
 

 

WAT IS EEN HUISBEZOEK TIJDENS DE ZWANGERSCHAP 

Het huisbezoek tijdens de zwangerschap is er voor jou en je gezin. Tijdens dit gesprek met de 

jeugdverpleegkundige kan jij je verhaal kwijt, informatie vragen en je zorgen delen rondom je 

zwangerschap. Samen met je jeugdverpleegkundige bespreek je wat er nodig is voor jou en/of je 

gezin om te zorgen voor een goede start van je kind.  

Waarom ontvang je deze folder? 

In deze folder leggen we uit wat het huisbezoek tijdens de zwangerschap betekent voor je privacy. Je 

neemt deze folder samen met je jeugdverpleegkundige door. Als je vragen hebt over de folder kun je 

deze aan je jeugdverpleegkundige stellen. 

• Je krijgt deze folder omdat je hebt aangegeven een huisbezoek tijdens de zwangerschap te 

willen. 

• Je mag zelf beslissen of je mee wilt doen. 

• Wanneer je een huisbezoek tijdens de zwangerschap krijgt is het belangrijk dat je goede 

begeleiding krijgt. Daarvoor hebben we informatie van jou nodig. 

Wat is nodig om je te kunnen helpen? 

Met je jeugdverpleegkundige bespreek je hoe jij en/of je gezin het beste gesteund en 

geholpen kunnen worden vanuit het huisbezoek tijdens de zwangerschap.  

Om je goede hulp te bieden is het nodig om persoonsgegevens op te slaan: 

• We gaan met veel aandacht met de gegevens om en bewaren deze niet langer dan 

noodzakelijk of wettelijk verplicht. 

• Wij vragen altijd je toestemming om je gegevens te delen met een andere organisatie met wie 

we samenwerken. De jeugdverpleegkundige legt jou in dat geval uit waarom dit nodig is. 

Wat zijn jouw rechten? 

• Je hebt het recht om jouw eerder gegeven toestemming te stoppen. 

• Je kunt ook je aanmelding stoppen als je niet meer wilt meewerken aan het prenataal 

huisbezoek 

• Je kunt vragen om je gegevens in te zien, ze te laten veranderen, aan te vullen of te 

verwijderen. 

• Ben je niet tevreden over de manier waarop wij met jouw gegevens zijn omgegaan? Stuur dan 

een klacht naar de privacyfunctionaris van de GGD. Vraag je jeugdverpleegkundige om meer 

informatie. 

• Je kunt ook een klacht opsturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Voor vragen of hulp kun je contact opnemen met je jeugdverpleegkundige. 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

