toestemming. Voorafgaand aan het eerste gesprek bij Psychologie Praktijk Houten 

Kind & Jeugd zal u gevraagd worden een toestemmingsformulier in te vullen waarop u uw wensen 

kunt aangeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw 

toestemming informatie te verstrekken.  

De wet verplicht daarnaast organisaties om een dossier bij te houden. In dit dossier worden alle 

gegevens bewaard dit nodig zijn om goede zorg te bieden. Psychologie Praktijk Houten Kind & Jeugd 

bewaart deze dossiers 15 jaar (zoals vastgesteld in de wet). Als ouder heeft u het recht inzage in of 

een afschrift van de informatie uit dit dossier. Daarnaast kunt u ons vragen feitelijke onjuistheden te 

wijzigen of uw eigen mening aan het dossier toe te voegen. Ook kunt u een beroep doen op het feit 

dat u het dossier (gedeeltelijk) wilt vernietigen. Psychologie Praktijk Houten Kind & Jeugd is in 

principe verplicht om aan deze verzoeken gehoor te geven, mits wij van mening zijn dat belangen van 

anderen, bijvoorbeeld uw kinderen, worden geschaad. 

Daarnaast is in de Jeugdwet vastgelegd dat er betrouwbare gegevens beschikbaar moeten zijn over 

het gebruik van jeugdhulp. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt al deze informatie elk 

half jaar samen in de vorm van tabellen en rapportages. Om de cijfers te kunnen berekenen, heeft 

het CBS onder andere gegevens nodig van alle jeugdaanbieders in Nederland. PPH kind & jeugd dient 

op persoonsniveau de gegevens aan te leveren over de jeugdhulp die in het kader van de Jeugdwet in 

natura is geboden. Op www.cbs.nl/jeugdzorg vindt u het informatieprotocol “Beleidsinformatie 

Jeugd”, waarin gedetailleerd is vastgelegd welke gegevens moeten worden aangeleverd.  

In principe oefenen de gezaghebbende ouders de rechten van kinderen tot twaalf jaar uit. Kinderen 

tussen twaalf en zestien jaar mogen dit samen met hun ouders doen. Vanaf zestien jaar kan een kind 

zijn rechten zelfstandig uitvoeren. Uitzondering hierop is als het kind hier nog niet toe in staat is, 

door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en/of een psychische stoornis. De gezaghebbende 

ouders blijven dan de rechten namens het kind uitvoeren. 
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