
 

 

 

Gegevensbescherming in de LDJ 

Informatie voor betrokkenen  

 

Jouw jeugdhulpinstelling is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp 

Nederland (SEJN). SEJN beheert een databank: de Lerende Databank Jeugd (LDJ). De LDJ is bedoeld 

om de jeugdhulp te verbeteren, door (geanonimiseerde) data vanuit de standaard 

registratiegegevens uit de jeugdhulp te analyseren en daarvan met elkaar te leren wat al goed gaat 

en wat beter kan. SEJN zet de LDJ in voor drie hoofddoelen: 

1. Vergelijken van jeugdhulptrajecten tussen instellingen aan de hand van samengevoegde 

resultaten in ‘LDJ-dashboards’. Zo kunnen instellingen zien wat zij goed doen in vergelijking 

met andere instellingen en wat zij nog kunnen verbeteren. 

2. Onderzoek vanuit verschillende deelnemende jeugdhulpinstellingen. Meerdere 

instellingen kunnen gezamenlijk onderzoek doen, met meer data dan ze zelf hebben. 

Daardoor zijn hun conclusies met meer gegevens onderbouwd. 

3. Datasets voor externe onderzoekers. Onderzoekers kunnen data uit de LDJ opvragen om 

onderzoek naar te doen. Ze krijgen die data alleen als hun onderzoek praktische waarde 

heeft voor de jeugdhulp en als zij zich houden aan de gestelde voorwaarden voor 

deugdelijk omgaan met gegevens vanuit SEJN. Aanvragen worden beoordeeld door de 

Adviescommissie Praktijkonderzoek van SEJN. 

 

Jouw jeugdhulpinstelling zorgt ervoor dat gegevens over de hulp die zij biedt in de LDJ 

terechtkomen. Die gegevens zijn nooit direct herleidbaar tot personen die hulp hebben gekregen. 

Er komen bijvoorbeeld geen namen, adressen of geboortedatums in terecht. Het gaat om de 

volgende type gegevens: 

- OnderzoeksID: een nummer dat geen informatie over jou bevat, maar wel uniek is. Het 

nummer staat alleen in de LDJ. Dit nummer is nodig om te zorgen dat de andere gegevens 

bij elkaar blijven horen, zonder dat jouw cliëntnummer of naam in de LDJ hoeft te staan. 

- Je leeftijd bij de start van het traject. Dus geen geboortedatum, maar alleen hoe oud je 

was. Zo kunnen we onderzoek doen naar verschillende leeftijdsgroepen, of verschillen 

tussen leeftijdsgroepen. 

- Je geslacht. Zo kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken of er verschillen zijn tussen de 

effectiviteit van de hulp bij mannen en vrouwen. 

- De jeugdhulpinstelling die de hulp heeft geboden. Zo blijven de gegevens aan die instelling 

gekoppeld en kunnen we verschillende instellingen met elkaar vergelijken. 

- De ingevulde antwoorden op vragenlijsten over bijvoorbeeld je gezondheid en de geboden 

hulp, die je gedurende het hulptraject hebt ingevuld. Open vragen met een tekstveld 

komen niet in de LDJ, alleen de gesloten vragen. Die antwoorden zijn nodig om de 

antwoorden van verschillende mensen met elkaar te kunnen vergelijken. 

 

SEJN beheert de databank LDJ. SEJN bestaat uit alle aangesloten instellingen, die gezamenlijk 

bepalen hoe ze met de databank omgaan. De bestuurders van de instellingen zijn hiervoor samen 

verantwoordelijk. SEJN kan zelf niet bij de gegevens in de LDJ. SEJN heeft daarvoor speciale 

afspraken met Praktikon, een gecertificeerde organisatie, zodat de gegevens veilig worden 

opgeslagen en verwerkt en de privacy altijd gewaarborgd blijft.  

 

Als je vragen hebt over de privacy van jouw gegevens, kun je het beste contact opnemen met jouw 

eigen jeugdhulpinstelling. 


