Jeugdgezondheidszorg
en je privacy

in vertrouwen!
‘De gegevens over de
gezondheid van mijn
kindje zijn privé en dat
moet ook zo blijven’

Veilig omgaan
met persoonlijke gegevens
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van
STMR is er om jou en je kind te ondersteunen. We willen zorgen voor een veilige
omgeving en goede gezondheidszorg
voor je kind. Om dat zo goed mogelijk te
doen, leggen we informatie over je kind
nauwkeurig vast in een digitaal dossier.
Met deze soms gevoelige gegevens gaan
we heel zorgvuldig om. Het digitale
dossier is beveiligd en we spelen
gegevens niet zomaar door.

Digitaal dossier
We zijn wettelijk verplicht om een digitaal
dossier over je kind aan te leggen. De jeugdverpleegkundige maakt het dossier aan tijdens het
huisbezoek, twee weken na de geboorte. Het
dossier is bedoeld om de JGZ te ondersteunen
bij de zorg voor je kind. Het bevat gegevens
over de ontwikkeling van je kind, zoals groei,
gewicht, vaccinatiegegevens en informatie over
het gezin. Na elk contact maken we een notitie
in het dossier, dat bewaard wordt tot minimaal
vijftien jaar na de achttiende verjaardag. Soms
zetten we ook informatie van hulpverleners
buiten de JGZ in het dossier. In dat geval
bespreekt de hulpverlener dat eerst met jou.
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We blijven je kind wel volgen en leggen in het
dossier vast hoe de behandeling verloopt.

Kijk voor meer informatie op
www.stmr.nl of
www.stmrkindengezin.nl
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4000 HB Tiel
Telefoon 0900 - 8433
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www.stmrkindengezin.nl
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