
 

 

DOSSIER 
 

 

IK WIL MIJN DOSSIER INZIEN OF IK WIL EEN KOPIE 

VAN STUKKEN UIT MIJN DOSSIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACYREGLEMENT  
Fier werkt met een privacyreglement: deze kunt u 

vinden op www.fier.nl. Hierin staan uw rechten als 

cliënt van Fier beschreven.  

Ook de rechten ten aanzien van inzage in en een 

kopie van het dossier zijn in dit reglement 

opgenomen.  

 

 

INZIEN VAN DOSSIER  
Iedere cliënt heeft recht om zijn/haar eigen dossier 

in te zien. Dit kan alleen geweigerd worden als het 

de belangen van u of van anderen schaadt. Als 

inzage in uw dossier (deels) wordt geweigerd geeft 

uw behandelaar altijd redenen waarom dit 

geweigerd wordt.  

Als u het dossier van uw kind wilt inzien, mag dit 

uiteraard mits:  

 U het ouderlijk gezag heeft.  

 Uw kind jonger is dan 12 jaar.  

 

Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar dan is zowel uw 

toestemming nodig als ook die van uw kind. Is uw 

kind ouder dan 16 jaar dan is wettelijk bepaald dat u 

toestemming nodig heeft van uw kind om het 

dossier in te zien.  

Als u inzage in uw dossier wilt, kunt u een afspraak 

maken met uw behandelaar/hulpverlener. Op het 

moment dat u uw dossier inziet, is uw behandelaar 

hierbij aanwezig en wordt, daar waar nodig, 

toelichting gegeven op de stukken in het dossier.  

 

 

KOPIE VAN STUKKEN UIT HET DOSSIER 
Ook als u een kopie van stukken uit het dossier wilt 

hebben, gelden de regels zoals ze hierboven staan 

beschreven.  

Als u een kopie van stukken uit het dossier wilt 

ontvangen, wordt u door Fier gevraagd om een 

formulier in te vullen. U kunt dit formulier opvragen 

via uw hulpverlener.  

Op dit formulier moet vermeld worden van welke 

stukken u een kopie wilt ontvangen. De stukken 

kunnen alleen geweigerd worden als in de stukken 

gegevens over anderen staan of als het verstrekken 

van de stukken u of anderen schaadt.  

Binnen vier weken nadat Fier uw verzoek om een 

kopie van de stukken heeft ontvangen, moet u een 



 

 

(schriftelijke) reactie van Fier hebben gehad over of 

er aan uw verzoek wordt voldaan.  

Er wordt een afspraak met u gemaakt om de 

stukken door te nemen. Nadat u de stukken heeft 

ontvangen, wordt u gevraagd om een formulier te 

ondertekenen waarin staat welke stukken u heeft 

ontvangen. 

 

 

KOSTEN 
Het opvragen van een kopie van stukken uit het 

dossier is kosteloos. 
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