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visietekst

Privacy
Privacy is een recht van iedereen. 
Er is een wet van 1992 die vastlegt wat begeleiding mag 
doen met informatie over jou.

Mijn privacy als gebruiker
Ik heb recht op een eigen plaats binnen mijn groep. 
Zowel overdag als ’s avonds. Dit kan een eigen plaats 
aan de tafel in het atelier zijn en mijn eigen kamer in het 
woonhuis. 

Op deze plaats voel ik me veilig :

Begeleiding klopt op de deur vooraleer 
ze mijn kamer binnenkomt.

Begeleiding mag op mijn kamer zijn als 
ik er niet ben, maar mag mijn spullen 
niet verwijderen als ik dit niet oké vind.

Mijn kamer wordt alleen getoond aan 
anderen als ik dit oké vind. 

Ik mag mee kiezen hoe mijn kamer wordt ingericht, maar 
ik hou hierbij rekening met de afspraken die hierover zijn 
gemaakt bij Intesa.

Mijn kledij wordt alleen door mezelf 
gedragen. 

In mijn kledij wordt mijn naam 
geschreven.

Mijn spullen ( cd’s , gsm, … ) worden 
alleen door mij gebruikt, tenzij ik dit wil 
uitlenen aan anderen. 

Mijn spullen bewaar ik op mijn kamer 
of op een plekje waar ik mijn spullen 
bewaar.

Als ik naar het toilet ga:

Klop ik eerst op de deur om te kijken of 
het toilet vrij is

Doe ik de deur dicht of vraag ik hiervoor 
hulp aan begeleiding. 

Als ik in de badkamer ben, doe ik de 
deur dicht of vraag ik hiervoor hulp 
aan begeleiding. 

Aankleden en uitkleden doe ik in mijn 
kamer of in de badkamer. In de gang 
ben ik altijd gekleed of heb ik een 
kamerjas aan. 
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Begeleiding verzorgt mij in een kamer 
waarbij de deur toe is. 

Heel soms (bijvoorbeeld zwemmen) kan ik met anderen 
in dezelfde ruimte  verzorgd worden. Dit kan alleen als 
ik dit oké vind. 

Mijn bezoek kan ik ontvangen op mijn 
kamer of in een andere ruimte van het 
woonhuis.

Als de dokter voor mij komt, gebeurt 
dit in een ruimte waar ik met de dokter 
alleen ben. Begeleiding is er alleen bij 
wanneer ik dit nodig vind.

Hoe moet begeleiding omgaan met informatie 
over jou?

Begeleiding praat respectvol over mij. Zij praten 
onderling over mijn goede kanten en mijn problemen.
Begeleiding vertelt alleen iets over mij 
aan andere gebruikers als ik dit oké 
vind. 

Begeleiding schrijft dingen over 
mij in het dagboek en in mijn 
ondersteuningsplan. 
Dat moet respectvol geschreven zijn.

Mijn ondersteuningsplan wordt 
bewaard op een plaats. Hier kan 
alleen begeleiding die met mij te 
maken heeft aan.

Begeleiding heeft beroepsgeheim. Dat 
betekent dat zij alleen iets over mij 
mogen vertellen aan mensen die iets 
met mij te maken hebben. 

Begeleiding mag praten over mij 
met andere begeleiders. Dan moeten 
ze goed nadenken wat ze tegen wie 
zeggen en waarom ze dat zeggen.

Dat is ook zo voor stagiairs.

Om mij te helpen is het nodig dat 
begeleiding informatie over mij heeft. 

Dat kan begeleiding 
krijgen van:
-  mij 
-  mijn familie 
-  mijn vrienden 
- andere diensten  
 waarmee ik  
 heb samengewerkt.

Informatie wordt pas gevraagd 
als ik dit oké vind. Bij de start van 
de samenwerking geef ik hiervoor 
schriftelijke toestemming.

Ik heb recht op alle informatie die ik 
kan begrijpen. Als ik een voogd heb, geeft begeleiding 
de informatie aan mijn voogd door.
Als anderen (ouders, familie, vrienden) informatie willen 
over mij, dan moet begeleiding rekening houden met:
- wil ik erbij zijn?
- kan ik de informatie begrijpen?
- is het nodig dat deze anderen 
 (ouders, familie, vrienden) die informatie weten?

Er zijn regels voor hoe lang begeleiding informatie 
mag bijhouden. Deze 
regels staan in het 
kwaliteitshandboek 
van Intesa.

Ik mag alleen een telefoonnummer van een andere 
gebruiker doorgeven, als die gebruiker gezegd heeft dat 
ik dat mag. 
Ik mag alleen een telefoonnummer van begeleiding 
doorgeven, als dit voor de begeleiding oké is.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  


