
Jeugd gezond heids zorg 
en uw privacy

5 0 3 2



2  GGD Amsterdam JGZ en uw privacy  3  

JGZ en uw privacy 
Hoe gaat Jeugdgezondheidszorg 
GGD Amsterdam met uw  
gegevens om?

Bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
van de GGD worden in de loop van de 
jaren geregeld gegevens over uw kind 
vastgelegd, bijvoorbeeld door de jeugd-
verpleegkundige. Maar wat gebeurt daar 
eigenlijk mee? Wie mag er over beschik-
ken en wie niet? Als de school medische 
informatie opvraagt over uw kind, ver-
strekt de JGZ die dan? En zo ja, weet u 
daar dan van? En hoe zit het als uw kind 
wat ouder is? Deze folder van de GGD 
geeft de antwoorden op vragen over de 
privacy van uw kind binnen de JGZ.

Iedere burger heeft recht op privacy, 
dat zegt de Nederlandse wet. De wet 
zegt ook dat ieder kind recht heeft op 
een veilige omgeving, goede gezond-
heidszorg en op tijdige signalering van 
problemen in de ontwikkeling. Hierin 
kan de Jeugdgezondheidszorg van de 
GGD Amsterdam een belangrijke rol 
spelen. Belangrijk onderdeel hierbij is, 
dat bepaalde gegevens centraal worden 
vastgelegd in een dossier.

Digitaal dossier jeugdgezond-
heidszorg 
JGZ is wettelijk verplicht een digitaal 
dossier te gebruiken (het dd-JGZ). Het 
digitaal dossier JGZ is bedoeld om 
verpleegkundigen, jeugdartsen, logope-
disten en doktersassistenten bij JGZ te 
ondersteunen in de zorg voor uw kind. 

In het dossier staan gegevens over de 
ontwikkeling van uw kind, zoals groei en 
gewicht, maar ook vaccinatiegegevens, 
de door u verstrekte gegevens over uw 
gezin en de schoolloopbaan van uw kind.

Registratie 
Na elk contact maakt een JGZ-mede-
werker een notitie in het digitaal dossier 
JGZ van uw kind. Ook kunnen gegevens 
van hulpverleners buiten de JGZ in het 
dossier worden opgenomen. In dat geval 
hoort dit vooraf met u en/of uw kind 
besproken te zijn door de hulpverlener 
die de gegevens aan JGZ verstrekt. Als 
de school informatie aan de JGZ geeft, 
gaan wij ervan uit dat dit aan u en/of 
uw kind is verteld. Uitsluitend in uit-
zonderingsgevallen worden gegevens 
zonder uw toestemming aan het dossier 
toegevoegd. 

Goed beveiligd
Het dd-JGZ is beveiligd, zodat alleen 
medewerkers van JGZ toegang hebben. 
Voor de JGZ van de GGD Amsterdam 
is er een privacy richtlijn en bovendien 
geldt voor artsen, verpleegkundigen, 
logopedisten en doktersassistenten het 
(afgeleid) beroepsgeheim. 

Bewaartermijn dd-JGZ 
Medische gegevens, zoals in het dd-JGZ, 
moeten volgens de wet tot vijftien jaar 
na de achttiende verjaardag worden 
bewaard. Als erfelijke aandoeningen een 
rol spelen, kan de bewaartermijn langer 
zijn – tot wel veertig jaar.

Hoe gaat Jeugdgezond heidszorg 
GGD Amsterdam met uw  
gegevens om?
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Verwijzen
Als met uw toestemming uw zoon of 
dochter wordt verwezen naar een andere 
hulpverlener, wordt de benodigde infor-
matie overgedragen. Daarna volgt de 
JGZ verwijzing. We informeren hoe het 
met uw kind gaat en hoe de behandeling 
verloopt. Deze informatie wordt in het 
dd-JGZ vastgelegd.

JGZ in gesprek over uw kind
In het belang van de ontwikkeling of 
gezondheid van uw kind kan het nuttig 
zijn met andere partijen over uw kind te 
praten. Zoals met het kinderdagverblijf, 
peuterspeelzaal, of (voor)school. Op de 
basisschool en het voortgezet onderwijs 
worden soms leerlingen besproken in 
multidisciplinair overleg (Zorgbreed-
te-overleg of Zorg Advies Team). Voordat 
uw kind op school wordt besproken, 
wordt dit met u afgestemd door school 
of JGZ. JGZ werkt samen met betrok-
ken zorg- en hulpverleners in het gezin 
zoals de huisarts, professionals in de 
wijkteams, instellingen voor jeugdzorg 
en afdelingen binnen de GGD. Als het 
noodzakelijk is om gegevens over uw 
kind met deze betrokkenen te delen 
wordt dat vooraf met u besproken. 

Informatie delen
Als een specialist of uw huisarts ons 
vraagt om een enkel medisch gegeven, 
zoals een groeicurve, dan gaan we ervan 
uit dat u hiermee instemt. De gegevens 
worden dan voor de voortgang van  
de behandeling direct verstrekt.  
Het verstrekken van uitgebreide  

medische gegevens of een afschrift van 
het dossier, kan alleen met toestemming 
van de ouders en/of het kind. Vanaf 1 
januari 2015 heeft de gezinsvoogd recht 
op informatie die noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de ondertoezichtstelling. 
De jeugdarts zal deze informatie op ver-
zoek geven aan de gezinsvoogd.

Indicatie Voorschool
De JGZ verzorgt de indicatie voor de 
voorschool (Voor- en Vroegschoolse 
Educatie). Dit is een voorziening van de 
gemeente voor kinderen die vóór ze vier 
zijn, extra taalstimulering kunnen gebrui-
ken. JGZ geeft de VVE indicatie door aan 
de gemeente.

Gezinsgericht werken
JGZ werkt gezinsgericht, met zoveel 
mogelijk één contactpersoon per gezin. 
Om die reden is het soms noodzakelijk 
dat de JGZ medewerker de dd-JGZ van 
broertjes en zusjes inziet.

Meldcode huiselijk geweld en  
kindermishandeling
JGZ werkt volgens de “Meldcode huise-
lijk geweld en kindermishandeling”. De 
Meldcode bestaat uit een stappenplan 
voor professionals bij signalen van huise-
lijk geweld of kindermishandeling. Meer 
informatie vindt u op www.meldcode.nl

Rechten van ouders1 en kinderen
Ouders en kinderen hebben het recht te 
weten welke informatie is opgenomen 
in het JGZ-dossier van hun kind. Deze 
gegevens behoren juist te zijn. U hebt 
dan ook het recht om ze te laten corri-
geren of verwijderen als ze niet kloppen. 
Vernietigen van het gehele dossier is niet 
mogelijk omdat medische gegevens vijf-
tien jaar bewaard moeten worden. Ook 
kan een kind er belang bij hebben om in 
de toekomst gegevens te achterhalen, 
zoals vaccinatiegegevens. 

Wie mag dossiers inzien en  
corrigeren?
Het recht om JGZ-dossiers in te zien en 
eventueel te corrigeren, ligt bij kinderen 
jonger dan twaalf jaar bij de ouders. Voor 
kinderen van twaalf tot zestien jaar heb-
ben de ouders en kinderen dat recht sa-
men. Vanaf zestien jaar mogen alleen de 
jongeren de dossiers inzien of wijzigen. 
Een verzoek tot corrigeren of verwijde-
ren van gegevens dient u schriftelijk in te 
dienen bij de JGZ-locatie waar uw kind 
onder controle is.

Afspraak inzien dossier
Voor één enkel gegeven kan het dossier 
vaak tijdens het spreekuur worden inge-
zien. Als u of uw kind uitgebreider willen 
kijken, is het mogelijk om met een mede-
werker van JGZ een afspraak te maken. 
Deze kan u uitleg geven en desgewenst 
tegen kostprijs een afschrift overhandi-
gen van (een gedeelte van) het dossier. 

1  Waar over ouders wordt gesproken, wordt bedoeld: 
ouders die het gezag hebben of andere wettelijke 
vertegenwoordigers van het kind

Vergeet uw legitimatiebewijs niet mee 
te nemen, hier kan om gevraagd worden.

Verhuizen 
Als u gaat verhuizen, dan verhuizen de 
gegevens mee naar de JGZ-instelling 
van uw nieuwe woonplaats. Wanneer u 
emigreert, kunt u tegen kostprijs een 
afschrift van het dossier aanvragen.

Wetenschappelijk onderzoek en 
het verbeteren van het kwaliteits-
beleid
Wij willen dat kinderen zo goed mogelijk 
opgroeien. Daarom zijn we steeds op 
zoek naar de voor hen meest optima-
le leefomstandigheden. Om deze te 
kennen (en blijven kennen), doen JGZ en 
de GGD onder meer wetenschappelijk 
onderzoek naar de ontwikkeling van kin-
deren. Wanneer persoonlijke informatie 
van u of uw kind nodig is om het onder-
zoek uit te voeren, vraagt de arts of ver-
pleegkundige altijd om uw toestemming. 
Wanneer u toestemming geeft wordt de 
informatie volledig anoniem verwerkt 
en gerapporteerd. Ook kunnen wij de 
gegevens van uw kind gebruiken om het 
kwaliteitsbeleid te verbeteren. Wilt u dit 
niet dan kunt u dit kenbaar maken door 
een schriftelijk verzoek in te dienen bij 
JGZ (zie contactgegevens).
 
Toezicht
In het kader van toezicht op de zorg 
binnen de GGD kunnen dossiers worden 
ingezien door stafbeleidsmedewerkers. 
Dit zijn artsen en verpleegkundigen met 
beroepsgeheim.
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Vragen of klachten?
Als u vragen of klachten heeft over de 
wijze waarop medewerkers van de JGZ 
omgaan met door u verstrekte gege-
vens, kunt u contact met ons opnemen 
via onderstaande telefoonnummers/
emailadressen. 

Voor het indienen van een klacht heeft 
de GGD een klachtenregeling. En bij de 
JGZ-locaties kunt u ook de folder ‘Niet 
tevreden? Laat het ons weten.’ afhalen. 
Meer informatie hierover vindt u op de 
website van de GGD Amsterdam: 
ggd.amsterdam.nl

Niet mee eens? Laat het ons weten.
In deze folder staat hoe wij omgaan 
met de gegevens van uw kind. We gaan 
ervan uit dat u instemt met de beschre-
ven werkwijze. Als u het hiermee niet 
eens bent, verzoeken wij u om dit de 
jeugdarts of verpleegkundige te melden 
bij de JGZ-locatie waar uw kind bekend 
is. U kunt uw bezwaar ook schriftelijk 
kenbaar maken via onderstaand adres. 
Vermeld de naam en geboortedatum van 
uw kind en omschrijf duidelijk waartegen 
u bezwaar hebt. In het JGZ-dossier van 
uw kind wordt een aantekening gemaakt 
van het bezwaar. Daar zullen wij in  
de toekomst rekening mee houden.  
Een bezwaar kan niet met terug-
werkende kracht ingaan.

Werkgebied JGZ van de GGD 
Amsterdam
Het werkgebied van de Jeugdgezond-
heidszorg van de GGD Amsterdam is: 
Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, 
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 

Meer informatie over de GGD en  
jeugdgezondheidszorg is te vinden op: 
ggd.amsterdam.nl
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Contactgegevens en bereikbaarheid GGD Amsterdam-Amstelland

Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
 
Gemeente Amsterdam
Telefoonnummer: (020) 555 5961
E-mail: jgzplanbureau@ggd.amsterdam.nl
 
 
Diemen en gemeenten Amstelland: Amstelveen, Aalsmeer,  
Uithoorn en Ouder-Amstel
Telefoonnummer: (020) 555 5964
E-mail: jgzplanbureau@ggd.amsterdam.nl


