Regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Beste ouder/verzorger,
In de afgelopen tijd heeft u gesprekken gevoerd met [naam jeugdhulporganisatie] over
jeugdhulp voor uw kind. Hij/zij gaat uw kind hulp verlenen. Omdat er sprake kan zijn van
meerdere oorzaken voor de situatie met uw kind, is het belangrijk dat alles wat er nodig is
om de hulp succesvol te laten zijn voor uw gezin, beschikbaar is. Het lokale team in uw
gemeente kan u helpen om dat te onderzoeken. Zij kijken samen met u of (aanvullende)
ondersteuning voor uw kind en/of gezin nodig is en helpen u om dat te organiseren.
U heeft aangegeven dat u niet wilt dat [naam jeugdhulporganisatie] met de administratie
van de gemeente deelt welk type behandeling uw kind krijgt, en/of dat u niet wilt dat uw
perspectiefplan wordt gedeeld met het [naam van het lokale team]. Dit kan door gebruik te
maken van de zogenaamde opt-out regeling.
Met het ondertekenen van deze opt-out verklaring legt u vast dat u geen ondersteuning en/of advies
krijgt van het lokale team.

Op het formulier kunt u aangeven welke informatie u niet wilt delen met de administratie
van de gemeente en/of het [naam lokale team]. Vervolgens ondertekent u de verklaring.
Mocht u later wel hulp of advies willen van het [naam lokale team] op het gebied van
jeugdhulp, dan kunt u ten alle tijden de opt-out regeling ongedaan maken. U kunt dit
bespreken met [naam jeugdhulporganisatie] of het [naam lokale team] om hulp of advies
vragen. Vervolgens deelt u zelf uw Perspectiefplan met het [naam lokale team]. Hiermee
wordt de opt-out regeling ongedaan gemaakt.
U krijgt een kopie van deze verklaring.
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Privacy verklaring gespecialiseerde
jeugdhulp
PRIVACYVERKLARING gespecialiseerde jeugdhulp
Ondergetekenden:

[indien van toepassing: Dossiernummer]

[jeugdige: Naam]

[jeugdige: Geboortedatum]

[jeugdige: BSN]

[jeugdige: Naam ouder, andere gezagsdrager, curator of
mentor] *

En…
[jeugdhulpaanbieder: Naam praktijk/instelling]

[jeugdhulpaanbieder: Naam uitvoerder]

[jeugdhulpaanbieder: Adres]

[jeugdhulpaanbieder: AGB-code praktijk/instelling]

[jeugdhulpaanbieder: AGB-code uitvoerder]

* indien jeugdige jonger is dan 12 jaar of niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen
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verklaren:
1. dat tussen de jeugdige** en jeugdhulporganisatie een behandelrelatie is aangegaan,
waarvoor de jeugdhulporganisatie een bedrag in rekening wilt brengen bij de gemeente. Dit is
in overeenstemming met afspraken tussen de jeugdhulporganisatie en de gemeente.
vermelding diagnose-informatie


2. dat de jeugdige** in het kader van privacy bezwaar heeft dat het Perspectiefplan wordt
gedeeld met het lokale team van de gemeente. De reden hiervoor is de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer;

 3. dat de jeugdhulpaanbieder, in overeenstemming met artikel 6a.2, tweede lid, van de
Regeling Jeugdwet vermelding van de onder 2 en/of 3 vermelde gegevens achterwege zal
laten.
PLAATS: .....................................................................................

DATUM: ....../......../........... [dd/mm/jjjj]

Handtekening jeugdige

Handtekening gezagsdrager

Handtekening jeugdhulporganisatie

** of de gezaghebbende ouder/verzorger indien de jeugdige jonger is dan 12 jaar of niet in staat kan worden geacht tot een redelijke
waardering van zijn belangen
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