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Jeugdgezondheid (JGZ) en de privacy van uw kind
De GGD Brabant-Zuidoost gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de
persoonsgegevens van uw kind. Wij verwerken deze zoals omschreven in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in specifieke wet- en
regelgeving, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
(WGBO).
Waarom verwerkt de GGD uw gegevens?
Jeugdgezondheid heeft als doel om de gezondheid en lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling van alle 4-19 jarigen te bevorderen, beschermen en te beveiligen.
Dit doen we zowel op individueel als op groepsniveau. Hiervoor is het noodzakelijk
om persoonsgegevens en gegevens over de gezondheid van uw kind in kaart te
brengen en te verwerken. Soms zijn wij ook geïnteresseerd in gegevens die
gelden voor een grotere groep jeugdigen, bijvoorbeeld het aantal kinderen met
overgewicht in de regio. Deze gegevens gebruiken wij dan anoniem.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens als deze:
•

Nodig zijn voor het uitvoeren van onze taak

•

Noodzakelijk zijn voor een goede behandeling

•

Met uw toestemming worden verkregen en

•

Als de verwerking van de gegevens van levensbelang is voor uw kind.

Welke gegevens ontvangt de GGD?
Wij ontvangen gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) en DUO BRON.
Dit zijn:
•

NAW-gegevens (voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats en
gemeente)

•

Geboortedatum

•

Geboorteland

•

Burgerservicenummer (BSN)

•

Geslacht

•

•

Nationaliteit
Gegevens over de ouder(s) (voornaam, achternaam, geboortedatum,
geboorteland en BSN)

•

Gezagsverhouding

•

Het registratienummer van de onderwijsinstelling van uw kind

•

Het soort onderwijs

•

De datum van inschrijving in het leerjaar

•

De groep

Met deze informatie kunnen wij u en uw kind uitnodigen voor een onderzoek
en weten wij op welke school uw kind onderwijs volgt. Dit laatste is van belang
omdat we nauw samenwerken met scholen. Sommige onderzoeken vinden ook
op school plaats.

Welke gegevens verwerkt de GGD?
Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan die informatie over
u of uw kind geven. Ook gegevens die indirect informatie over u geven zijn
persoonsgegevens. De informatie is naar u te leiden of kan naar u geleid
worden, bijvoorbeeld naam, adres en BSN. Naast de persoonsgegevens die
wij ontvangen uit de BRP en DUO BRON verwerken wij ook gegevens over
gezondheid, bijvoorbeeld over onderzoeken en zorg. Ook eventuele afschriften
van correspondentie met de huisarts en andere specialisten worden verwerkt. De
gegevens over gezondheid, geslacht, nationaliteit en geboorteland zijn bijzondere
persoonsgegevens. Ook deze worden verwerkt in het dossier.

Deelt de GGD uw gegevens?
Wij houden alle gegevens over uw kind bij in een Digitaal Dossier Jeugdgezondheid
(DD JGZ). Wij maken hiervoor gebruik van een softwareleverancier, die gehouden
is aan de privacywetgeving. Wij hebben met deze softwareleverancier een
verwerkersovereenkomst gesloten.
Het kan ook zijn dat een specialist, huisarts of logopedist gegevens opvraagt
bij JGZ. Wanneer zij dat doen, dan vragen wij altijd om uw toestemming.
Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. U kunt dit aangeven bij de
behandelende JGZ medewerker. Komt uw kind onder de zorg van een andere
GGD, bijvoorbeeld bij verhuizing, dan wordt het DD JGZ met uw toestemming
doorgestuurd.
In het belang van uw kind kan het nodig zijn dat wij met anderen over uw kind
overleggen. Dat zijn dan niet alleen personen die uw kind medische zorg geven,
maar ook personen die veel contact hebben met uw kind, zoals leerkrachten
op school of de psycholoog. Ook hier moet u toestemming voor geven. Deze
toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Vooraf bespreken wij met u welke
informatie gedeeld wordt, met wie en waarom. Uw toestemming wordt genoteerd
in het DD JGZ.

Zorg voor Jeugd
In Zuidoost-Brabant werken alle gemeenten vanaf 2008 met het digitale
signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’. Met dit systeem kunnen we vroegtijdig
problemen bij kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar samen aanpakken. Als
medewerkers van jeugdgezondheid een kind in het systeem aanmelden, zien zij
meteen welke andere instanties ook bij het kind betrokken zijn. Deze instanties
bepalen dan met elkaar wie het beste hulp kan bieden. Zo wordt hulp op maat
geboden. Jeugdgezondheid meldt alleen kinderen waar wij ons ernstige zorgen
over maken. Als wij uw kind in ‘Zorg voor Jeugd’ melden, wordt dat altijd met u
besproken.

De instanties die met het signaleringssysteem werken zijn bijvoorbeeld Bureau
Jeugdzorg, GGD Brabant-Zuidoost, ZuidZorg, De Zorgboog, instellingen voor
maatschappelijk werk, Politie, Leerplicht, Novadic Kentron, MEE ZuidoostBrabant en de Raad voor de Kinderbescherming. Per gemeente kunnen nog
andere instellingen aangesloten zijn. In het signaleringssysteem staan alleen de
volgende gegevens:
•

Naam, adres en woonplaats

•

De instanties die hulp verlenen aan het kind

•

De namen van de betrokken hulpverleners

•

De afspraken die zijn vastgelegd over de samenwerking tussen de
hulpverlenende instanties.

Als u het er niet mee eens bent dat de gegevens van uw kind in ‘Zorg voor
Jeugd’ staan vermeld, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij uw
eigen gemeente. Vermeld hierbij de naam, geboortedatum en adresgegevens
van uw kind of van uzelf. Stuur ook een kopie mee van uw identiteitsbewijs,
zodat gecontroleerd kan worden wie u bent. U kunt uw bezwaren ook met de
jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD bespreken.

Beveiligen en bewaren
Wij bewaren het DD JGZ minimaal tot de leeftijd van 33 jaar. Dit is volgens
artikel 453 lid 3 van Burgerlijk Wetboek 7. In bijzondere gevallen wordt het
dossier langer bewaard, omdat bijvoorbeeld de arts daartoe een goede reden
heeft. Daarnaast nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van
en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Als u geen gegevens wilt verstrekken
De GGD is verplicht om een dossier bij te houden van alle kinderen in zorg.
Wilt u geen zorg ontvangen, dan moeten wij dit ook in het dossier melden.
Jeugdgezondheid weigeren kan echter in het nadeel van uw kind werken. Dit
geldt ook wanneer u weigert om het DD JGZ over te dragen naar een andere
JGZ-organisatie.

Welke rechten heeft u?
Doordat wij persoonsgegevens van uw kind verwerken heeft u een aantal rechten.
Deze rechten kunt u inroepen door een verzoekformulier persoonsgegevens in te
vullen. Dit formulier vindt u op de GGD website onder ‘privacyverklaring’.

Recht op inzage
U hebt het recht om het DD JGZ van uw kind in te zien. U kunt ook een kopie
krijgen van de gegevens. Voor inzage moet u zich kunnen identificeren, zodat
wij kunnen controleren of u recht op inzage heeft. De inzage van het DD JGZ
kan worden geweigerd als door inzage ernstig nadeel of ernstige schade kan
ontstaan voor uw kind. In het kader van de WGBO kunnen ouders van kinderen
tot 12 jaar het DD JGZ inzien. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar mag het kind het
DD JGZ inzien en hun ouders kunnen dat alleen inzien als het kind hiervoor
toestemming geeft. Jongeren ouder dan 16 jaar kunnen hun DD JGZ alleen zelf
inzien. De jeugdige kan wel toestemming geven aan de ouders voor inzage.
In bijzondere gevallen is het mogelijk om van bovenstaande regels af te wijken.

Recht op verbetering en wissen van gegevens
De administratieve gegevens over uw kind in het DD JGZ, zoals naam en adres,
moeten natuurlijk correct zijn. Als u vindt dat deze gegevens onjuist of onvolledig
zijn of naar uw mening niet relevant of belangrijk zijn, dan mag u deze gegevens
laten verbeteren, aanvullen of verwijderen. Na afloop van de bewaartermijn
wordt het DD JGZ verwijderd.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt een verzoek doen tot beperking van de gegevensverwerking wanneer u
vindt dat:
•

De gegevens onjuist zijn.

•

De verwerking ervan onrechtmatig is en u wilt de gegevens niet laten wissen.

•

De gegevens niet of niet meer nodig zijn.

Door de beperking worden uw gegevens dan niet meer verwerkt, tenzij u
toestemming daarvoor geeft. Daarnaast is het mogelijk om dit recht in te roepen.
•

Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en u in afwachting bent
van een antwoord.

•

Wanneer u uw gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op niet uitsluitend geautomatiseerde gegevensverwerking
Dit recht houdt in dat een werkwijze waarbij geen menselijke tussenkomst is
en waarbij de verwerking gevolgen heeft voor uw rechten en vrijheden niet is
toegestaan. De GGD werkt niet uitsluitend geautomatiseerd. Onze medewerkers
werken met computers en software om uw kind JGZ te verlenen.

Wanneer u klachten heeft
Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de manier waarop onze
medewerkers omgaan met de privacygevoelige gegevens van uw kind. Kunt
u met de betrokken medewerkers niet tot een oplossing komen, dan kunt u
een schriftelijke klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de GGD. Wij
behandelen uw klacht en informeren u zo snel mogelijk over onze bevindingen.
Wordt een verzoek met betrekking tot uw rechten geweigerd, dan kunt u binnen
zes weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing. De GGD beoordeelt uw
verzoek opnieuw. Bent u het ook niet eens met deze beslissing dan kunt u binnen
zes weken beroep instellen bij de bestuursrechter. Binnen de hiervoor genoemde
termijn kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij
kunnen u adviseren of bemiddelen bij het geschil.

Vragen over de GGD en de privacy van uw kind
•

Lees de privacyverklaring op onze website.

•

Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button
“Ik heb een vraag”.
Of bel GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
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•

Bezoekadres

Postadres

Clausplein 10

GGD Brabant-Zuidoost

5611 XP Eindhoven

Postbus 8684

/ggdbzo

088 0031 100

5605 KR Eindhoven

@ggdbzo

www.ggdbzo.nl

