Ouders
in het CGG
en
de rechten van de

minderjarige
Wilt u meer informatie?
n

n

n

rechten van het kind: brochures voor kinderen
en ouders aan te vragen of te downloaden op
www.jeugdhulp.be: publicaties en documenten
patiëntenrechten:
op de website van de federale overheid:
http://www.belgium.be/nl/gezondheid/
gezondheidszorg/patientenrechten/
de deontologische code van DAGG, de klachtenprocedure, de wijze van uitoefening van het
inzagerecht: hiervoor kan u terecht bij uw therapeut of het secretariaat van de dienst of op de
website van DAGG: www.dagg-cgg.be.

Vestigingen:
Maaseik: Koningin Astridlaan 105, 3680 Maaseik
			 089/56 38 94
Lommel: Kapelstraat 67, 3920 Lommel
			 011/54 23 62
Sint-Truiden:		 Tiensesteenweg 53, 3800 Sint-Truiden
			 011/68 38 27

www.dagg-cgg.be

Waarop heeft uw kind recht in de
hulpverlening op het CGG?
Uw kind heeft recht op:
n hulp
n bijstand
n duidelijke informatie
n instemming met de hulp
n respect voor het gezinsleven
n een zorgvuldig bijgehouden dossier
n inspraak en participatie
n privacy
n een menswaardige behandeling
n om klacht in te dienen

Iedereen heeft wel eens een probleem
waarvoor hulp wordt gezocht. Soms is dit
professionele hulpverlening. In het decreet “rechtspositie van de minderjarige in
de integrale jeugdhulp” staan de rechten
van de minderjarige in die hulpverlening
beschreven.
Wat moeten ouders weten en hoe staat het
met hun rechten en plichten?
In deze folder beschrijven we kort de rechten van de minderjarige in de hulpverlening
en vervolgens de rechten en plichten van
de ouders.

Een minderjarige wordt steeds geacht bekwaam te
zijn om zijn rechten uit te oefenen behalve voor het
n recht op instemming met de hulp
n recht op respect voor het gezinsleven
n recht op toegang tot zijn dossier
Dan wordt de bekwaamheid door de hulpverlener
beoordeeld.

kent dat ze recht hebben op een eigen mening en
overtuiging, op respect voor hun privéleven en op
de vertrouwelijke behandeling van hun persoonsgegevens.
Ouders hebben recht op persoonlijk contact
met hun kind
Is er andere wetgeving die mede bepaalt hoe in een CGG wordt omgegaan
met de rechten en plichten van ouders en hun kinderen?
Ja. In een CGG zijn ook nog volgende twee regelgevingen van toepassing:
n de wet op de patiëntenrechten
n de deontologische code van het CGG
Wat betekent dit alles voor ouders
in het CGG?
n

Wat zijn de rechten en plichten van
de ouder?
Ouders hebben een aantal rechten en plichten:
Ouders hebben het ouderlijke gezag; dit betekent
n dat elke ouder het recht én de plicht heeft zijn of
haar kind op te voeden en te verzorgen
n dat zij beslissen over de opvoeding van hun kinderen en de taal waarin dat gebeurt
n dat zij de goederen van hun minderjarige kinderen beheren en hen juridisch vertegenwoordigen
n dat ouders altijd in het belang van het kind moeten handelen.
Ouders hebben recht op informatie over hun
kind om zo belangrijke opvoedingsbeslissingen in
het belang van het kind te kunnen nemen. Minderjarigen hebben evenwel recht op privacy. Dit bete-

n

n

n

Ouders beslissen mee over de behandeling van
hun kind; het kind heeft wel inspraak.
Ouders hebben recht op algemene informatie
over het functioneren van het kind. Minderjarigen hebben recht op privacy en hulpverleners
zullen met toestemming van de minderjarige
hun ouders informeren. Indien de minderjarige in
gevaar is of onbekwaam is om te handelen kan
de hulpverlener ouders hierover aanspreken.
Ouders hebben als vertegenwoordigers van hun
kind ook inzagerecht in het dossier, in zoverre
de privacy van het kind of anderen niet wordt
geschonden. Hoe dit kan gebeuren wordt beschreven in de wetgeving en procedures. Dit
kan u bij uw therapeut bevragen of vinden op
enkele websites (zie “Wilt u meer informatie?”).
Ouders kunnen klacht indienen als hun rechten
of deze van het kind niet gerespecteerd worden.
Hoe dit kan gebeuren vindt u beschreven in een
afzonderlijke folder.

