Onderzoek Verklaring Gesloten
Jeugdzorg
Is gesloten behandeling noodzakelijk voor mijn
kind?
Uw zoon of dochter is aangemeld voor gesloten behandeling
(JeugdzorgPlus). De rechtbank geeft ons opdracht om te
onderzoeken of dat terecht is. Tijdens het onderzoek maken we
een inschatting of uw kind gevaar loopt of een risico vormt voor
anderen. Daarna brengen we advies uit aan de kinderrechter.
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom uw kind is aangemeld voor
JeugdzorgPlus. We noemen er een paar.
Bijvoorbeeld omdat:
• uw kind gevaar loopt en bescherming nodig heeft;
• uw kind gedrag vertoont dat schadelijk is voor hem/haar
en/of voor anderen;
• uw kind verkeerde keuzes blijft maken;
• uw kind voor problemen wegloopt;
• uw kind (tijdelijk) niet open staat voor andere hulp;
• anderen het uw kind onmogelijk maken om aan een positieve
toekomst te werken.
Voor jongeren
Keinder onderzoekt jongeren die zijn aangemeld voor gesloten
behandeling, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Wat houdt het onderzoek in?
We houden altijd een gesprek met uw kind. Dat gesprek duurt
maximaal anderhalf uur. Als er genoeg tijd is, hebben we ook een
gesprek met de ouder/opvoeder. Dat gesprek doen we meestal
telefonisch en duurt ongeveer een half uur. Ook praten we zo nodig
met degenen die uw kind hebben aangemeld en degenen bij wie uw
kind verblijft.
Waar
Het gesprek met uw kind vindt thuis plaats of op de groep waar uw kind
verblijft.

Inschatting risico’s
De gesprekken zullen duidelijk maken of uw kind risico loopt of een
risico vormt voor anderen. We brengen daarover advies uit aan de
kinderrechter. Daarna kan de kinderrechter een goede beslissing nemen
over het al dan niet uitgeven van een gesloten machtiging.
Rapportage
Na het onderzoek stellen we een rapportage op. Daarin staat de reden
van het onderzoek, een analyse van het dossier, een samenvatting van
de gesprekken, de conclusie en het advies. De rapportage wordt naar
de kinderrechter gestuurd. U kunt ook een verslag per post ontvangen.
Hoe lang?
Het onderzoek wordt binnen een paar dagen tot een paar weken
afgerond.
Deskundig en onafhankelijk
Het onderzoek wordt gedaan door een deskundige, onafhankelijke
psycholoog of orthopedagoog.
Aanmelding of vragen
Wilt u meer informatie of aanmelden? Neem dan contact op met Marja
van de Pas, tel. 0492-346661.
Kosten
Voor ouders/opvoeders zijn geen kosten verbonden aan het onderzoek.

Keinder
Keinder is een samenwerking tussen Bijzonder Jeugdwerk en drie
andere jeugdinstellingen. Onze ervaren gedragswetenschappers bieden
onderzoek, behandeling en voorlichting op basis van de laatste
wetenschappelijke inzichten.

Contact
Keinder (locatie Bijzonder Jeugdwerk)
Kerkeind 40a
5763 BC Milheeze
T 0492-346661
F 0492-346669

