Toestemming en informatieverstrekking aan gescheiden ouders met gedeeld ouderlijk gezag

Indien er sprake is van gedeeld ouderlijk gezag betekent dit dat beide ouders wettelijk vertegenwoordiger van
hun kind zijn en gezagdragend zijn. Beiden moeten toestemming geven voor de behandeling van hun
minderjarige kind. Beiden hebben recht op informatie over de behandeling en de gezondheidstoestand van
hun kind.
Kinderen jonger dan 12 jaar

Wij vragen u als aanmeldende ouder naar de gezagssituatie en de naam en het adres van de andere ouder. Bij
voorkeur willen wij met beide ouders en het kind waar het om gaat het intakegesprek houden. Heeft een van de
ouders daar bezwaren tegen? Dan bieden wij ouders ieder een eigen intakegesprek aan. Wij sturen een
schriftelijke bevestiging van de uitnodiging aan beide ouders. Bij een blijvende weigering om de andere ouder te
betrekken kan de behandeling nog niet starten.
Kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud

Zowel de ouders als het kind moeten hun toestemming geven voor de behandeling. U beslist niet meer alleen,
uw kind beslist mee. Wanneer uw kind weloverwogen een behandeling blijft wensen, of wanneer het schadelijk
voor uw kind zou zijn om geen behandeling aan te bieden, dan kan uw kind zonder toestemming van een of
beide ouders bij ons in behandeling komen. Ook bij deze leeftijd van uw kind heeft het onze voorkeur dat beide
ouders en het kind naar het intakegesprek komen. Indien een van de ouders of uw kind daar bezwaren tegen
heeft, dan bespreken we tijdens het eerste gesprek. Uw kind mag aangeven met welke ouder het mee wil komen
voor het intakegesprek. Uw kind kan apart een intakegesprek aangeboden krijgen. Wij sturen een schriftelijke
bevestiging van de uitnodiging aan elke ouder en indien gewenst ook aan uw kind. Weigert een van de ouders of
uw kind om de andere ouder om toestemming te vragen voor de behandeling? Dan bieden wij u een motiverend
vervolggesprek aan. Bij een blijvende weigering zal afgewogen worden wat in het belang van uw kind is.
Jongeren van 16 jaar of ouder

Als uw kind 16 jaar of ouder is en goed over zijn/haar situatie kan oordelen, dan heeft hij/zij geen toestemming
van de ouders nodig voor een behandeling. In de loop van een behandeling kan beoordeeld worden of
inschakelen van de ouders in het belang van de jongere is. In dat geval kunnen met de jongere motiverende
gesprekken worden gevoerd.
Toestemming en informatieverstrekking aan gescheiden ouders met 1 ouder gezag

Indien er sprake is van 1 ouder gezag betekent dit dat 1 van de ouders de wettelijke vertegenwoordiger van het
kind is. Deze ouder geeft toestemming om het kind in behandeling te nemen. Dit is de ouder die het kind kan
aanmelden. De niet-gezagdragende ouder is geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Deze ouder
beslist niet mee over de behandeling. De niet-gezagdragende ouder heeft het recht om ons te verzoeken
informatie te geven over de behandeling van het kind. Voor het geven van deze informatie is geen toestemming nodig van de gezagdragende ouder. De niet-gezagdragende ouder heeft toestemming nodig van de
gezagdragende ouder om inzage in het dossier te krijgen.
Kinderen jonger dan 12 jaar

Onze behandelaar zal u vragen naar de gezagssituatie en hiervan aantekening maken middels het toestemmingsverklaringformulier. Wij vragen de aanmeldende ouder om de andere ouder zelf te informeren over de
aanmelding bij KJT. Wij vragen de medewerking van de gezagdragende ouder om, indien beschikbaar, het adres
van de andere ouder te verstrekken, zodat wij de algemene brief van aanmelding en de brochure kunnen
versturen. Indien de aanmeldende ouder medewerking weigert is dit geen reden de aanmelding te staken.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud

Het aangemelde kind moet mee beslissen over het geven van informatie aan de andere ouder. Wordt de
toestemming geweigerd? Dan volgt bespreking in het aanmeldteam. In de besluitvorming in het aanmeldteam
wordt afgewogen wat in het belang van uw kind (de jongere) is. Als het belang van uw kind of de
vertrouwensrelatie met onze organisatie wordt geschaad door informatie te verstrekken aan de niet-gezagdragende ouder, dan wordt aan deze ouder geen informatie verstrekt. De algemene privacyregel is dat uw kind
uitdrukkelijk kan vragen om geen of beperkt informatie te verstrekken aan ouder(s). In de loop van de
behandeling zal bij evaluatie steeds nagegaan worden of de gezagssituatie ongewijzigd is.
Jongeren van 16 jaar of ouder

Als uw kind 16 jaar of ouder is en goed over zijn/haar situatie kan oordelen dan heeft hij/zij geen toestemming
van de ouders nodig voor een behandeling. In de loop van een behandeling kan beoordeeld worden of
inschakelen van de ouders in het belang van de jongere is. In dat geval kunnen met de jongere motiverende
gesprekken worden gevoerd.
Meer informatie

Als u vragen heeft na het lezen van deze folder, dan kunt u deze stellen aan uw behandelaar.

