Postbus 21000
8900 JA
Leeuwarden

058-2338388
info@sdfryslan.nl
www.sdfryslan.nl

Risicomeldingen over jeugdigen in de Verwijsindex
Datum: 31 januari 2019
_______________________________________________________________________________
De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een digitaal systeem dat risicomeldingen over jeugdigen tot
23 jaar bij elkaar brengt. Het doel is vroege signalering van risico’s die een gezonde en veilige
ontwikkeling naar volwassenheid van een jeugdige bedreigen, zodat tijdig passende hulp, zorg of
bijsturing kan worden gegeven. De regeling van de verwijsindex is opgenomen in de Jeugdwet.
De achterliggende gedachte van de verwijsindex is: één kind, één gezin, één plan. Het doel van de
verwijsindex is dat de jeugdige de zorg, hulp of bijsturing krijgt die hij nodig heeft om zich te
ontwikkelen tot een volwassene. Dit op een zo vroeg mogelijk moment, zodat kan worden voorkomen
dat kleine problemen grote problemen worden.
In Fryslân heet de verwijsindex ViF ZiZeO: Verwijsindex Fryslân, Zicht op Zorg en Onderwijs. In de
ViF ZiZeO moeten signaleringsbevoegde professionals een jeugdige signaleren in de verwijsindex
indien zij een ‘redelijk vermoeden’ hebben dat ‘de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige
ontwikkeling van de jeugdige daadwerkelijk worden bedreigd.’ Alleen professionele ondersteuners
hebben toegang tot de ViF ZiZeO. Wanneer een jeugdige twee of meerdere keren in het systeem
wordt gesignaleerd, is er sprake van een match. Bij een match wordt er vervolgens een waarschuwing
vanuit het systeem gezonden naar alle meldingsbevoegden die de betrokken jeugdige hebben
gesignaleerd. Zij nemen dan contact met elkaar op en maken onderling afspraken.
Meer informatie kun je vinden op de website van Verwijsindex Fryslân.
Bij de overeenkomst tussen zorgaanbieder en SDF is een convenant over de verwijsindex
toegevoegd. Dit convenant betekent echter niet dat de zorgaanbieder automatisch is aangesloten bij
de verwijsindex.
Wij attenderen u op onderstaande aandachtspunten voor zorgaanbieders:
Convenant Verwijsindex
Zorgaanbieders dienen zelf een convenant met Partoer af te sluiten om gebruik te kunnen maken van
de Verwijsindex. Het gebruik maken van de Verwijsindex is een vereiste uit de Jeugdwet en als
zodanig opgenomen in de overeenkomst met zorgaanbieder en SDF.
Toestemming
Betrokken jeugdige (of diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger) geeft toestemming voor melding in
de Verwijsindex.
Geen info@mailadres
Bescherming van persoonsgegevens is van groot belang. Bij een match in de Verwijsindex dient de
signalering terecht te komen bij de direct betrokken medewerker. Een account in de verwijsindex kan
daarom alleen aangevraagd worden met een e-mailadres “medewerkernaam@organisatie.nl”.
Account van zorgaanbieder
Alleen accounts met de organisatienaam van de zorgaanbieder worden in behandeling genomen.
Accountaanvragen met @hotmail, @gmail enz. worden niet in behandeling genomen.

