
 

 

 

 Cursus | Jeugdrecht voor zorgprofessionals 

Tijdens deze praktijkgerichte cursus krijgt u van gerenommeerde docenten als Kees Blankman, 
universitair docent VU en plaatsvervangend rechter, Sonja de Pauw Gerlings – Döhrn, kinderrechter 
en Lieske de Jongh, advocaat gezondheidsrecht antwoorden op vragen als: 
 

 Wie is juridisch ouder van een kind en wat betekent dat in de praktijk? 

 Wat gebeurt er als ouders zelf niet meer goed voor hun kinderen kunnen zorgen? 

 Wat zijn de mogelijkheden als een jeugdige zorg nodig heeft maar dat zelf niet wil? 

 Wie geeft toestemming voor een behandeling en wat als hierover onenigheid is? 

 Hoe werkt het beroepsgeheim precies? 
 
Tevens krijgt u een compleet overzicht van het jeugdzorgstelsel en is er veel ruimte voor de inbreng 
van uw eigen vragen en casuïstiek. 

Programma 

Dag 1, donderdag 15 juni 
Ouderschap en gezag, kinderbeschermingsmaatregelen en gedwongen jeugdhulp 
Kees Blankman, universitair docent VU en plaatsvervangend rechter  
Sonja de Pauw Gerlings – Döhrn, kinderrechter Rechtbank Rotterdam 

Ouderschap en gezag 

 Biologisch versus juridisch ouderschap – de verschillen 
 Wie heeft het gezag over jeugdigen? 
 Gescheiden ouders en de positie van de jeugdige 

Kinderbescherming - Als ouders het niet meer zelf kunnen 

 De laatste ontwikkelingen rond kinderbescherming 
 De belangrijkste spelers in beeld 
 Een overzicht van de verschillende kinderbeschermingsmaatregelen 
 Welke mogelijkheden zijn er in spoedsituaties? 

Opneming van jeugdigen in gesloten jeugdhulp 

 Opname van de jeugdige - de procedures en (on)mogelijkheden op een rij 
 In spoedsituaties – de inbewaringstelling 
 De rol van de ouders en overige betrokkenen 
 Rechten van de patiënt 

Jeugdstrafrecht en jeugdreclassering 

 Raakvlakken met kinderbescherming 
 Kinderverhoren 



 

Dag 2, donderdag 22 juni 
Het jeugdhulpstelsel, beroepsgeheim, informatie en toestemming 
Lieske de Jongh, advocaat Dirkzwager 

Het jeugdhulpstelsel 

 Achtergrond en uitgangspunten van het huidige jeugdhulpstelsel 
 Een overzicht van de verschillende spelers 
 Hoe is de toegang tot de jeugdhulp geregeld? 
 Soorten jeugdhulp in beeld 

Beroepsgeheim en informatie-uitwisseling 

 Achtergrond en doel medisch beroepsgeheim 
 Het beroepsgeheim in de wet 
 (On)mogelijkheden, knelpunten én tips bij informatie-uitwisseling met:  

o Gemeenten 
o Ouders/verzorgers 
o Andere hulpverleners (al dan niet in samenwerkingsverband) 

 Beroepsgeheim en kindermishandeling 

Toestemming voor medische behandelingen bij jeugdigen 

 Hoe is de toestemming voor medische behandelingen van jeugdigen geregeld in de 
wet? 

 Wie geeft toestemming voor de medische behandeling van jeugdigen? 
 Bijzondere situaties: gescheiden ouders, als de ouders en de dokter van mening 

verschillen, spoedsituaties 

Voor meer informatie en de inschrijfpagina gaat u naar: 
www.medilex.nl//cursus_jeugdrecht_juni2017 

 

http://www.medilex.nl/cursus_jeugdrecht_juni2017

