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Als uw kind is aangemeld voor een behandeling bij In de Bres en u bent van uw partner gescheiden, 

dan is het goed om van een aantal zaken op de hoogte te zijn. In deze folder leest u over de rechten 

en plichten voor gescheiden ouders en wat de rol van de behandelaars van In de Bres daarbij is.

Waar u als gescheiden ouders 
rekening mee moet houden 
Rechten en plichten   



Wat is belangrijk om te weten? 
1. De ouders blijven verantwoordelijk. Als wettige 

ouders bent u verantwoordelijk voor het welbevin-

den van uw kind en heeft u samen zeggenschap 

over de behandeling die In de Bres uw kind biedt. 

(Dit geldt overigens niet als slechts een van u bei-

den het ouderlijk gezag heeft). U heeft als ouder(s) 

de volledige zeggenschap over de behandeling van 

uw kind als hij of zij jonger dan 12 jaar is. Is uw kind 

tussen 12 en 16 jaar oud, dan heeft u als ouder(s) 

gedeeltelijk zeggenschap. Heeft uw kind de leeftijd 

van 16 jaar bereikt? Dan wordt uw kind binnen de 

behandeling als juridisch volwassen beschouwd 

en heeft hij of zij volledige zeggenschap over de 

inhoud van de behandeling. 

2. Steun uw kind. Het draagt bij aan een goede 

behandeling als u beiden uw kind onvoorwaarde-

lijk blijft steunen tijdens het behandelingstraject. 

Blijf betrokken, weet wat er speelt en laat uw kind 

weten dat hij of zij altijd bij u terecht kan. 

3. Blijf SAMEN ouder. Als u gescheiden bent, kan 

het moeilijk zijn om samen betrokken te blijven 

bij de behandeling van uw kind. Misschien maken 

onenigheid en ruzie, of het feit dat u nauwelijks 

contact met elkaar hebt, overleg tussen u beiden 

moeizaam. Toch is het voor uw kind noodzakelijk 

dat beide ouders instemmen met en betrokken 

zijn bij de behandeling. 

In de wet is geregeld wat na een echtscheiding uw 

verantwoordelijkheden zijn als ouders. Wilt u daar 

meer over weten ga dan naar http://ggzindebres.nl/

over-ons/links/ en download de brochure ’Uit elkaar… 

En de kinderen dan?’ In deze brochure vindt u allerlei 

achtergrondinformatie over uw situatie.

Ouderlijk gezag 
Na de echtscheiding heeft u als ouders beiden het recht 

en de plicht om voor uw kind te zorgen en uw kind op te 

voeden (behalve als de rechtbank dit anders besloten 

heeft). Dit betekent dat u beiden gezagdragend bent 

en daarmee verantwoordelijk bent voor uw kind. Als u 

de ouder bent die dagelijks voor het kind zorgt, heeft u 

de plicht om de andere ouder op de hoogte te stellen 

van belangrijke zaken over uw kind, en advies te vragen 

over te nemen beslissingen. Vindt u het moeilijk om 

met de andere ouder in gesprek te gaan, dan kunt u 

een tussenpersoon inschakelen. Als u van mening bent 

dat het geven van informatie aan de andere ouder uw 

kind (onder de 12 jaar) kan schaden, kunt u een rechter 

vragen om hier uitspraak over te doen. 

Instemming met behandeling 
Voor de behandeling van uw kind door In de Bres moe-

ten beide gezagdragende ouders instemming geven. 

Wanneer hier in het belang van uw kind niet op gewacht 

kan worden, kan er bij hoge urgentie een uitzondering 

worden gemaakt. Deze uitzondering zal in overleg met 

andere betrokken behandelaars genomen worden. 

Recht op informatie
Als gezagdragende ouders heeft u beiden recht op 

informatie over uw kind. De behandelaar is verplicht u 

die informatie te geven, tenzij hij van mening is dat het 

geven van informatie aan u als ouder(s) in strijd is met 

het belang van uw kind. Als uw kind tussen de 12 en 16 

jaar oud is, heeft hij of zij het recht om te vragen een 

of beide ouders niet te informeren. Wanneer een van u 

beiden niet meer gezagdragend is, heeft de ouder zon-

der gezag nog steeds recht op informatie, maar moet 

deze ouder hier wel zelf om vragen bij de behandelaar. 

De behandelaar kan dit weigeren als het informatie 

betreft die hij vanwege zijn beroepsgeheim ook niet 

aan de ouder met gezag zou verstrekken. Bovendien 

kan de behandelaar weigeren omdat hij van mening is 

dat het verstrekken van informatie in strijd is met het 

belang van het kind. 

De rol van de stiefouder 
Wanneer u als stiefouder betrokken bent bij het 

kind dat behandeld wordt door In de Bres, heeft u 

juridisch gezien geen taak bij de behandeling. Als 

stiefouder heeft u alleen de plicht om bij te dragen 

aan het levensonderhoud van het kind. De ouder die 

de wettelijke vertegenwoordiger is van het kind, mag 

zich wel laten begeleiden door de nieuwe echtgenoot/

partner, bijvoorbeeld bij een behandelgesprek, maar 

de stiefouder neemt geen besluiten. Wanneer u als 

stiefouder actief bij de behandeling betrokken wordt, 
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moeten beide biologische ouders hiervoor schriftelijk 

toestemming geven. 

Verschil tussen voogd en gezinsvoogd 
Misschien wordt uw kind begeleid door een voogd. 

Zo’n voogd is wél belast met het wettelijk gezag over 

uw kind. Op last van de rechter heeft de voogd de 

taak van de opvoeding toegewezen gekregen. En 

daarbij ook het wettelijk gezag. Onze behandelaars 

zijn daarom verplicht om de voogd informatie te geven 

over uw kind. 

Misschien wordt u als gezin begeleid door een gezins-

voogd vanuit een wijkteam. Een gezinsvoogd heeft 

niet het ouderlijk gezag over uw kind. Hij of zij is dus 

geen wettelijke vertegenwoordiger voor uw kind. 

Onze behandelaars hebben niet de plicht om aan de 

gezinsvoogd informatie te verstrekken over uw kind. 

Behalve in geval van huiselijk geweld of kindermishan-

deling, dan is een meldcode van toepassing en deelt 

de behandelaar wel informatie vanwege de veiligheid 

van uw kind. 

Behandeling aan kinderen van 
 gescheiden ouders: onze werkwijze 
In de Bres heeft de wettelijke regelgeving rond echt-

scheidingen verwerkt in de behandelprocedure. 

1. Aanmelding 

• In de Bres gaat er vanuit dat u de aanmelding al 

besproken heeft met de andere ouder. 

• Op het moment dat u uw kind aanmeldt voor 

een behandeling, stuurt In de Bres de ouder die 

de aanmelding heeft gedaan een instemmings-

verklaring toe. 

• De ouder die de aanmelding heeft gedaan is er 

verantwoordelijk voor dat deze verklaring door 

beide gezaghebbende ouders ondertekend wordt. 

• Pas wanneer we deze instemmingsverklaring gete-

kend retour hebben, zullen we u uitnodigen voor 

een gesprek. 

Mocht de andere ouder géén toestemming geven voor 

de behandeling, dan zal in overleg met u, de betrokken 

behandelaar en eventueel het betrokken wijkteam 

besloten worden hoe verder gehandeld wordt. Dit kan 

in het uiterste geval betekenen dat er een rechterlijke 

uitspraak gevraagd wordt. Alleen als het duidelijk is dat 

de psychische gezondheid van het kind door uitstel 

wordt geschaad, kan behandeling ’in het kader van 

goed hulpverlenerschap’ gestart worden. In deze situa-

tie wordt het starten van de behandeling schriftelijk aan 

u meegedeeld en wordt er een bericht naar de recht-

bank of de Raad van de Kinderbescherming gestuurd. 

Mocht de andere ouder wel toestemming geven tot 

behandeling, maar verder niet betrokken willen 

worden bij de behandeling, dan zal gekeken worden 

in hoeverre betrokkenheid van de andere ouder een 

voorwaarde is voor de behandeling. Dit zal met u 

besproken worden. Wanneer u (of de andere ouder) 

niet betrokken wilt worden bij de behandeling, houdt u 

of de andere ouder wel recht op informatie. 

2. Intake 

Wanneer u beiden bij de behandeling betrokken wilt 

zijn, wordt u samen uitgenodigd voor een intake. Als u 

niet samen kunt of wilt komen, krijgt u ieder apart een 

intakegesprek. Wanneer een van u aangeeft dat het 

niet mogelijk of wenselijk is om samen te komen, moet 

schriftelijk worden vastgelegd wat de reden daarvoor 

is. Deze schriftelijke verklaring wordt aan de andere 

ouder voorgelegd. In het intakegesprek zal het niet 

gaan over de problemen die u als partners onderling 

ervaren, maar alles is gericht op het kind en de proble-

men die uw kind ervaart, en hoe u daarover denkt. 

3. Behandelovereenkomst 

De behandeling start met het ondertekenen van de 

behandelovereenkomst. Beide gezagdragende ouders 

(en jongeren vanaf twaalf jaar) moeten dit onderteke-

nen. In de behandelovereenkomst staat dat u akkoord 

gaat met de zorgafspraken zoals die gemaakt worden 

(waaronder de doelen waaraan gewerkt gaat worden 

en op welke manier), de financieringsvorm van de 

behandeling en de algemene leveringsvoorwaarden. 

4. Rapportage en informatie 

In het dossier van het kind wordt alleen gerapporteerd 

over de behandeling van het kind, (deze rapportage 
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is dan ook niet bedoeld voor juridische procedu-

res betreffende de scheiding). Wanneer u tegelijk 

op gesprek komt, wordt er voor beide ouders een 

apart verslag gemaakt. Dit wordt opgeslagen in het 

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Komt u apart, 

dan wordt de verslaglegging van dit gesprek ook als 

apart document opgeslagen in het EPD. Op deze 

manier heeft u alleen inzage in de rapportage die uzelf 

betreft en inzage in de rapportage betreffende uw kind 

(met de daarbij geldende leeftijdsgrenzen). Bij afslui-

ting van een behandeltraject waarbij slechts een van 

de ouders betrokken is geweest, ontvangt de andere 

ouder een schriftelijke melding over de afronding van 

de behandeling. 

Mediation helpt bij conflicten
Het kan zijn dat (de behandeling van) uw kind in de 

knel komt vanwege het conflict dat er tussen u als 

ouders is. Als dit het geval is, adviseren wij u mediation 

(bemiddeling) aan te vragen. Een bemiddelaar helpt u 

als ouders om samen, met respect voor elkaar, afspra-

ken te maken. Dit leidt meestal tot snellere en betere 

oplossingen dan het starten van juridische procedures. 

In de Bres biedt zelf geen bemiddeling. Neem voor 

meer informatie over bemiddeling contact op met het 

sociale wijkteam. Voor een mediator met een christe-

lijke levensovertuiging kunt u zoeken op  

www.ikzoekchristelijkehulp.nl. 

Melding bij Veilig Thuis 
Soms komt het voor dat de onenigheid tussen ouders 

tot gevolg heeft dat er geen behandeling aan het kind 

geboden kan worden. De regiebehandelaar kan dan 

overwegen om een zorgmelding bij ’Veilig Thuis’ te 

doen. Voor meer informatie kunt u kijken op  

www.vooreenveiligthuis.nl. 

Heeft u nog vragen? 
Heeft u na het lezen van deze informatie vragen in 

verband met uw specifieke situatie? Neem dan contact 

met ons op en vraag naar de coördinator kinder- en 

jeugdzorg. Meer informatie over In de Bres en ons 

zorgaanbod vindt u op www.indebres.nl. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met In de Bres:

T.  088 277 88 81   |   E.  info@indebres.nl   |   I.  indebres.nl


