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Aanvraag inzage cliëntdossier 
 
 
Een cliënt heeft recht op inzage in zijn dossier, zoals geregeld in het privacyreglement cliëntgegevens.  
Het recht op inzage is afhankelijk van de leeftijd van de cliënt: 

- cliënt jonger dan 12 jaar :  gezaghebbende ouders hebben inzage 
- cliënt tussen 12 en 16 jaar :  cliënt én gezaghebbende ouders hebben inzage 
- cliënt van 16 jaar of ouder :  alleen cliënt heeft inzage 

Inzage in het cliëntdossier betreft het hele cliëntdossier. Inzage in (een deel van) het dossier kan worden geweigerd, als 
daarmee de persoonlijke levenssfeer van anderen wordt geschaad. 
De cliënt kan ook kopieën krijgen van documenten. 
 
Entrea lindenhout heeft digitale cliëntdossiers. YOIN is onderdeel van entrea lindenhout.  
Ex-cliënten kunnen ook inzage krijgen in oude papieren cliëntdossiers, die  zich in het archief van entrea lindenhout 
bevinden. Een papieren dossier blijft in bezit van entrea lindenhout en wordt nooit aan de (ex-)cliënt meegegeven. 
 
Een medewerker van entrea lindenhout/YOIN zal aanwezig zijn en kan tekst en uitleg geven bij de inzage in het 
cliëntdossier. 
De cliënt moet bij inzage een identiteitsbewijs tonen, daarvan wordt een kopie gemaakt, dat evenals dit formulier wordt 
opgenomen in het cliëntdossier. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hierbij verzoek ik om inzage in het cliëntdossier van 
 
Naam en voorletters : 
Geboortedatum    : 
 
Ik ben: 
O     cliënt 
O     gezaghebbende ouder 
O     voormalig cliënt 
O     gemachtigde (machtiging bijvoegen) 
 
 
Ik wil specifiek een kopie van het/de volgende document(en): 
        - 
        - 
 
E-mail-adres  : 
Telefoonnummer  : 
 
Handtekening aanvrager:        Datum: 
 
 
 
Dit formulier e-mailen naar entreeteam@entrealindenhout.nl of opsturen naar Entreeteam entrea lindenhout, Postbus 
332, 6800 AH Arnhem. 

mailto:entreeteam@entrealindenhout.nl
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Procedure inzage cliëntdossier 
 
 
Inhoudelijke beoordeling voorafgaand aan inzage cliëntdossier 
 
Naam medewerker entrea lindenhout/YOIN: 
Functie:  
 
heeft een inhoudelijke afweging gemaakt of inzage in genoemd cliëntdossier (of delen daarvan) belemmerd wordt. 

- indien cliënt jonger is dan 16 jaar: het belang van de jeugdige zich tegen inzage door ouders verzet; 
- door het verlenen van inzage de persoonlijke levenssfeer van anderen wordt schaadt. 

 
 
Toestemming:   
Reden (gedeeltelijke) afwijzing:  
 
 
 
Handtekening:        Datum: 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Uitvoering inzage cliëntdossier 
 
Naam medewerker entrea lindenhout: 
Functie: 
 
heeft de inzage in het cliëntdossier begeleid. 
 
Aanvrager van de inzage in het cliëntdossier heeft zich voor inzage geïdentificeerd.  
Kopie identificatiebewijs van aanvrager is opgenomen in het dossier. 
Dit formulier is na afloop inzage ook opgenomen in het dossier. 
  
Tijdens inzage zijn de volgende kopieën verstrekt (benoemen van gegevens /data): 
 
  
 
  
 
Handtekening:        Datum: 
 
 
 
 


