Als ouders niet meer samen zijn
Informatie voor ouders
Wij willen u informeren over uw wettelijk vastgelegde rechten
en plichten als (gescheiden) ouders en hoe Pro Persona Jeugd
handelt als de ouders van het kind dat Pro Persona behandelt
niet meer samen leven.
Als uw zoon of dochter in behandeling komt bij Pro Persona Jeugd en jonger is dan 16
jaar, heeft u als ouders volledig (bij kinderen jonger dan 12 jaar) of gedeeltelijk (bij
kinderen van 12 tot 16 jaar) zeggenschap over hun behandeling. Jongeren vanaf 16
jaar hebben volgens de Wet op de Behandelovereenkomst volledige zeggenschap over
hun behandeling.

Belangrijke rol voor ouders
Als ouders heeft u een belangrijke rol in het opvangen en ondersteunen van uw kind.
Voorafgaand aan en tijdens de behandeling moeten er ook beslissingen door u als
ouders genomen worden. Voor een goed verloop van de behandeling is het nodig dat
beide ouders instemmen met de hulpverlening en zo nodig beiden betrokken worden
bij de behandeling. Ook als u als ouders niet meer samen bent, vanwege een
(aanstaande) scheiding, is het voor de behandeling van uw kind van belang dat er
overleg en samenwerking is.

Ouderlijk gezag
Na een scheiding heeft u beiden het recht en de plicht om uw kind op te voeden en te
verzorgen, tenzij door de rechtbank anders besloten is. Dit betekent dat u allebei
gezagdragend bent en daarmee verantwoordelijk bent voor het geestelijk en
lichamelijk welzijn van uw kind. Bent u de ouder die voor het kind zorgt? Dan heeft u
de plicht om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke zaken over het
kind en advies te vragen over te nemen beslissingen. Hiervoor kunt u ook een
tussenpersoon inschakelen. Als u vindt dat het geven van informatie aan de andere
ouder uw kind kan schaden, dan kunt u een rechter vragen hier een uitspraak over te
doen.

Toestemming behandeling
Voor de behandeling van uw kind is toestemming nodig van beide gezagdragende
ouders. Wanneer hier in het belang van uw kind niet op gewacht kan worden, kan een
uitzondering worden gemaakt.

Informatieplicht
Als gezagdragende ouders heeft u beiden recht op informatie over uw kind. De
hulpverlener is verplicht u deze informatie te geven, tenzij hij of zij van mening is dat
het geven van informatie in strijd is met het belang van uw kind.
Wanneer een van u beiden niet meer gezagdragend is, heeft de ouder zonder gezag
nog steeds recht op informatie. Deze ouder moet hier zelf om vragen. De hulpverlener

kan dit weigeren als het informatie betreft die hij vanwege zijn beroepsgeheim ook
niet aan de ouder met gezag zou verstrekken of als hij van mening is dat
informatieverstrekking in strijd is met het belang van kind. In dat geval kan de ouder
zonder gezag de rechter vragen hierover een uitspraak te doen.

Stiefouderschap
Een stiefouder heeft juridisch gezien geen taak bij de behandeling. U mag zich als
wettelijke vertegenwoordiger van uw kind wel laten begeleiden door uw nieuwe
partner, bijvoorbeeld bij een behandelsessie. Wanneer een stiefouder actief bij
behandelbeslissingen betrokken wordt, moeten beide gezagdragende ouders hiervoor
toestemming geven.

(Gezins)voogdij
Het kan zijn dat uw gezin begeleid wordt door een gezinsvoogd vanuit Bureau
Jeugdzorg. Hulpverleners hebben niet de plicht om deze gezinsvoogd informatie te
geven over uw kind. Hij of zij is namelijk niet belast met het ouderlijk gezag over uw
kind en is geen wettelijk vertegenwoordiger. Een voogd (dus niet de gezinsvoogd)
neemt op last van de rechter de taak van de opvoeding van de ouders over en heeft
het wettelijk gezag over het kind. Hulpverleners hebben in deze situatie wel de plicht
om deze voogd informatie te geven over uw kind.

Aanmelding
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Bij aanmelding vraagt Pro Persona Jeugd aan beide gezaghebbende ouders
toestemming voor de behandeling. Bij het ontbreken van toestemming van een van
de ouders gaat de behandeling niet van start. Alleen als duidelijk is dat het belang
van de psychische gezondheid van het kind door uitstel wordt geschaad, kan
hulpverlening in het kader van goed hulpverlenerschap gestart worden. Deze
beslissing wordt genomen in overleg met de Eerste Geneeskundige van Pro Persona
Jeugd. In deze situatie worden de redenen om toch met de hulpverlening te starten
aan u meegedeeld en wordt er zo nodig een bericht naar de rechtbank of de Raad
voor de Kinderbescherming gestuurd. Als beide ouders wel toestemming tot
behandeling geven, maar een van hen niet bij de hulpverlening betrokken wil zijn,
behoudt hij/zij wel het recht op informatie.

Intake en behandeling
Wanneer u beiden bij de behandeling betrokken wilt zijn, wordt u uitgenodigd voor
een intakegesprek. In dit gesprek zal het gaan over de problemen van uw kind en uw
visie daarop. De behandeling start als beide gezagdragende ouders en kinderen vanaf
twaalf jaar akkoord gaan van het behandelvoorstel.

Rapportage en informatie
U heeft alleen inzage in het deel van het dossier waarin de algemene gegevens van
uw kind zijn opgenomen en de informatie die door u verstrekt is.

Heeft u nog vragen?
Het kan zijn dat u na het lezen van de folder vragen heeft in verband met uw
specifieke situatie. U kunt dan contact met ons opnemen.

