
 Voor ouders en jongeren

Vragen en 
antwoorden
over de 
Verwijsindex



  Wat is de Verwijs-
index en voor wie?

Een samenloop van vervelende omstandig-
heden, een opeenstapeling van problemen 
of een terugkerend (zwaar) probleem: het 
kan er voor zorgen dat een kind of gezin in 
een lastige situatie terechtkomt. Met alle 
nadelige gevolgen van dien. Om de hulpver-
lening in zo’n situatie goed op elkaar af te 
kunnen stemmen, is er de Verwijsindex. De 
Verwijsindex wordt gebruikt door hulpverle-
ners, leerkrachten en andere professionals 
die zich zorgen maken over een kind of 
jongere (tot 23 jaar). De meeste organisaties 
die met kinderen en/of ouders werken, 
hebben binnen de gemeente met elkaar 
afgesproken de Verwijsindex te gebruiken.



 Voor ouders en jongeren

De ‘Verwijsindex’,  
wat is dat, en welke 
voordelen biedt het? 
Waarom staan er  
alleen namen in en 
verder geen gegevens?  
Wie maken gebruik  
van de Verwijsindex?  
En hoe staat het met  
je privacy als je naam 
wordt opgenomen?  
In deze folder geven  
we een antwoord  
op de belangrijkste  
vragen over de 
Verwijsindex.





 Welke voordelen  
heeft de Verwijsindex?

De Verwijsindex zorgt ervoor dat professio-
nals met elkaar in contact komen. Zij kunnen 
daarvoor inloggen in één systeem. Het 
voordeel van het werken met één systeem is 
dat professionals niet meer langs elkaar heen 
hoeven te werken. Via de Verwijsindex 
kunnen zij zien welke hulpverleners er 
mogelijk al betrokken zijn bij een kind, 
jongere of gezin. Door met deze professio-
nals te overleggen over de beste aanpak, 
kunnen problemen klein(er) gehouden 
worden. In elk geval groeien ze niet onnodig 
uit tot grote problemen. Daar zijn kinderen 
en ouders natuurlijk bij gebaat. De verwijsin-
dex  is een hulpmiddel om de samenwerking 
te bevorderen.

 Wat staat er in  
de Verwijsindex?

In de Verwijsindex wordt geen informatie 
over de (mogelijke) problemen van het kind 
opgenomen. De informatie die in de 
Verwijsindex wordt gezet, zijn de naam, 
geboortedatum en het geslacht van het kind. 
De naam van het kind wordt gelinkt aan de 
namen (en telefoonnummers) van professio-
nals die al betrokken zijn. Een professional 
die een kind of jongere in de Verwijsindex 
zet, ziet dus automatisch of er al hulp 
geboden wordt. Dat scheelt uitzoekwerk 
maar ook dubbel werk: dankzij tijdig overleg 
tussen professionals, kan de zorg voor het 
kind worden afgestemd op de situatie. En op 
de hulp die al geboden wordt. Ook de ouders, 
het kind of de jongere zelf, worden daarbij 
betrokken.



“Dankzij de Verwijsindex kan ik in een oogopslag zien 
of er al andere hulpverleners betrokken zijn bij een 
kind. Ik weet dan direct wie ik moet bellen om over het 
zorgtraject te praten. Natuurlijk overleg ik dit eerst 
met de ouders.” maatschappelijk werker
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 Wie gebruiken  
de Verwijsindex?

In de wet zijn organisaties aangewezen die 
de Verwijsindex mogen gebruiken. Zoals: de 
instellingen voor jeugdzorg, jeugdgezond-
heidszorg, welzijn, maatschappelijk werk en 
onderwijs. En daarnaast huisartsen, leer-
plichtambtenaren en politie. Als een 
professional de verwijsindex gebruikt, is het 
de bedoeling dat hij/zij de ouders van het 
kind of de jongere zelf hierover informeert.

 Hoe wordt de  
privacy gewaarborgd?

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat 
de gegevens in de Verwijsindex veilig zijn. 
Het systeem is daarom zo ingericht dat het 
voldoet  aan de wettelijke eisen voor 
systeembeveiliging en voor het beschermen 
van persoonsgegevens. De gegevens van een 
kind of jongere zijn alleen zichtbaar voor de 
direct betrokken professionals en niet voor 
anderen. De Verwijsindex heeft dus geen 
zoekfunctie: niemand kan in het systeem 
gaan zoeken of een kind of jongere in de 
Verwijsindex staat.

 

“De arts op onze school wil mij gaan registreren in de 
Verwijsindex, omdat ik problemen thuis heb. Hij zegt dat 
alleen mijn naam wordt gemeld en niets over de situatie.  
Dat vind ik okay.”  leerling



“Ik dacht, toen we op de nieuwe school kwamen: daar gaan we 
weer! De zoveelste keer dat ik alles moet gaan uitleggen over 
de ADHD-stoornis van mijn zoon. Gelukkig had de leerkracht 
na een rondje bellen genoeg informatie.” 
moeder

 U bent het niet  
eens met de registratie, 
wat nu?
U heeft recht om te weten welke gegevens 
over uw kind of uzelf (als u ouder bent dan 16 
jaar) zijn vastgelegd in de Verwijsindex. Als er 
fouten in deze gegevens staan, kunt u vragen 
om de gegevens te verbeteren. Bent u het 
niet eens met registratie in de Verwijsindex of 
inzage door een professional, bespreek dit 
dan met hem of haar. U kunt ook formeel een 
bezwaarschrift indienen bij uw gemeente. 
Kijk op de website van uw gemeente hoe u 
dit moet doen. Jongeren van 16 jaar of ouder 
mogen zelf een bezwaarschrift indienen.

 Hoe lang staan 
gegevens in de 
Verwijsindex?
De meeste organisaties stellen de registratie 
van een kind in de Verwijsindex standaard in 
op twee jaar. Daarna wordt de naam uit het 
systeem verwijderd. Sowieso worden alle 
registraties na vijf jaar definitief verwijderd, 
en ook als een jongere de leeftijd van 23 
bereikt.

 



 Heeft u vragen  
over de Verwijsindex?

Regio Nijmegen 
Bel met de coördinator Verwijsindex van
GGD Gelderland-Zuid (024-3297111). Of mail:
infoverwijsindex@ggdgelderlandzuid.nl

Regio Achterhoek 
Kijk op www.verwijsindexachterhoek.nl of 
mail naar info@verwijsindexachterhoek.nl

Verwijsindex
Regio Nijmegen


