
 

   

       Informatie ouderlijk gezag over kinderen jonger dan 16 jaar 

Uw zoon of dochter komt voor diagnostiek of behandeling bij de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht. Als uw kind 

jonger is dan 16 jaar, heeft u, samen met uw (ex)partner
1
 zeggenschap over de behandeling van uw kind. Jongeren vanaf 16 

jaar hebben zelf zeggenschap over hun behandeling. 

Ouders zijn beiden verantwoordelijk en belangrijk 

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor uw kind. U neemt samen 

belangrijke beslissingen in het belang van uw kind. Voor de aanmelding en behandeling van uw kind op onze afdeling betekent dit 

het volgende. 

 

Onderzoek en behandeling  

Bij gezamenlijk ouderschap, nodigen wij u beiden en uw kind uit voor een intakegesprek. Voor de behandeling van uw kind vragen 

wij uw toestemming en, als het 12 jaar of ouder is, ook die van uw kind. Als één van u beiden verhinderd is, veronderstellen wij 

toestemming van de afwezige ouder bij gebruikelijke of niet-ingrijpende onderzoeken en behandelingen. Als er na onderzoek een 

behandeladvies volgt bespreken we met u het behandelplan waarin we behandeldoelen en werkwijze beschrijven. Wij nodigen u 

beiden uit voor gesprekken over het verloop van de behandeling. Als één van u niet bij de zorgverlening betrokken wil zijn, kan dat 

nadelig zijn voor het resultaat van de behandeling. Dit bespreken we met u.  

 

Rapportage en inzage in patiëntendossier 

Rapportage van de behandeling schrijven we in een elektronisch patiëntendossier. Via een machtiging heeft u middels het 

Patiëntenportaal inzage in het medische dossier van uw kind als het jonger is dan 12 jaar. Kinderen vanaf 12 jaar dienen toestemming 

te geven om u te machtigen voor inzage in het dossier. U vindt het medisch dossier via het Patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht. Meer 

informatie daarover leest u via http://mijn.umcutrecht.nl  

 

Informatie zonder ouderlijk gezag of bij een ondertoezichtstelling 

Als de rechter, na echtscheiding, aan één van u het gezag heeft toegekend, heeft de ouder zonder het gezag geen 

beslissingsbevoegdheid meer over de zorgverlening van uw kind. Ook de rechten die aan de beslissingsbevoegdheid gekoppeld zijn 

vervallen, zoals inzagerecht. Als u geen gezag draagt over uw kind, kunt u, op eigen initiatief, de behandelaar vragen om feitelijke en 

globale informatie. De behandelaar mag informatieverstrekking aan u weigeren als dit het belang van uw kind of derden kan schaden.  

Bij een ondertoezichtstelling verstrekken wij informatie aan de gezinsvoogd die noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar taak. 

Overige informatie geven wij in overleg met u. 

 

Meningsverschil bij gezamenlijk ouderschap 

In beginsel verlenen wij geen zorg zonder uw gezamenlijke toestemming. Voordat we starten met een diagnostisch onderzoek 

hebben we de toestemming van beide ouders nodig. Wij vragen u om dit in te vullen in een vragenlijst voorafgaand aan de eerste 

afspraak. We wijzen u erop dat uw afspraak mogelijk niet door kan gaan wanneer er geen toestemming van beide ouders is. Bij 

uitzondering starten wij een behandeling zonder uw (beider) toestemming. Dat doen we in de twee volgende situaties: 1) bij een 

aanhoudende en weloverwogen wens van uw kind zelf op de leeftijd van 12 jaar of ouder of 2) in acute (nood)situaties, om ernstig 

nadeel voor uw kind te voorkomen. We informeren u dan schriftelijk over de reden van behandeling.  

Bij een meningsverschil tussen u beiden, kunt u de kinderrechter inschakelen of kunt u mediation (bemiddeling) vragen. Een 

bemiddelaar helpt u om samen afspraken te maken. Mediation leidt meestal tot snellere en betere oplossingen dan het starten van 

juridische procedures. 

 

Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen via het aanmeld- adviesteam, 

telefoonnummer: 088 755 5 888. 
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 Dit geldt voor ouders/verzorgers en/of voogd die het wettelijk gezag over het kind hebben. 

http://mijn.umcutrecht.nl/

