Rechten van het kind als patiënt (WGBO)
De relatie tussen een patiënt en een arts of andere hulpverlener hoort gebaseerd te zijn
op wederzijds vertrouwen. Daarnaast is de zorgverlening ook gebonden aan een aantal
wettelijke bepalingen. Dat gebeurt in de Wet op de Geneeskundige Behandeling
Overeenkomst, kortweg aangeduid als de WGBO. Deze wet heeft betrekking op
volwassenen en kinderen.
Toestemming geven
De WGBO (Wet Geneeskundig Behandeling Overeenkomst) schrijft voor dat een
medisch onderzoek en een medische behandeling alleen mogen worden uitgevoerd als
de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Een patiënt kan moeilijk beslissen of
hij al dan niet toestemming voor een onderzoek of behandeling zal geven als hij niet
weet waar het om gaat. Om die reden legt de wet de behandelaar de verplichting op
ervoor te zorgen, dat de patiënt alle informatie krijgt die hij nodig heeft om een
beslissing te kunnen nemen. Het geven van toestemming op basis van geïnformeerd zijn
wordt vaak aangeduid met de Engelse term 'informed consent'.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

De patiënt moet in elk geval worden geïnformeerd over:
 Het doel van het onderzoek of de behandeling.
 De aard van het onderzoek of de behandeling.
 De te verwachten resultaten en de mogelijke risico's.

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Ook moet hem worden verteld of er eventueel andere behandelmogelijkheden zijn en
waaruit die bestaan.

KvK Gooi en Eemland:

Het kind als patiënt

www.meandermc.nl

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

32082917

In het normale dagelijkse leven zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van het
kind dat nog geen 18 jaar is. Dit betekent dat een kind tot die leeftijd onder het gezag
van de ouders staat en dat de ouders voor het kind beslissen. Dat ligt anders wanneer
het gaat om medische zorg. De WGBO onderscheidt drie leeftijdscategorieën en regelt
voor elke categorie afzonderlijk de rechten van het kind en die van de ouders.
De drie categorieën zijn:
 Kinderen tot en met 11 jaar.
 Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar.
 Kinderen vanaf 16 jaar en ouder.
 Per leeftijdscategorie geeft de wet aan wie toestemming voor een onderzoek of
behandeling moet geven: de ouders of het kind.
 Wie van hen er recht op heeft de informatie te krijgen die nodig is om
toestemming te kunnen geven.
 Wie van hen het medisch dossier mag inzien.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Kinderen tot en met 11 jaar
Kinderen tot en met 11 jaar vallen volledig onder de zeggenschap van de ouders.
Toch zijn de wat oudere kinderen in deze leeftijdscategorie vaak al heel goed in staat om mee te denken over hun
gezondheid en de problemen die daarmee te maken hebben. Volgens de wet dienen ouders en hulpverleners bij
het nemen van beslissingen over medische behandelingen of onderzoeken bij het kind dan ook rekening te
houden met de opvattingen en de wensen van het kind zelf.
Samengevat leidt dit tot de volgende regels:
 het zijn de ouders die een behandelingsovereenkomst met de behandelaar aangaan en die toestemming
moeten geven;
 het kind moet zoveel mogelijk worden betrokken bij de beslissingen die worden genomen;
 de ouders dienen te worden geïnformeerd;
 het kind moet ook worden geïnformeerd, waarbij de informatie op het bevattingsvermogen van het kind
moet zijn afgestemd;
 de ouders hebben het recht het medisch dossier in te zien, de kinderen niet. Als de ouders dat willen,
kunnen zij het dossier, of een gedeelte daarvan, met het kind doornemen.
Bijzondere situaties
Voor bijzondere situaties gelden bijzondere regels:







Wanneer ouders hun kind een bepaalde behandeling willen laten ondergaan, kan de hulpverlener
besluiten aan deze wens geen gevolg te geven als hij van mening is dat de behandeling niet in het belang
van het kind is. Om dezelfde reden kan hij ook weigeren de ouders het medisch dossier te laten inzien.
Soms weigeren ouders hun toestemming te geven voor een bepaalde behandeling. Zij willen bijvoorbeeld
niet, op religieuze gronden, dat hun kind een bloedtransfusie krijgt. Die weigering kan het leven van het
kind in gevaar brengen. De hulpverlener mag dan de behandeling niet zonder meer uitvoeren. Wel kan hij
de rechter vragen tijdelijk het gezag van de ouders over het kind te beperken om de behandeling toch
mogelijk te maken.
Wanneer ouders en hulpverleners een behandeling nodig vinden, kan het kind tot en met 11 jaar deze
niet weigeren. Wel kan een hulpverlener bij wijze van uitzondering gevolg geven aan de wens van het
kind om een bepaalde behandeling niet te ondergaan. Hij moet er dan van overtuigd zijn dat het kind in
staat is zelf te beslissen. Zo'n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen met een kind dat langdurig ernstig
ziek is en dat uit ervaring weet hoe belastend de behandeling is.
De hulpverlener mag altijd zonder de toestemming van de ouders handelen in acute situaties, wanneer hij
direct moet ingrijpen om nadelige gevolgen voor het kind te voorkomen.

Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar
Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar hebben volgens de wet bij medische behandelingen of onderzoeken een
belangrijke eigen stem.
Voor deze leeftijdscategorie gelden de volgende regels:
 Behalve de ouders moet ook het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling.
 zowel het kind als de ouders hebben er recht op te worden geïnformeerd.
 het kind heeft recht op inzage in zijn medisch dossier. Het verlenen van inzage aan de ouders is niet
toegestaan zonder de toestemming van het kind, zij het dat de hulpverlener rekening moet houden met
de betrokkenheid van de ouders.
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Bijzondere situaties
Voor bijzondere situaties gelden bijzondere regels:
 Wanneer kind en ouders met elkaar van mening verschillen, hangt het van het bevattingsvermogen van
het kind af of zijn mening zwaarder wordt gewogen dan die van de ouders. Het is aan de hulpverlener om
dit in te schatten. Geven de ouders bijvoorbeeld toestemming maar wil het kind de behandeling niet, dan
zal de hulpverlener de wil van het kind volgen indien dit geen ernstige gevolgen voor het kind oplevert;
 Is de behandeling of het onderzoek zonder de toestemming van de ouders uitgevoerd, dan hebben de
ouders alleen recht op informatie en inzage in het dossier als het kind hierin toestemt. Het kind kan willen
dat zijn ouders niet worden geïnformeerd en dat hun niet om toestemming wordt gevraagd. De
hulpverlener kan dan aan die wens gevolg geven als hij vindt dat het kind, letterlijk, oud en wijs genoeg is
om hier zelf over te beslissen.
 Als in acute situaties gevaar bestaat voor het leven van het kind mag een hulpverlener altijd handelend
optreden, ook als hij voor de behandeling niet de toestemming van de ouders en het kind heeft.

Kinderen vanaf 16 jaar en ouder
Kinderen vanaf 16 jaar en ouder worden door de WGBO op één lijn gesteld met volwassenen.
In zaken die te maken hebben met hun gezondheid worden zij dus niet meer als minderjarig beschouwd, ook al
zijn zij nog geen 18 jaar.
Voor deze leeftijdscategorie gelden de volgende regels:
 de kinderen kunnen zelfstandig beslissen of zij voor een medisch onderzoek of behandeling toestemming
geven;
 er is geen toestemming van de ouders nodig;
 de jongeren hebben er recht op volledig te worden geïnformeerd; de ouders worden alleen geïnformeerd
als hun kind daarmee akkoord gaat;
 een jongere heeft het recht om het medisch dossier in te zien; daar is geen toestemming van zijn ouders
voor nodig;
 de ouders mogen het medisch dossier inzien als het kind daar akkoord mee gaat.
Bijzondere situaties
Voor bijzondere situaties gelden bijzondere regels: als in acute situaties gevaar bestaat voor het leven van de
patiënt mag een hulpverlener altijd handelend optreden, ook als hij voor de behandeling niet de toestemming
van de jongere heeft.

Tot slot
Als u nog vragen heeft bespreek deze dan gerust met de arts of de verpleegkundige. Wilt u meer weten over de
WGBO, kijk dan op de website www.jadokterneedokter.nl of www.kindenziekenhuis.nl.
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