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De Verwijsindex en Buutvrij Psychologen 
 

Wat is de Verwijsindex? 
De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarin begeleiders, leerkrachten en 
hulpverleners 
een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige waar zij zich zorgen over maken. Het gaat om 
vroegtijdige signalering indien een zorg is geconstateerd. Bijvoorbeeld als een jeugdige 
spijbelt, er gezinsproblemen zijn of als de ouders/verzorgers van de jeugdige kampen met 
een (licht) psychiatrische stoornis, verslaving of verstandelijke beperking. 
 
Hoe werkt het? 
Als een signaal in de Verwijsindex wordt afgegeven, worden alléén algemene gegevens zoals 
naam, geboortedatum en BSN in de Verwijsindex bekend gemaakt. Bij een tweede signaal 
over dezelfde jeugdige door een begeleider van een andere organisatie, krijgen beide 
begeleiders een email met daarin de mededeling dat er nog een begeleider is die zich zorgen 
maakt. Vanaf dat moment moeten ze contact met elkaar opnemen om te overleggen hoe ze 
de jeugdige het beste kunnen helpen. Op deze manier werken de begeleiders van 
verschillende organisaties samen met het doel de jeugdige beter te kunnen helpen. 
Sinds november 2015 is de verwijsindex uitgebreid met de gezinsfunctionaliteit. Dit betekent 
dat er ook een match kan ontstaan op jeugdigen met een overeenkomende ouder. 
 
Wat is het doel? 

• Vroegtijdige signalering van problemen bij jeugdigen tot en met 21 jaar zodat tijdige, 
effectieve en gecoördineerde hulp geboden kan worden. 

• Bijdragen aan een sluitende aanpak voor jeugdigen door samenwerking te realiseren 
tussen alle betrokken organisaties in de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en 
justitiële organisaties. 

 
Toestemming 
Om informatie te mogen uitwisselen wordt toestemming gevraagd aan de ouders en/of de 
jeugdige. Als toestemming is gevraagd voor uitwisseling van informatie, wordt de Wet 
bescherming persoonsgegevens goed nageleefd. In enkele gevallen is geen 
toestemming vereist, bijvoorbeeld op grond van geldende wetgeving zoals de Leerplichtwet. 
De ouders en/of de jeugdige moeten dan wel worden geïnformeerd over het signaal. Alleen 
in uitzonderlijke gevallen wordt dit niet gedaan, bijvoorbeeld als sprake is van overmacht of 
een bedreigende situatie.  
 
Wie doen er mee? 
De gemeenten in Haaglanden streven er naar dat zoveel mogelijk organisaties zich 
aansluiten bij de Verwijsindex Haaglanden. Dit zijn uiteenlopende organisaties vanuit 
onderwijs, 
jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk, kinderopvang, jeugdhulpverlening en jeugdzorg. Een 
actuele lijst van aangesloten organisaties is te vinden op de website van Verwijsindex 
Haaglanden http://www.verwijsindexhaaglanden.nl. 
 


