
Toestemmingsformulier Jeugdhulp

Het jeugdteam
De betrokken gezinscoach biedt hulp aan jou en jouw gezin. De gezinscoach kijkt samen met jou en jouw gezin naar 
jouw hulpvraag en jouw zorgbehoefte. De gezinscoach is onderdeel van een jeugdteam.

Jouw hulpvraag wordt besproken in het jeugdteam. Soms is het nodig om ook andere hulpverleners in te schakelen. 
Zo zorgt de gezinscoach ervoor dat jij de juiste hulp krijgt. Het inschakelen van andere hulpverleners betekent dat 
gegevens over jou en jouw gezin worden gedeeld. 

De leden van het jeugdteam werken voor het CJG vanuit verschillende organisaties: Leger des Heils, MEE, Middin, 
Youz, Xtra en de gemeente Den Haag. De jeugdgezondheidszorg wordt ook betrokken. Ook vanuit de Jeugd POH-GGZ 
en Indigo sluit in sommige gevallen iemand aan bij het overleg van het jeugdteam. 

Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Jouw gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldig-
heid behandeld. Jouw gezinscoach kan je hier meer informatie over geven. 

Digitaal kinddossier
Elke keer dat we jou spreken, leggen we dit vast in een digitaal kinddossier. Hierin worden de gespreksonderwerpen 
en gemaakte afspraken bijgehouden. Met betrekking tot het kinddossier heb je verschillende rechten. Bijvoorbeeld 
om het dossier in te zien, een klacht in te dienen of bezwaar te maken. Kijk voor meer informatie over jouw rechten op 
www.cjgdenhaag.nl/bescherming-persoonsgegevens. 

Toestemming
Jouw gezinscoach bespreekt je situatie binnen het jeugdteam en met andere betrokkenen. De eerste keer geef je 
schriftelijk toestemming als dit kan. Elke volgende keer is mondelinge toestemming voldoende. De gezinscoach 
probeert  om van elk overleg binnen het jeugdteam en met andere partijen een terugkoppeling te geven.

Hierbij geef ik toestemming om te overleggen met (zet een kruisje bij jouw antwoorden):

 Het jeugdteam. Binnen het jeugdteam worden gegevens uitgewisseld die nodig zijn om goede hulp te bieden.  
Je kunt hierbij denken aan: jouw naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer. Maar ook aan 
een omschrijving  van jouw gezins- en leefsituatie, de vraag of je al bekend bent bij een van de organisaties, 
jouw hulpvraag en jouw zorgbehoefte.

 De jeugdgezondheidszorg. We vragen of er bijzonderheden naar voren komen in het medisch dossier.  
En er wordt in jouw dossier aangegeven dat het jeugdteam betrokken is. 

 Het Wmo-wijkteam. We vragen of er recent contact met je is geweest en welke hulp er al is opgestart vanuit 
de Wmo. We stemmen af welke hulp het beste door wie gegeven kan worden. 

 Jouw school. We vragen hoe je het doet op school en of er bijzonderheden zijn. Ook betrekken we school bij 
jouw hulpvraag. Dat doen we alleen na overleg met jou. 

Naam school     

Contactpersoon     

Telefoonnr. en/of e-mailadres  
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 De huisarts. We laten je huisarts weten dat we met jouw hulpvraag aan de slag gaan. En we geven de huisarts de 
mogelijkheid om contact met ons op te nemen. 

Naam huisartsenpraktijk   

Contactpersoon     

Telefoonnr. en/of e-mailadres  

 Andere hulpverlener, instantie of persoon, namelijk: 

Toestemming

Naam jongere     

Geboortedatum jongere   (dag-maand-jaar) 

Datum    

Handtekening jongere (indien van toepassing)

 

Naam gezaghebbende ouder/verzorger 1 (indien van toepassing)

Handtekening gezaghebbende ouder/verzorger 1 (indien van toepassing)

 

Naam gezaghebbende ouder/verzorger 2 (indien van toepassing)

Handtekening gezaghebbende ouder/verzorger 2 (indien van toepassing)

 

Je kunt de gegeven toestemming op elk moment en zonder opgave van reden intrekken. Neem hiervoor contact op 
met jouw gezinscoach.
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Voor alle vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden

Postbus 16202, 2500 BE Den Haag
(070) 752 80 00 www.cjgdenhaag.nl
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