Dossiernummer 2015 050

Rapport

Verzoekers
Mevrouw B en de heer K..
Datum verzoekschrift
De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 30 juni 2015.
Klacht
Verzoekers vinden dat een jeugdarts, werkzaam bij GGD IJsselland,
1. onzorgvuldig onderzoek deed door voorafgaand aan de plaatsing van hun 16 jarige
dochter op een leerboerderij geen informatie bij de ouders in te winnen en
2. verzoekers niet adequaat kon informeren over deze leerboerderij.
Bevoegdheid ombudscommissie en ontvankelijkheid klacht
GGD IJsselland heeft de klachtbehandeling in overleg met de ombudscommissie overgedragen
aan de ombudscommissie.
Procedure
De ombudscommissie heeft stukken opgevraagd bij GGD IJsselland.
Op basis van over en weer gegeven schriftelijke informatie besloot de ombudscommissie met
verzoekers en GGD IJsselland te spreken over de klacht. Het gesprek vond plaats op 1
september 2015.
Bij het gesprek waren aanwezig verzoekers, van de kant van de GGD de behandelend
jeugdarts, de teammanager jeugdgezondheidszorg en de klachtencoördinator; van de kant van
de ombudscommissie waren aanwezig de heer P. Jansen, voorzitter, en mevrouw A.D. van
Zeben, commissielid belast met onderzoek en rapportage.
Onderzoek
De ombudscommissie toetst verweten gedragingen aan behoorlijkheidsnormen, in dit geval
aan die van ‘goede voorbereiding’ en ‘informatieverstrekking’.
Toedracht
Verzoekers (hierna ook te noemen: de ouders) zijn gescheiden en hebben het co-ouderschap
over hun dochter. De dochter was ten tijde van het ontstaan van de klacht bijna 17 jaar oud.
De school constateerde (gedrags)problemen bij de dochter en besprak deze in het
zorgadviesteam van de school. De jeugdarts maakt deel uit van het zorgadviesteam.
Gelet op de problematiek en de situatie van de dochter achtte de jeugdarts het van belang om

een gesprek met de dochter te hebben. Na het gesprek volgde al snel een traject in het kader
van een behandelovereenkomst met als resultaat dat de dochter via Pactum Jeugd en
Opvoedhulp kon worden geplaatst op een leerboerderij. Voorafgaand aan de definitieve
plaatsing vond een gesprek plaats tussen de ouders, hun dochter en de jeugdarts.
Twee maanden na de plaatsing kregen de ouders het indicatiebesluit van de behandelend arts
toegestuurd.
Over de gang van zaken dienden de ouders in maart 2015 een klacht in bij de GGD. De klacht
gaat over het onvoldoende informatie inwinnen door de jeugdarts voorafgaand aan de
verwijzing naar de leerboerderij en het niet bekijken of er wellicht nog andere oplossingen
mogelijk waren. De ouders werden niet betrokken en werden voor een voldongen feit
geplaatst. Ook kregen zij enkel de informatie over de leerboerderij die ook te vinden is op
internet. De ouders vragen de GGD om een evaluatie van de gang van zaken.
Zowel de teammanager jeugdgezondheidszorg als de jeugdarts hadden een gesprek met de
moeder. De GGD reageerde vervolgens op de klacht bij brief op 15 mei 2015 met als
onderwerp ‘terugkoppeling n.a.v. uw klacht’.
In deze brief schrijft de GGD – kort weergegeven - dat zij binnen de jeugdgezondheidszorg
(JGZ) bij de relatie tussen professional en cliënt te maken hebben met de Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De GGD schrijft verder: In deze wet wordt
onder meer het recht op privacy geregeld, en de wet bevat een informatieplicht en
toestemmingsvereiste. Kinderen van 16 jaar en ouder worden door de WGBO op één lijn
gesteld met volwassenen. Gelet op de leeftijd van de dochter kan de GGD dan ook geen
inhoudelijke informatie verstrekken over de wijze waarop de verwijzing heeft plaats gevonden.
Gezien het feit dat de GGD met de ouders geen behandelingsovereenkomst heeft, is de GGD
niet verplicht in te gaan op de klacht. Echter, aangezien de GGD de klacht serieus wil nemen,
heeft de GGD besloten over te gaan tot evaluatie, waarbij is gekeken naar geldende richtlijnen
met betrekking tot verwijzen vanuit de JGZ. De GGD benoemt vervolgens de richtlijnen en
concludeert dat de jeugdarts correct heeft gehandeld: op basis van de WGBO is zij niet zonder
medeweten van de dochter in gesprek gegaan met de ouders, maar pas na toestemming van
de dochter heeft de jeugdarts contact gehad met de ouders. Daarmee heeft de jeugdarts
volgens de GGD gehandeld conform de geldende richtlijnen. Tijdens de intake bij de
leerboerderij is gebleken dat deze vorm van zorg passend is bij de problematiek van de
dochter.
Gesprek met de ombudscommissie
Visie van de ouders
De ouders vinden dat de jeugdarts onvoldoende onderzoek deed alvorens aan hun dochter
mee te delen dat zij een kamer kon krijgen op de leerboerderij. Volgens de ouders is de
beslissing tot plaatsing op de leerboerderij gebaseerd op slechts één gesprek van hun dochter
met de jeugdarts en de brief die hun dochter heeft geschreven over haar leven in opdracht van
de teamleider van de school. De ouders werden overvallen door de mededeling van hun
dochter dat ze nu eindelijk een plekje voor zichzelf zou hebben waar ze zou kunnen wonen.
Volgens de ouders was het contact met hun dochter niet ideaal vanwege haar problemen en
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zij wilden zelf ook graag dat er een oplossing zou komen. De manier waarop het gegaan is,
namelijk geheel buiten de ouders om, vinden ze echter niet in het belang van hun dochter en
pijnlijk voor henzelf. Volgens de ouders zou het beter zijn geweest als zij in het voortraject
waren geïnformeerd en ook zelf informatie over hun dochter hadden kunnen geven. Dan zou
het plaatje compleet zijn geweest. De ouders kennen hun dochter al vanaf de geboorte en
weten wat er speelt. Nu voelt het alsof hun geloofwaardigheid weg is. De ouders begrijpen niet
dat GGD IJsselland hun niet vroegtijdig betrok bij het onderzoek, ook gelet op de
uitgangspunten van de GGD waarin veel waarde wordt gehecht aan kind én gezin. Dat hun
dochter niet op de juiste plek zit, is na zes maanden gebleken. Er wordt nu naar een andere
oplossing gezocht, na enig aandringen in samenspraak met de ouders. Dat zou niet nodig zijn
geweest als de jeugdarts vanaf het begin in overleg met de ouders ook naar mogelijke andere
oplossingen zou hebben gekeken.
Tijdens het gesprek in december 2014 met de jeugdarts in bijzijn van hun dochter voelden de
ouders de spanning en daardoor konden zij niet aangeven wat hun dwarszat en hun visie
geven en durfden zij verder geen vragen te stellen. Het voelde alsof hun dochter zowel de
jeugdarts als de ouders in de tang had.
De ouders gingen het gesprek met de jeugdarts en hun dochter in met het idee dat het besluit
over de plaatsing van hun dochter al was genomen. Uit gesprekken met hun dochter kregen zij
de stellige indruk dat een plaats op de leerboerderij was toegezegd. Om geen conflict te
veroorzaken respecteerden zij de keuze van hun dochter.
De klacht die zij indienden bij de GGD over de gang van zaken is niet als klacht aangemerkt. Zij
beleven de reactie van de GGD op hun brief als een juridische afwijzing. Het gaat hun er niet
om inhoudelijke informatie te krijgen over het medisch dossier, maar hoe met hen als ouders
is omgegaan en het feit dat naar hun mening wellicht tot een andere oplossing zou zijn
gekomen als bij hen in een vroeg stadium om achtergrond informatie over hun dochter zou
zijn gevraagd.
Visie van de GGD
De jeugdarts geeft aan dat de situatie van de dochter van verzoekers in het zorgadviesteam
van de school werd besproken. Zij was daarbij aanwezig. Het was een moeilijk geval, juist
omdat de dochter niet wilde praten over wat haar dwarszat. De teamleider van de school
heeft de dochter weten te bewegen om naar haar (jeugdarts) te gaan. Toen de dochter
eenmaal bij haar was, kreeg de jeugdarts contact met de dochter. Het voortraject was erg
lastig en de jeugdarts was bang om de goodwill van de dochter te verspelen als zij achter haar
rug om contact zou opnemen met de ouders. Zij keek vooral naar het belang van de dochter
om haar zo goed mogelijk te kunnen helpen.
De jeugdarts heeft geen indicatie gegeven, maar alleen gekeken – na overleg met de dochter of er een plek was bij de leerboerderij. Vervolgens heeft zij de dochter uitdrukkelijk
uitgenodigd voor een gesprek in bijzijn van de ouders. Het liefst wordt namelijk samen met de
ouders opgetrokken.

Tijdens het gesprek met de ouders in december 2014 was er nog geen definitieve beslissing
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genomen over de plek bij de leerboerderij. Het was de bedoeling dat er, na de kennismaking
bij de leerboerderij en na het intakegesprek, een indicatiebesluit zou komen. De jeugdarts
heeft er bij Pactum op aangedrongen het contact tussen de dochter en ouders te herstellen.
Nu alles is uitgesproken door de ouders geeft de jeugdarts aan dat zij er thans in het
voortraject anders mee zou omgaan.
De jeugdarts verklaart dat het klopt dat zij de ouders geen andere informatie over de
leerboerderij kon verstrekken dan die welke op de internetsite van de leerboerderij staat.
De teammanager geeft aan dat over de klacht juridisch advies is ingewonnen en dat de klacht
in het medisch overleg is besproken. Toen is aan de orde gekomen dat de GGD op basis van de
WGBO niet inhoudelijk op de klacht kon ingaan. Het voor de WGBO meerderjarige kind bepaalt
wat met de ouders wordt besproken.
Hoe verder
De ouders weten dat wat er is gebeurd niet kan worden teruggedraaid, maar zij wilden uitleg
van de GGD. De moeder geeft aan dat het gesprek in bijzijn van de ombudscommissie haar
heeft opgelucht en beide ouders geven aan dat zij zich gehoord voelen en dat er sprake is van
een goede evaluatie. Wel willen zij graag een rapport van de ombudscommissie.
De GGD geeft aan dat de casus anoniem wordt besproken als leerpunt met alle jeugdartsen
met als resultaat: betrek zoveel mogelijk de ouders erbij en blijf alert.
Reactie op de bevindingen
Verzoekers en GGD IJsselland zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op de bevindingen.
Verzoekers hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De opmerkingen van verzoekers
zijn verwerkt onder het kopje ‘visie van de ouders’.
Overwegingen van de ombudscommissie
De klacht van verzoekers komt voort uit de mededeling van hun minderjarige dochter dat zij
geplaatst was op een leerboerderij en daar een eigen kamer had gekregen. Verzoekers voelden
zich overvallen door deze mededeling en stonden in hun beleving voor een voldongen feit.
Verzoekers vinden dat GGD IJsselland in het voortraject contact met hen had moeten
opnemen en informatie had moeten delen, althans informatie aan hen had moeten vragen om
tot goede besluitvorming te komen.
Volgens GGD IJsselland ging het om een plaatsing in het kader van een
behandelingsovereenkomst op grond van de WGBO tussen de dochter en de jeugdarts. Omdat
de dochter 16 jaar was werden de ouders niet betrokken bij de besluitvorming.
Goede voorbereiding
De behoorlijkheidsnorm van goede voorbereiding houdt in dat de overheid alle informatie
verzamelt die van belang is om een weloverwogen beslissing te nemen. Dit betekent dat de
overheid actief informatie verwerft en deze informatie toetst door middel van wederhoor bij
de burger.
Beoordeeld moet worden of de jeugdarts informatie had moeten inwinnen bij de ouders over
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de situatie van hun dochter alvorens het behandeltraject in te gaan. Daartoe geldt het
volgende.
Tijdens het gesprek met de ombudscommissie kwam naar voren dat
- de jeugdarts vanwege haar functie bij het zorgadviesteam van de school signalen kreeg
over ernstige (gedrags)problemen bij de dochter van verzoekers,
- het niet mogelijk bleek voor de school om met de dochter daarover contact te maken,
- de teamleider van de school de dochter uiteindelijk wist te bewegen om naar de
jeugdarts te gaan en
- de jeugdarts een gesprek had met de dochter.
Tijdens het gesprek met de ombudscommissie werd geconcludeerd dat er in deze fase nog
geen behandelingsovereenkomst was in de zin van de WGBO.
De jeugdarts gaf aan dat zij vanwege het lastige voortraject bang was om de goodwill van de
dochter van verzoekers te verspelen als zij achter haar rug om contact met hen zou opnemen.
De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat een kind vanaf zijn 16e jaar zelf
toestemming geeft aan een hulpverlener/beroepskracht voor het verstrekken van zijn
gegevens aan een ander. De Wet op de jeugdzorg geven een kind dit recht zelfs al vanaf zijn
12e jaar. Uit de diverse (praktijk)richtlijnen en uit de richtlijnen van de GGD zelf kan worden
opgemaakt dat over wat er speelt bij het kind/de jeugdige zoveel mogelijk wordt gesproken
met de ouders als het kind/de jeugdige nog thuis woont, ook al omdat er mogelijk signalen zijn
die ook de ouders aangaan.
Het blijft in de hulp/zorgverlening altijd een afweging van belangen, waarbij het belang van het
kind het zwaarst telt, een vorm van evenwichtskunst: geheimhouding waar mogelijk,
zorgvuldige doorbreking van het geheim waar nodig.
Bovenstaande brengt mee dat het beter zou zijn geweest als de jeugdarts met medeweten van
en in overleg met de dochter contact zou hebben opgenomen met de ouders. Achter de rug
om, zoals de jeugdarts stelt, zou, gelet op de regelgeving, niet correct zijn geweest.
Tijdens het gesprek met de ombudscommissie kwam naar voren dat de jeugdarts – nu alles is
uitgesproken door de ouders - in het voortraject anders zou zijn omgegaan met de
communicatie richting ouders.
De vraag of de beslissing over de behandeling van de dochter, te weten de doorverwijzing naar
de leerboerderij, overigens goed was voorbereid valt buiten het bestek van klachtbehandeling,
omdat deze beslissing is gebaseerd op gegevens die vallen onder de WGBO.
Informatieverstrekking
De jeugdarts heeft in het kader van de (geneeskundige) behandeling na overleg met de
dochter bekeken of er een plek was bij de leerboerderij. Toen bleek dat de dochter mogelijk
geplaatst zou kunnen worden, heeft de jeugdarts de dochter uitgenodigd voor een gesprek in
bijzijn van haar ouders om hen te informeren over het voorgenomen behandeltraject.
Voorstelbaar is dat de dochter blij was met de geboden mogelijkheid op de leerboerderij en
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daarom kennelijk de ouders ermee confronteerde dat zij definitief ergens anders ging wonen.
De jeugdarts informeerde de ouders meer genuanceerd, namelijk dat er nog geen definitieve
beslissing was genomen over de plek bij de leerboerderij, maar dat het de bedoeling was dat
er, na de kennismaking bij de leerboerderij en na het intakegesprek, een indicatiebesluit zou
komen. De jeugdarts kon op de vraag van de ouders naar meer inhoudelijke informatie over de
leerboerderij geen andere informatie geven dan die welke op de website van de leerboerderij
staat. Voorstelbaar is dat dit voor de ouders onbevredigend was. Het is namelijk in het
algemeen voor ouders belangrijk om van een arts en/ of hulpverlener goede informatie te
krijgen over een (medische) instantie, waarnaar hun kind ter behandeling wordt
doorverwezen.
Oordeel
De klacht is gegrond.
De gedragingen van GGD IJsselland zijn ten aanzien van de behoorlijkheidsnormen
 goede voorbereiding: niet zorgvuldig wat betreft de communicatie met de ouders
voorafgaand aan het behandeltraject in het kader van de WGBO,
 informatieverstrekking: niet zorgvuldig wat betreft de informatie over de
leerboerderij.
De ombudscommissie heeft met instemming ervan kennis genomen dat de kwestie over de
communicatie met ouders van inwonende kinderen in de voorbereidingsfase voor een
geneeskundig behandeltraject binnen GGD IJsselland als leerpunt wordt besproken.

Aldus vastgesteld door de Overijsselse Ombudscommissie op 15 oktober 2015.

P. Jansen

mw. mr. A.D. van Zeben
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