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Second opinion 
 
In de jeugdwet is er geen recht op een second opinion, maar een gemeente kan er zelf voor kiezen 
om een second opinion mogelijk te maken. In onze regio (samenwerkende gemeenten Zuid-Holland 
Zuid) hebben ouders de mogelijkheid om te vragen om een second opinion. Zoals ook vastgelegd in 
de verordening Jeugdhulp. 
 
Dit staat in de verordening jeugdhulp: 
“De jeugdige of zijn ouder kunnen een second opinion aanvragen bij een jeugdprofessional van het jeugdteam, 
anders dan de behandelend medewerker of een ander jeugdteam uit de regio Zuid-Holland Zuid, onverminderd 
de mogelijkheden van bezwaar en beroep.” 
 
Begripsbepaling second opinion (Stichting Jeugdteams ZHZ): de mogelijkheid om een nieuw onderzoek te doen 
met een andere (gelijkwaardig deskundige) jeugdprofessional uit een ander team/andere gemeente. Deze 
andere professional doet het gehele onderzoek overnieuw of op basis van alle informatie uit het eerste 
onderzoek, inclusief advies tot besluit.   
 
 
 
Hoe werkt een second opinion bij Stichting jeugdteams ZHZ?  
 
Soms bent u het niet eens met het advies over jeugdhulp in het actieplan of evaluatieverslag. Of het 
gesprek met de contactpersoon is niet goed verlopen. Ga dan in gesprek met de hulpverlener en 
maak uw zorg of klacht duidelijk. 
Is het probleem daarna nog steeds niet opgelost? Dan kunt u een second opinion aanvragen. De 
vorm van het aanvragen van een second opinion is vrij. U kunt het laten weten aan uw professional, 
deze zal de vraag doorzetten naar diens manager. U kunt een second opinion aanvragen op het 
moment dat er een advies ligt over het al dan niet inzetten van jeugdhulp, maar er nog geen 
beschikking is afgegeven. De second opinion moet worden uitgevoerd door iemand met dezelfde 
deskundigheid als de persoon met wie het eerste gesprek is geweest. Er zijn twee vormen van een 
second opinion: een volledig nieuw onderzoek inclusief een advies tot besluit óf op basis van alle 
informatie uit het eerste onderzoek, inclusief een advies tot besluit.  
De second opinion wordt uitgevoerd door een ander team of gemeente. Stichting Jeugdteams beslist 
welk team dit uit zal voeren. Na de second opinion wordt de casus teruggelegd bij het team/ 
gemeente waar de cliënt woont. De administratieve afhandeling wordt geregeld door het 
oorspronkelijke team. Dit betekent dat er afstemming plaatsvindt tussen de jeugdprofessional(s) van 
het sociale wijk/jeugdteam waar de second opinion is uitgevoerd en de jeugdprofessional(s) van het 
team uit uw eigen gemeente. Mocht een nieuwe beschikking nodig zijn, dan geeft het college van 
burgemeester en wethouders van uw eigen gemeente ook deze beschikking af.  
 
Zodra er een beschikking over jeugdhulp is afgegeven door het college van burgemeester en 
wethouders, is het niet mogelijk om binnen Stichting Jeugdteams ZHZ een second opinion te vragen. 
In die situatie kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over de 
bezwaarschriftenprocedure vindt u onderaan de beschikking voor jeugdhulp, die u heeft ontvangen. 
 
Als u kiest voor een second opinion, dan zullen wij gedurende deze second opinion de termijn van 
onderzoek vanaf uw aanvraag opschorten/stilzetten. U kunt tijdens een second opinion geen nieuwe 
informatie aandragen om mee te laten wegen in het onderzoek, want dan is er sprake van een 
nieuwe aanvraag en een nieuw onderzoek. Het oorspronkelijke team zal de aanvraag dan oppakken. 
Een second opinion is niet aan de orde wanneer met spoed zorg ingezet dient te worden in het 
belang van het kind, bijvoorbeeld i.v.m. de veiligheid van het kind/gezin.   
 


