Melden van jeugdbeschermingsmaatregelen
aan de huisarts
Als een ondertoezichtstelling of een
voogdijmaatregel is uitgesproken wordt dit
gemeld aan de huisarts. Ook wordt gemeld wie
de jeugdbeschermer is in de betreffende zaak. Zo
kan de huisarts de jeugdbeschermer gevraagd en
ongevraagd informatie verstrekken wanneer dat
in het belang is van het kind. In het geval van een
voogdijmaatregel weet de huisarts door de
melding wie bevoegd is om beslissingen te
nemen over medische behandeling van het kind.
De huisarts krijgt geen inhoudelijk informatie.
Wat gaan we melden bij de huisarts?

Meldplicht

o

In de voormalige Wet op de Jeugdhulpverlening
(tot 1-1-2015) was voor Bureaus Jeugdzorg een
meldplicht opgenomen. In de nieuwe wet is de
meldplicht om formele redenen komen te vervallen.
Bureau Jeugdzorg Limburg regio Zuid-Limburg heeft
besloten om bij de huisarts te melden als er sprake
is van een jeugdbeschermingsmaatregel.
Waarom doen we dit?

o

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.

o

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.

Dat er een jeugdbeschermingsmaatregel is
uitgesproken over een jeugdige (en
zijn/haar gezin) die bij de huisarts in de
praktijk staat ingeschreven
o Welke maatregel is uitgesproken
 Ondertoezichtstelling
 Toewijzing van voogdij aan
Bureau Jeugdzorg Limburg
Dat een jeugdbeschermingsmaatregel is
beëindigd
 Ondertoezichtstelling
 Voogdijmaatregel (anders
dan bereiken van
meerderjarige leeftijd)
Naam en telefoonnummer betrokken
medewerker van Bureau Jeugdzorg
Limburg

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 is
gebeurt de melding via een meldbrief.

De nieuwe Wet op de jeugdzorg en de nieuwe
Richtlijnen van de KNMG bieden hier ruimere
mogelijkheden voor.
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Registratie (in HIS) bij huisartsenpraktijk

Gevolgen van de meldingen

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.

De huisarts kan gevraagd en ongevraagd informatie
verstrekken aan de jeugdbeschermer wanneer dit in
het belang van de jeugdige noodzakelijk wordt
geacht.
In geval van een voogdijmaatregel die uitgevoerd
door Bureau Jeugdzorg Limburg is het voor de
huisarts duidelijk wie bevoegd is tot het nemen van
beslissingen met betrekking tot het medisch
handelen met betrekking tot het kind.

We geven de huisartsen ter overweging mee om
hier uitwerking aan te geven.
Als een van de ouders bij andere
huisartsenpraktijk is ingeschreven
Leidend in alle gevallen is dat een ouder
informatie/vragen of opmerkingen over zijn/haar
kind meldt bij de huisartsenpraktijk waar het kind
ingeschreven staat. Het is belangrijk dat alle
informatie over een kind op de juiste plek terecht
komt.
Het is ook belangrijk voor beide ouders zelf om te
weten dat Bureau Jeugdzorg Limburg een melding
heeft gedaan over het kind bij de huisarts in geval
van een jeugdbeschermingsmaatregel.

De informatie uit deze flyer is mede tot
stand gekomen dankzij de VNG (2017)

Waar kunt u ons vinden?
Bureau Jeugdzorg Limburg - regio Zuid-Limburg
Locatie Heerlen

Locatie Maastricht

Bezoekadres:

Kloosterweg 26
6412 CN Heerlen

Meerssenerweg 166
6222 AK Maastricht

Postadres:

Postbus 6014
6401 SB Heerlen

T: 088 0072900
E: zuid-limburg@bjzlimburg.nl
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