
Vrijwillig

Van wie is er toestemming 
nodig voor jeugdhulp?

Is er sprake van een 
geneeskundige behandeling? 

Welke mogelijkheden zijn er als  
toestemming wordt geweigerd?

Wie moeten er 
geïnformeerd worden? 

Kind < 12 jaar + wilsonbekwame  
jeugdige 12-18 jaar:
Indien één van de ouders weigert:

 3.1

Indien beide ouders weigeren:
geen jeugdhulp, tenzij strijd met het 
goed hulpverlenerschap:

 3.2

Jeugdige 12-16 jaar: 
Indien jeugdige weigert: 
geen jeugdhulp 

indien (een of beide) ouders weigeren: 
geen jeugdhulp, tenzij strijd met het 
goed hulpverlenerschap: 

 3.3

Jeugdige ≥ 16 jaar:
Geen jeugdhulp

Wijziging verblijfplaats jeugdige 
tot 18 jaar:
Altijd toestemming nodig

Kind < 12 jaar:
Ouder(s) met gezag 
én kind

Ouder(s) met gezag  
Jeugdige 12-16 jaar:
Ouder(s) met gezag 
én jeugdige

Jeugdige ≥ 16 jaar: 
Jeugdige

Wilsonbekwame jeugdige 
12-18 jaar:
Ouder(s) met gezag

Kind < 12 jaar:
Ouder(s) met gezag

Jeugdige 12-16 jaar:
Ouder(s) met gezag én jeugdige

Jeugdige ≥ 16 jaar: 
Jeugdige

Tenzij: wilsonbekwame 

jeugdige 12-18 jaar:

 2.2

Voor wijziging verblijfplaats 
jeugdige tot 18 jaar: 
Ouder(s)met gezag

Hebben de ouders gezag?

 2.1

Informed consent is een vereiste

 2.3

Wat te doen in het geval van een  
onvindbare/onbereikbare ouder?

 3.4

Geen toestemming van ouders voor 
kinderen tot 16 jaar? Zie stappenplan 
besluitvorming

 3.5

Toestemming  
vereist én er moet 
voldaan worden 
aan de eisen van de 
WGBO

Welke  
mogelijkheden 

 zijn er als  
toestemming wordt 

geweigerd?

Kind <12 jaar + wilsonbekwame 
jeugdige 12-16 jaar: 

 5.2

In geval van een MUHP: 

 5.3

Jeugdige 12-16 jaar: 
Indien één of beide ouders weigeren: 

 3.3

Indien jeugdige weigert:  
geen geneeskundige behandeling 
mogelijk

Jeugdige ≥ 16 jaar: 
Geen geneeskundige behandeling 
mogelijk

Geen toestemming 
vereist, wel mede-
werking nodig

Welke  
mogelijkheden  

zijn er als  
medewerking wordt 

geweigerd?

Kind <12 jaar + wilsonbekwame 
jeugdige 12-18 jaar: 

 4.1  4.2

Jeugdige 12-16 jaar: 
Indien één of beide ouders 
medewerking weigeren: 

 4.1  4.2

Indien jeugdige medewerking weigert: 

 4.1  + geen jeugdhulp,

tenzij: 

 4.2

Jeugdige ≥ 16 jaar: 
 4.1  4.2

Gedwongen 
(OTS) al dan niet in combinatie met een MUHP

Ja Nee

2 3 4
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Stroomdiagram bij Wegwijzer ‘Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp’

Naar de Wegwijzer
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www.bpsw.nl
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