
Meer weten? Ga dan naar www.drentseverwijsindex.nl

De DVi is alleen toegankelijk voor geau-
toriseerde professionals. Dit zijn profes-
sionals die toestemming hebben om 
met de DVi te mogen werken.  Het is 
voor professionals niet mogelijk om in 
de DVi op zoek te gaan naar andere be-
trokkenen zonder zichzelf als betrokke
ne kenbaar te maken. 

Wie heeft toegang tot de DVi?

De DVi is goed beveiligd. Dit moet ook 
volgens de wet Bescherming Persoons-
gegevens. De professional informeert de 
ouders/verzorgers wanneer hij zich in de 
DVi kenbaar gaat maken als betrokkene 
en de jeugdige jonger is dan 12 jaar. Wan-
neer de jeugdige tussen de 12 en 16 jaar 
is, informeert hij ook de jeugdige zelf. 
Wanneer de jeugdige 16 jaar of ouder is 
dan vraagt hij toestemming om de 
ouders te mogen informeren over het 
DVi-signaal.

Privacy

Met de DVi wordt alleen bijgehouden of 
meerdere professionals op hetzelfde 
moment bij een jeugdige betrokken zijn. 
Er staat geen inhoud in de DVi! Alleen de 
naam, het geslacht en geboortedatum 
en de gegevens van de professional. De 
DVi weet nooit wat er met de jeugdige 
aanaan de hand is, alleen dát er professio-
nals betrokken zijn en wie dit zijn.

Wat staat er in de DVi?

Wanneer verschillende organisaties zich  
in de DVi kenbaar maken als betrokkene 
bij een jeugdige, ontstaat er een match. 
De betrokken professionals krijgen van 
de DVi een e-mail dat ook een andere 
professional betrokken is. Zij kunnen 
dan contact met elkaar opnemen voor 
verdere afstemming. verdere afstemming. 

Hoe werkt het?

De Drentse Verwijsindex (DVi) is een digitaal sys-
teem waar professionals zich kenbaar maken 
als betrokkene bij een kind. Als twee of meer 
professionals dit voor dezelfde jeugdige doen, 
ontstaat er een match. Dit zorgt voor een betere 
samenwerking en hulpverlening.

Wat is de Drentse Verwijsindex?


