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Betreft: Privacy in de wijkteams naar aanleiding van de uitzending van ‘De Monitor’ 

 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Afgelopen zondag 22 november is het programma ‘De Monitor’ uitgezonden waarin ingezoomd werd 
op het thema privacy in het kader van de jeugdzorg. Wethouder van Wolfswinkel heeft hier 
medewerking aan verleend. In de uitzending wordt de suggestie gewekt dat het slecht gesteld zou zijn 
met de privacy in de gemeente Albrandswaard. Omdat dit zeker niet het geval is en er maar kleine 
gedeeltes van het interview met wethouder van Wolfswinkel zijn uitgezonden hechten wij er waarde 
aan toch een zo volledig mogelijk beeld te scheppen om verwarring te voorkomen en om deze 
suggestie te weerleggen.  
 
KERNBOODSCHAP 
De meeste wijkteamleden zijn geregistreerd als (para)medische zorgverlener in het BIG-register. Alle 
wijkteamleden houden zich volledig aan de reglementen en convenanten die in het kader van de 
privacy zijn opgesteld en ondertekend. Dat neemt niet weg dat er nog steeds in alle gemeentes 
verbeteringen mogelijk zijn. Dit is ook de insteek geweest van zowel de inwoonster van 
Albrandswaard als wethouder van Wolfswinkel om aan de uitzending van ‘De Monitor’ mee te werken. 
 
TOELICHTING 
Werkwijze wijkteam:  
Het wijkteam gaat pas met een aanmelding aan de slag na toestemming van de ouders / cliënt. Hier is 
het wijkteam zeer strikt in; uitsluitend na toestemming voor bespreking wordt de casus toebedeeld aan 
een medewerker in het wijkteam. De desbetreffende medewerker is de casusregisseur en deze neemt 
contact op met de cliënt voor een afspraak. In het eerste gesprek wordt gemeld hoe we omgaan met 
de gegevens en hoe we deze vastleggen. Uitsluitend ‘need to know’ gegevens worden vastgelegd.  
 
Verslaglegging:  
Het aanmeldformulier wordt in het registratiesysteem KeDo(*) opgenomen. In dit systeem leggen we  
korte verslagen vast van huisbezoeken, telefoongesprekken e.d. Zo’n zaakdossier is alleen 
toegankelijk voor de casusregisseur de coördinator van het wijkteam en het secretariaat. Het is dus 
niet zo dat alle leden van het wijkteam bij alle dossiers kunnen. Wijkteamleden kunnen alleen de 
‘eigen’ zaakdossiers bekijken of dossiers waar zij toestemming voor hebben. Voor een optimale 
behandeling wordt een zaak mondeling in het wijkteam besproken. Ouders kunnen te allen tijde een 
print krijgen van hetgeen vastgelegd is in KeDo. 
 
 
 
 
 



Beveiliging uitwisseling digitale bestanden: 
Het KeDo systeem is te bereiken via de beveiligde omgeving van de BAR-organisatie: “BAR 
workspace”. Medewerkers loggen hier in met gebruikersnaam, wachtwoord en sms toegangscode. 
Daarmee komen zij in de beveiligde omgeving van de BAR. Vervolgens kunnen ze naar het pakket 
KeDo waarvoor zij nogmaals moeten inloggen. Uitwisselen van het dossier gebeurt niet. Nogmaals, 
uitsluitend diegenen die geautoriseerd zijn voor het dossier kunnen erin kijken en erin werken.  
Tijdelijk heeft de casusregisseur een dossier op papier om mee te werken. Deze wordt verwerkt in 
KeDo en daarna gearchiveerd. Er worden bij het wijkteam geen papieren bestanden van de cliënten 
bewaard. 
 
Vertrouwelijke en/of geheime informatie: 
Het wijkteam heeft geen toegang tot of inzicht in dossiers die vallen onder het beroepsgeheim. Het 
wijkteam heeft ook geen inzage in het medisch dossier van een cliënt tenzij daar uitdrukkelijk 
toestemming voor is gegeven.  
 
Behandelde casus in “De Monitor” 
Wethouder van Wolfswinkel heeft na zijn interview contact gehad met de moeder die de casus heeft 
ingebracht. Duidelijk is dat zowel wethouder van Wolfswinkel als de moeder dezelfde intentie hebben; 
nl. om de gevoeligheid van de omgang met de privacyregels onder de aandacht te brengen en waar 
nodig te verbeteren. De moeder van de cliënt heeft haar waardering hierover uitgesproken in de 
raadsvergadering van 16 november jl. 
 
CONSEQUENTIES 
Door het programma “De Monitor” is de suggestie gewekt dat de gemeente Albrandswaard de privacy 
niet op orde heeft.  Dat is niet gebleken, sterker nog, wij willen ons wijkteam juist complimenteren voor 
hun goede werk en de persoonlijke benadering van cliënten zonder de privacy uit het oog te verliezen. 
 
VERVOLG 
Wij blijven alert op de privacy en waar mogelijk zullen we verbeteringen doorvoeren. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
(*) KeDo (KetenDossier): KeDo is een webapplicatie voor het registreren, delen, monitoren en 
analyseren van organisatorische informatie. Dit kan informatie zijn voor 1 organisatie of juist voor 
samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties. 


