
 

 

 

PRIVACY & JEUGDHULP 
WAT ANDEREN OVER JE MOGEN WETEN 

 

DELEN VAN INFORMATIE 

IK KRIJG HULP, 
HOE ZIT HET MET PRIVACY? 

LEZEN VAN JE DOSSIER 

TOESTEMMINGSVERKLARING 

PRIVACY OP EEN GROEP 

Als je hulp krijgt worden allerlei 
gegevens van je, bijvoorbeeld je 

hulpverleningsplan bewaard  
in een dossier. 

 

In de jeugdhulp mogen 
hulpverleners die direct bij jou 
betrokken zijn die informatie  
over jou met elkaar delen,  
die ze nodig hebben om  

de hulp te bieden. 

Je hebt het recht om je dossier te 
lezen én je mening toe te voegen 

over de informatie die  
over jou in je dossier staat. 

 

 

Bij een toestemmingsverklaring 
is het belangrijk dat je weet wie 
je waarvoor toestemming geeft  

en welke informatie wordt 
gedeeld. Je mag een 

toestemmingsverklaring  
altijd intrekken. 

 

Als de groepsleiding 
privacygevoelige informatie met  

jou of met elkaar bespreekt,  
dan mogen anderen niet mee 

(kunnen) luisteren.  
 

 

JE HEBT HULP NODIG, WAT NU? 

De instelling moet je dossier 15 jaar bewaren.  
 

Je kunt de instelling vragen om je dossier te vernietigen, 
nadat de hulpverlening is afgerond. Dit moeten ze dan 
binnen drie maanden doen. Behalve als het gegevens 
betreft over jeugdbescherming of jeugdreclassering óf als 
de informatie van belang is voor bijvoorbeeld de hulp aan 
je broertje of zusje. 

HOE LANG BLIJFT JE DOSSIER BEWAARD? 

JONG doet mee! 

WIE HEEFT WAT TE ZEGGEN OVER JOU? 

Als er problemen of zorgen zijn, waar je niet met je ouders 
over wil praten, dan: 
 

 kun je misschien praten met een vriend of familielid; 
 

 kun je praten met de vertrouwenspersoon op school, 
huisarts, het jeugdteam/wijkteam of CJG in je buurt; 

 

 kun je anoniem praten met De Kindertelefoon:  
0800-0432 (www.kindertelefoon.nl). 

Wie beslist om toestemming te geven voor hulp, het  
delen van informatie en heeft het recht op inzage in je  
dossier? Dat hangt af van je leeftijd: 
 

0-12:  Je ouders / voogd. 
 

12-16: Jij en je ouders / voogd samen. 
 

16-18: Jij. Je ouders moeten toestemming van jou hebben. 
 

18+:  Jij. Je bent volwassen en mag alles zelf beslissen. 
 


