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Meer informatie?

Hanne Dijkstra,

congresmanager

h.dijkstra@medilex.nl 

030-6933887

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.

Inzicht in jeugdrecht 
Rechten, plichten, maatregelen en straffen

Datum
Donderdag 5 oktober 2017

Locatie
Zaalverhuur 7, Utrecht

Prijs
Dagprogramma       
9.30 - 16.30 uur € 395,-*   
Ochtendprogramma
9.30 - 12.45 uur € 295,-*

Accreditatie aangevraagd
   •   Jeugdzorgwerkers - SKJ 
   •   Medisch specialisten - ABAN 
   •   Orthopedagogen - NVO 
   •   Psychologen - NIP-K&J 
   •   Psychologen - FGzPt 
   •   Verpleegkundigen - V&V
   •   Verpleegkundig specialisten - VSR
   •   Maatschappelijk werkers/sociaal agogen 
       - Registerplein

De volgende 2 congressen 
zijn ook interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Depressie 
bij jongeren 

Ongeremde daden

www.medilex.nl/depressie_jongeren  

www.medilex.nl/ongeremdedaden   

www.medilex.nl/jeugdrecht   
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/jeugdrecht  

Inzicht in jeugdrecht  
Rechten, plichten, maatregelen en straffen  

 Donderdag 5 oktober 2017



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Kees Blankman, universitair docent VU en plaatsvervangend rechter

Ouderschap en gezag
Kees Blankman, universitair docent VU en plaatsvervangend rechter

   •   Biologisch ouderschap versus juridisch ouderschap - wat is het verschil?
   •   Formele zeggenschap - wie heeft gezag over jeugdigen? 
   •   Wat als ouders het gezag niet kunnen of mogen uitoefenen? 
   •   Wat is er veranderd door de Jeugdwet en de Kinderbeschermingswetgeving? 

Toestemming voor behandeling
   •   Wanneer is toestemming van de minderjarige vereist en wanneer van beide of één van de ouders? 
   •   Hoe gaat u om met toestemmingsrecht bij gescheiden ouders?
   •   Wanneer is drang- en dwangbehandeling toegestaan?
   •   Verleningsbeschikking - wanneer komt een jeugdige in aanmerking voor jeugdhulp?

Koffie- en theepauze

Beroepsgeheim en verstrekken patiënt- en cliëntgegevens
Nicoline Jacobs, secretaris tuchtcollege en jurist Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
   •   Het beroepsgeheim - juridische en beroepsethische grondslag
   •   Beroepsgeheim en zorgvuldig handelen bij vermoedens van mishandeling en huiselijk geweld
   •   Contact met derden en multidisciplinaire samenwerking - waar moet u op letten met betrekking tot  
       het beroepsgeheim en gegevensverwerking?
   •   Een (tucht)klacht - voorbeelden en tips 
   •   Een casus uit de praktijk - multidisciplinair samenwerken, juridische regels en beroepsethiek

Discussie en vragen - stel uw vragen over rechten en plichten
Met medewerking van Kees Blankman en Nicoline Jacobs 
(Indien gewenst kunt u vooraf uw vragen indienen via h.dijkstra@medilex.nl)

Lunch

De kinderbeschermingswetgeving
Ingeborg Galama, juridisch adviseur Raad voor de Kinderbescherming Landelijke Staforganisatie

   •   De kinderbeschermingswetgeving - wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten? 
   •   Drang en dwang op het niveau van de gemeente
   •   Verwijsindex risicojongeren (VIR), aanscherping meldcode voor kindermishandeling
   •   Spoedzaken bij de Raad - welke hulp is mogelijk binnen 24 uur?
   •   Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing - wanneer en met welk doel? 
   •   Gesloten jeugdhulp in de Jeugdwet
   •   Gezagsbeëindiging als nieuwe kinderbeschermingsmaatregel, interpretatie begrip ‘aanvaardbare  
       termijn’ 
   •   Geschillenregeling bij de kinderrechter

Koffie- en theepauze

Jeugdstrafzaken in de praktijk
Sonja de Pauw Gerlings - Döhrn, kinderrechter Rechtbank Rotterdam

   •   Wat zijn de uitgangspunten van het Nederlands jeugdstrafrecht?
   •   Van Halt tot detentie - welke sancties zijn er?
   •   Welke nieuwe voorwaarden gelden bij voorwaardelijke straffen?
   •   Adolescentenstrafrecht - ervaringen en toepassing in de praktijk
   •   Welke rol spelen ouders tijdens een jeugdstrafzitting? 
   •   Wat is de rol van de hulpverlener tijdens het strafproces? 

Discussie en vragen - stel uw vragen over maatregelen en straffen
Met medewerking van Ingeborg Galama en Sonja de Pauw Gerlings - Döhrn
(Indien gewenst kunt u vooraf uw vragen indienen via h.dijkstra@medilex.nl) 

Afsluiting door de dagvoorzitter.
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