Goed om te weten

rechten en plichten bij psychologie
Kind & Jeugd
Voor u als ouder/verzorger van een kind dat behandeld wordt bij psychologie Kind &
Jeugd van Gelre ziekenhuizen, is het goed om van een aantal onderwerpen op de
hoogte te zijn. Bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid en toestemming, rechten en plichten
en over financiering van de verleende zorg. In deze folder leest u wat dit betekent.

Vertrouwelijkheid en toestemming
We vinden vertrouwelijkheid ontzettend belangrijk, ook in relatie tot het dossier van uw
kind. Daarom is het elektronisch patiëntendossier (EPD) afgeschermd voor andere
zorgverleners. Alleen de betrokken zorgverleners van psychologie Kind & Jeugd kunnen
het dossier van uw kind inzien en er in werken. Soms is bepaalde informatie ook van
belang om te delen met de kinderarts die uw kind behandeld. Dan bespreken we dat met
u en uw kind. Na uw toestemming en/of die van uw kind (afhankelijk van de leeftijd)
delen we de betreffende informatie met de kinderarts.
Ook vragen wij u en uw kind (afhankelijk van de leeftijd) toestemming om:
• bij de start en afsluiting van het behandeltraject de kinderarts en huisarts te
informeren via een brief;
• informatie die op papier staat te digitaliseren in het EPD van uw kind.

Wat zijn de rechten van u en uw kind?
Uw kind heeft net als u als volwassene recht op duidelijke informatie/uitleg over zijn
aandoening, het onderzoek en de behandeling. Dit geldt voor iedere stap in het
behandeltraject van uw kind. De informatie/uitleg moet wel afgestemd zijn op het
bevattingsvermogen van uw kind, zodat hij begrijpt wat de aandoening, het onderzoek
en/of de behandeling inhoudt. En ook wat de keuzemogelijkheden zijn. We voeren alleen
onderzoek en/of een behandeling uit als u en uw kind (afhankelijk van de leeftijd)
daarmee instemmen (informed consent).
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Wat betreft toestemming geven en inzien van het dossier gelden specifieke regels
afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst:
• Van 0 t/m 11 jaar: alleen u als ouder/verzorger geeft toestemming en heeft recht op
inzage in het dossier.
• 12 t/m 15 jaar: zowel uw kind als u als ouder/verzorger geven toestemming en
hebben recht op inzage in het dossier.
• Vanaf 16 jaar: uw kind geeft zelfstandig toestemming en heeft zelf recht op inzage
in het dossier. Als ouder/verzorger heeft u dan alleen recht op informatie en inzage
als uw kind dat goed vindt.
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Aanvullend hebben u en uw kind (afhankelijke van de leeftijd) nog recht op het laten
corrigeren, blokkeren of vernietigen van het dossier.
De verdere rechten en plichten van een patiënt zijn vastgelegd in een aantal wetteksten.
Dat zijn de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg (Wkkgz). Meer informatie hierover vindt u in de patiëntenfolder ‘Goed om te
weten, rechten en plichten (PACO-500)'.

Wat zijn de plichten van u en uw kind?
•
•

U en uw kind informeren de zorgverlener duidelijk en volledig over de
gezondheidstoestand.
Uw kind werkt mee aan het afgesproken onderzoek en/of de afgesproken
behandeling.

Kosten en betaling zorg
Het onderzoek en de behandeling door psychologie Kind & Jeugd valt onder de
Jeugdwet, te weten onder de Jeugd-GGZ. De financiering ervan loopt via de gemeente.
Wij hebben contracten met verschillende gemeentes binnen en buiten ons werkgebied.
Als wij geen contract hebben met uw gemeente, zult u zelf de kosten moeten betalen.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uit de gemeente moet uw kind
verwezen zijn door de huisarts of medische specialist (meestal de kinderarts) of door de
gemeente via een beschikking.
Na het eerste gesprek vragen wij voor u een beschikking aan bij uw gemeente. U hoeft
hiervoor niets te doen, behalve toestemming te geven voor het delen van de NAWgegevens van uw kind. Wij sturen geen inhoudelijke informatie over de behandeling van
uw kind naar de gemeente.

Meer weten
In het eerste gesprek bespreken we de rechten en plichten van u en uw kind. U kunt dan
ook uw eventuele vragen stellen.
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