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PRIVACY  

1. Jeugdigen 
Onder de wet op de jeugdzorg ben ik verplicht om gegevens af te geven aan het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, het CBS. Het betreft het BSN, de geboortedatum, geslacht, 
postcode, type ingezette hulp start en einddatum verwijzer en wijze van afsluiten van 
jeugdhulp. CBS pseudonimiseert de gegevens. Ik verstrek gegevens aan het CBS. Ik ben 
hier niet blij mee, maar ben er wettelijk toe verplicht - meer info vindt u op CBS  
   
2. Volwassenen  

Contractvrij werken, betekent een optimale waarborg van uw privacy . U bepaalt samen 
met de Adoptiepraktijk hoe uw behandeling vorm krijgt. De verzekeraar heeft geen enkele 
inhoudelijke invloed op de behandeling - niet op keuze van interventies, noch op de duur 
van de behandeling. Dit bepalen wij in overleg. Bij aanvang van de behandeling 
ondertekent u de privacy verklaring :in dit document staat dat er geen 
persoonsidentificerende of inhoudelijke diagnostische informatie aangeleverd wordt aan de 
zorgverekeraar, gemeente of overheid of welke andere partij ook. Dit gebeurt alleen als u 
mij daartoe expliciet opdracht geeft. De overheid heeft vanaf 2017 de verplichting opgelegd 
om ROM gegevens door te geven aan de Stichting Benchmark GGZ. Ik moet hieraan 
voldoen SBG  

3. Afgifte van behandelinhoudelijke informatie en rapportage   

U bent in alle situaties zelf verantwoordelijk voor het afgeven van behandelrapportage aan 
uw verwijzer of andere partijen tenzij wij dit specifiek anders hebben afgesproken.  

Informatie over privacy en het waarborgen van privacy vindt u op de site van de Stichting 
KDVP 
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http://www.adoptiepraktijk.nl
https://www.voordejeugd.nl/ondersteuning/ondersteuning/veelgestelde-vragen/beleidsinformatie
https://www.sbggz.nl/
http://www.kdvp.nl/documenten/praktijkinformatie

