
Terug naar overzicht Home  congressen & cursussen  cursussen  Jeugdrecht: minderjarigen in de zorg

Deze cursus heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen,

cursussen en opleidingen.

De cursus

Voor wie

Programma en data

Sprekers

Kosten en korting

Locatie / route

Accreditatie

Jeugdrecht: minderjarigen in de
zorg
Weet u alles over het jeugdzorgstelsel, ouderschap/gezag,

kinderbescherming & privacy?

 Woensdag 19 april en 17 mei 2023  10 PE-punten

Cursus
 

Voor iedereen die met of voor jeugdigen werkt is het jeugdrecht van

belang. Ook in uw werk kan het dus een belangrijke rol spelen. 

Want mag u, rekening houdend met de privacy van de jeugdige, zomaar

(medische) informatie delen met de ouders of andere instanties als zij

daar om vragen? En in hoeverre moet u ouders toestemming vragen

voor een (medische) behandeling?

Deze vragen inzake toestemming en privacy komen aan bod, maar

er wordt ook uitgebreid stilgestaan bij het jeugdhulpstelsel en

Nascholing delen?

Onafhankelijke nascholing
voor zorgprofessionals
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Deze website maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te geven. Lees ons privacy statement.

Alleen noodzakelijke cookies toestaan Cookies accepteren



Meld je aan voor de nieuwsbrief Aanmelden

Incompany

Inschrijven

kinderbescherming. Op welke momenten is bijvoorbeeld welke

jeugdhulp, eventueel gedwongen, mogelijk? En wat doet u als u een

verdenking heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling?

Kom naar de cursus jeugdrecht en leer over:

De achtergronden en uitgangspunten van het jeugdhulpstelsel

Ouderschap en gezag en de vertaalslag hiervan naar onderwerpen

als toestemming, informatie-uitwisseling en beroepsgeheim

De meldcode kindermishandeling: wanneer en waarom dient

kindermishandeling gemeld te worden?

 

Vragen over deze nascholing?
Neem dan contact met mij op via onderstaande button,

dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag

Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl

Eva Komen

Adviseur incompany & Wzd-

nascholing/ Congresontwikkelaar

 030 693 3887
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Algemene voorwaarden | Privacy

Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl

Vragen

Wilt u graag meer weten over ons nascholingsaanbod? Of heeft u een andere

vraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

 030 693 3887
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