
Wet- en regelgeving 

Rechten 
Bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst voor jeugd GGZ gelden de rechten en plichten 
opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De rechten zijn ook 
opgenomen in de onderstaande privacyverklaring.  

Privacyverklaring  
Praktijk voor kind, jongere en gezin, Kinder- en Jeugdpsycholoog Mascha Bakker hecht veel waarde aan 
een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.  

Uw dossier  
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd 
die nodig zijn om; goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen en rapportage op te 
stellen. De wet verplicht de praktijk om de dossiers vijftien jaar te bewaren.  

Uw rechten  
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. 
Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij 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 mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het 
recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in 
principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw 
partner of kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.  

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

Rechten van u en uw kinderen  
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een 
kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders 
beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind 
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 ouders 
zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn 
rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een 
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dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen  de echtgenoot/partner, 
ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.    
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over uw rechten kunt u vanzelfsprekend met mij contact opnemen.  
 
Kinder- en Jeugdpsycholoog Mascha Bakker  
Praktijk voor kind, jongere en gezin 
Rijksstraatweg 249, 2024 DG Haarlem 
06-48589644 
NIP registratienummer 132977 
SKJ registratienummer 130001251 
 
Beroepscode 
In de Beroepscode voor psychologen opgesteld door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 
staan eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog 
worden gesteld. Het is een kwaliteitsinstrument en leidraad voor mijn beroepsuitoefening, volgens welke 
ik werk en waar ik ook op aangesproken kan worden.  
 
Klachten 
Voorop staat dat ik te alle tijden probeer transparant, professioneel en volgens mijn beroepscode te 
werk te gaan. Mocht er desondanks een klacht ontstaan, dan is het prettig als we het daar samen over 
kunnen hebben. Als dit niet lukt, kunt u bij het College van Toezicht van het NIP of Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) een klacht indienen. 

	


