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Uw zoon of dochter komt in behandeling bij INTER-PSY. Wij willen u graag informeren over uw
rol in de behandeling van het kind, en over uw rechten en plichten als (gescheiden) ouders.
Aanmelden bij INTER-PSY
INTER-PSY kan pas met u en/of het kind in gesprek gaan wanneer beide gezaghebbende ouders
toestemming hebben gegeven voor aanmelding bij INTER-PSY. Het is daarom noodzakelijk dat
de ouder die het kind aanmeldt de andere ouder hierover informeert. Voor kinderen vanaf 16
jaar gelden andere regels.
De rol van de ouders
Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor het kind wanneer zij bij de geboorte van het kind
getrouwd zijn, middels geregistreerd partnerschap verbonden zijn of het kind hebben erkend
en gezag hebben gekregen. Dit wordt ouderlijk gezag genoemd. Wanneer ouders gescheiden
zijn, behouden zij het ouderlijk gezag met de bijbehorende rechten en plichten tenzij door de
rechter anders is besloten.
Ouders hebben een belangrijke rol bij de behandeling. Voor een goed verloop van de behandeling is het van belang dat beide gezaghebbende ouders instemmen met de aanmelding voor de
behandeling.
Toestemming
Voor toestemming voor aanmelding en de behandeling bij INTER-PSY gelden er afhankelijk
van de leeftijd van het kind verschillende regels:
o

Kinderen tot 12 jaar: er is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouder(s).

o

Kinderen van 12 t/m 15 jaar: er is toestemming nodig van beide gezaghebbende
ouder(s) én het kind.

o

Jongeren vanaf 16 jaar: vanaf 16 jaar en ouder mogen jongeren zelfstandig beslissen
over aanmelding en behandeling. Toestemming van ouders is niet vereist.

Vragen?
Het kan zijn dat u na het lezen van deze folder nog
vragen heeft in verband met uw specifieke situatie.
Bespreek dit dan met uw behandelaar of neem contact met ons op via het secretariaat 050-3643409.

Voor kinderen tot 16 jaar moeten beide gezaghebbende ouders toestemming geven voor de
aanmelding/behandeling. Er zijn uitzonderingen op deze regel:
o

Eén van de ouders zegt dat de andere ouder akkoord is en er is geen enkele reden om
hieraan te twijfelen.

o

Eén van de ouders is niet meer betrokken bij zijn of haar kind en is onvindbaar, en de
andere ouder oefent feitelijk het gezag alleen uit.

o

De behandelaar schat in dat behandeling noodzakelijk is voor een (goede) ontwikkeling van het kind.

Recht op informatie
De gezaghebbende ouders van kinderen tot 12 jaar hebben beiden recht op informatie over de
behandeling van het kind. De behandelaar geeft u deze informatie, tenzij deze van mening is
dat het geven van informatie in strijd is met het belang van het kind. De ouder die de dagelijkse
zorg heeft over het kind heeft de plicht de andere gezaghebbende ouder te informeren over de
behandeling. Ouders van kinderen van 12 t/m 15 jaar en vanaf 16 jaar worden geïnformeerd
wanneer het kind daarvoor toestemming heeft gegeven.
Ouders zonder ouderlijk gezag hebben ook recht op informatie. Deze dienen zij zélf op te
vragen bij de behandelaar. De behandelaar zal deze informatie verschaffen tenzij deze van
mening is dat dit in strijd is met het belang van het kind. Andere rechten en plichten van u en
uw kind kunt u vinden op onze website of in de flyer ‘Rechten & plichten van patiënten en van
INTER-PSY’.
Voogd en stiefouder
Een rechter kan besluiten om het ouderlijk gezag over te dragen aan een voogd. De voogd is
dan de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, en heeft de daarbij behorende rechten en
plichten.
Een stiefouder heeft juridisch gezien geen rol bij de behandeling. Voordat een stiefouder actief
bij behandelbeslissingen wordt betrokken, moeten beide gezaghebbende ouders hiervoor
toestemming geven.

INTER-PSY, instelling voor Basis GGZ
en Gespecialiseerde GGZ
INTER-PSY biedt psychische hulp in de vorm van diagnostiek en
behandeling aan infants, kinderen, volwassenen en ouderen met
psychische klachten. Onze zorg is altijd professioneel, persoonlijk
en dichtbij. INTER-PSY heeft locaties in Groningen, Friesland,
Drenthe en Overijssel.
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