Het overdragen van een dossier na het bereiken van de 4jarige leeftijd

Huidige uitvoerende JGZ organisatie
4 jaar

Een kind wordt 4 jaar

Melden
Het DD JGZ maakt een
elke dag een lijst van
kinderen die naar een
4-19 organisatie
overgedragen moeten
worden

Opzoeken nieuwe
organisatie

Controleren
toestemming

De nieuwe JGZorganisatiewordt
uitgezocht

De JGZ organisatie
controleert de
toestemming van de
ouders voor
dossieroverdracht

Versturen dossier
Het dossier
wordt
verstuurd naar de
nieuwe JGZ organisatie
(in batch)

De huidige
organisatie
archiveert het
dossier in systeem

?
Wel
toestemming
ouders

Parkeren van dossier
tot een organisatie
contact opneemt naar
aanleiding van een
schoollijst (of GBA
bericht)

Geen
toestemming
ouders

Reactie op batch

akkoord

niet akkoord
akkoord

Nieuwe uitvoerende
JGZ organisatie
De nieuwe JGZ
organisatie maakt
een nieuw dossier
aan
Het dossier wordt
opgenomen in het
systeem van de
nieuwe JGZ

Er wordt een nieuw dossier
aangemaakt nadat de
huidige contact opgenomen
heeft met de nieuwe of
wanneer de nieuwe contact
opneemt met de huidige na
ontvangen van de
schoollijst

De nieuwe JGZ
organisatie verwijdert
het dossier uit het
systeem

Scenario
De administratief medewerkster logt 's morgens in op het DD JGZ en ziet dat het systeem een lijst
met kinderen heeft klaar gezet die overgedragen moeten worden aan een 4-19 organisatie. Het
systeem heeft ook al aangegeven naar welke organisatie het kind overgedragen moet worden (op
basis van postcodetabel). Bij elk kind geeft het systeem aan of ouders toestemming hebben gegeven
voor overdracht en of een zorgverlener uit het team van het kind het dossier heeft afgesloten en
toestemming heeft gegeven voor overdracht. Als de ouders geen toestemming hebben gegeven dan
wordt dit door het systeem aangegeven zodat dede nieuwe organisatie telefonisch op de hoogte kan
worden gebracht. Als de toestemming van de ouders onbekend is dan wordt dit alsnog aan de
ouders gevraagd. Als de JGZ professional het dossier nog niet inhoudelijk afgesloten heeft laat de
JGZ-medewerker dit weten aan de JGZ-professional. Als er toestemming is van de ouders en een
akkoord van de JGZ-professional, dan geeft de JGZ-medewerker akkoord om het dossier van het kind
te versturen naar de juiste nieuwe uitvoerende organisatie.
De administratief medewerkster van de nieuwe organisatie ontvangt het dossier en zorgt ervoor dat
het kind onder de verantwoordelijkheid van een JGZ-professional valt.

