
Het Melden van jeugdbeschermingsmaatregelen aan de huisarts. 
 
 
Inleiding 
In de voormalige Wet op de Jeugdhulpverlening (tot  1-1-2015) was voor de bureaus jeugdzorg een meldplicht  
opgenomen. Het betrof het melden van indicatiebesluiten voor specialistische jeugdhulp  t.b.v. minderjarige patiënten bij 
de betreffende huisarts. In de nieuwe wet is de meldplicht  om formele redenen komen te vervallen.  
Bureau jeugdzorg Limburg is voornemens, vooralsnog in de regio Zuid-Limburg, om de betreffende huisarts te 
informeren over  het gegeven dat er met betrekking tot een jeugdige patiënt een kinderbeschermingsmaatregel van 
kracht is geworden. Zowel de Inspectie Jeugdzorg als het Collectief Tegen Kindermishandeling heeft het melden van 
kinderbeschermingsmaatregelen bij de huisarts nadrukkelijk genoemd als aanvullend middel in de strijd tegen 
kindermishandeling. Inmiddels wordt breed onderkend dat op de hoogte zijn van een kinderbeschermingsmaatregel 
toegevoegde waarde heeft. De huisarts kan dit gegeven betrekken bij zijn kijk op het gezin en kan indien dit noodzakelijk 
geacht wordt  -gevraagd en ongevraagd-  in overleg treden met de betreffende aan de jeugdige en het gezin verbonden  
jeugdzorgwerker. De nieuwe Wet op de jeugdzorg en de nieuwe Richtlijnen van de KNMG bieden hier ruimere 
mogelijkheden voor.  
 
Wat wil Bureau Jeugdzorg bij de huisarts melden m.b.t. de bij diens praktijk ingeschreven jeugdige en zijn gezin? 

 Het van kracht zijn van een Ondertoezichtstelling  
 Toewijzing van voogdij  aan BJZ Limburg. 
 Het beëindigen van een Ondertoezichtstelling 
 Het beëindigen van voogdij anders dan wegens meerderjarigheid 
 Naam en telefoonnummer van de jeugdbeschermer  bij BJZ Limburg  

 
Hoe wordt in verband met de meldingen omgegaan met privacy-aspecten? 
De cliënten van BJZ worden geïnformeerd over het meldingenbeleid via de introductiefolder en door hun 
jeugdbeschermer. Uitgelegd wordt dat  de huisarts uitsluitend wordt geïnformeerd over het feit dat er een 
kinderbeschermingsmaatregel (OTS en voogdij) van toepassing is en wie de contactpersoon van BJZ is en dat er dus 
geen nadere  inhoudelijke informatie via de meldprocedure wordt verstrekt.  
 
Hoe vindt de melding plaats? 
Bureau Jeugdzorg maakt melding via een e-mailbericht aan de betreffende huisartsenpraktijk. Dit e-mailbericht wordt via 
een beveiligde internetverbinding  verstuurd. Als dit niet mogelijk blijkt gebeurt de melding via een meldbrief.  
 
Overwegingen m.b.t. de registratie (in HIS) van de huisartsenpraktijk 
De melding zal zoals gebruikelijk geregistreerd worden in het digitale dossier van de jeugdige. De toegevoegde waarde 
van de melding zal vanzelfsprekend toenemen wanneer er ook een aantekening wordt opgenomen in het dossier van de 
ouders en wellicht overige gezinsleden. We geven de huisartsen ter overweging mee om hier uitwerking aan te geven.  
Complicerende factor kan zijn wanneer er sprake is van gescheiden ouders en er een omgangsregeling van toepassing 
is.  Het is niet denkbeeldig dat de gescheiden 
bij één van de huisartsen is ingeschreven. Als de ouder met een niet-ingeschreven jeugdige zich meldt bij de huisarts 
t.b.v. deze jeugdige,  is het aan te raden om hen terug te verwijzen naar de huisartsenpraktijk waar de jeugdige is 
ingeschreven. Hierdoor wordt voorkomen dat informatie m.b.t. het kind waaronder een eventuele melding door BJZ over 
het hoofd wordt gezien.  
 
Implicatie van de meldingen 
Als gevolg van de melding wordt de huisarts geacht op de hoogte zijn van het van kracht zijn van een 
kinderbeschermingsmaatregel en de naam van de jeugdzorgwerker van BJZ. De huisarts kan gevraagd en ongevraagd 
informatie verstekken aan de jeugdbeschermer wanneer dit in het  belang is van de jeugdige  noodzakelijk wordt geacht.  
Door de melding van de voogdijtoewijzing  aan BJZ Limburg is de huisarts erover geïnformeerd wie bevoegd is tot het 
nemen van beslissingen m.b.t. het medisch handelen t.b.v. de jeugdige.  
 
 
 
 


