
 

Privacy Verklaring Mind4kids  
Versie 1.1. Januari 2020 

 

 

 

Privacy verklaring  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Privacy Verklaring Mind4kids  
Versie 1.1. Januari 2020 

Privacy 
Mind4Kids hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Iedereen moet zich 
veilig en vertrouwd voelen binnen onze praktijk en het beschermen van de persoonsgegevens 
(privacy) is daarom van groot belang. Deze privacy verklaring gaat in op de verschillende gegevens 
die door ons verzameld en verwerkt worden.  
 

Toestemming 
Mind4Kids is vanuit de wet en beroepscode verplicht om (beide) gezaghebbende ouder(s)/wettelijk 
vertegenwoordigers toegang te verlenen tot de dossiervorming binnen onze praktijk. Informatie 
uitwisselen met derden, zoals school of andere instanties, gebeurt alleen met toestemming van de 
ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) van de cliënt. Gescheiden ouders, die beiden ouderlijk gezag 
hebben, moeten beiden toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens en voor het 
opvragen of verstrekken van informatie aan derden.  
Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel de jongere als de gezaghebbende ouder(s)/ 
wettelijk vertegenwoordiger(s) toestemming moeten geven om in onderzoek/behandeling te kunnen 
komen. De jongere mag samen met ons bepalen welke informatie met gezaghebbende 
ouder(s)/wettelijk vertegenwoordigers besproken wordt. Daarbij is een goede en veilige setting altijd 
het uitgangspunt.  
Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zichzelf voor onderzoek/behandeling aanmelden en zelfstandig 
toestemming geven voor informatie uitwisseling met derden. Zij kunnen zelf bepalen welke informatie 
met ouders besproken wordt. Is een jongere door een verstandelijke beperking, een psychische 
stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan 
te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouder(s)/wettelijk vertegenwoordigers(s) de rechten 
namens hem/haar uit.  
Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om zonder toestemming van cliënt en/of 
gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) informatie aan derden te verstrekken. Er bestaat dan de 
noodzaak om een hoger liggend doel te dienen. Dat doel is dan de veiligheid van de cliënt of de 
veiligheid van een ander. Zo is Mind4KIds net als iedere andere zorgverlener verplicht bij 
kindermishandeling en/of huiselijk geweld melding te doen bij Veilig Thuis en informatie te 
verstrekken aan een raadsonderzoeker vanuit de Raad voor de Kinderbescherming. 
 

Uw dossier en bewaartermijn 
De wet verplicht psychologen om een dossier van een cliënt aan te leggen. Hierin worden gegevens 
vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden, zorgvuldig onderzoek en/of behandeling te doen 
en een rapportage/advies op te stellen. U hebt als cliënt recht op inzage in uw dossier. Mocht u in 
het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te 
verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan 
kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Cliënten 
kunnen ook een afschrift ontvangen van het dossier (werkaantekeningen maken geen deel uit van 
het dossier). Ook heeft u het recht ons te verzoeken (bij een jongere ouder dan 12 jaar) om 
vernietiging van (delen uit) uw dossier. Dit verzoek kan schriftelijk bij de praktijk worden ingediend. 
Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen 
van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek 
(gedeeltelijk) afwijzen.  
De praktijk bewaart na afronding van het traject alle verzamelde persoonsgegevens volgens de 
landelijke richtlijnen onder de Jeugdwet maximaal 15 jaar, waarna ze verwijderd en vernietigd 
worden.  
 

Geheimhouding  
Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw 
uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft 
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de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen 
zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.      
  
 

Mind4Kids 
Wevershof 12 
4871KW Etten-Leur 
T. 06-41891647 
E. info@mind4kids.nl  
www.mind4kids.nl   
 
M.A.M. Schouten MSc 
Schoolpsycholoog,  
Registerpsycholoog NIP, Kind & Jeugd,  
Orthopedagoog NVO 
Lidmaatschapsnummers: NIP 231466, NVO 15843 en SKJ 120007221 
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