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In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, kortweg 

aangeduid als de WGBO, zijn ook de rechten vastgelegd van het kind als 

patiënt.

Toestemming geven
De WGBO schrijft voor dat een medisch onderzoek en een medische 

behandeling alleen mogen worden uitgevoerd als de patiënt daar 

toestemming voor heeft gegeven. De wet legt de behandelaar ook de 

verplichting op ervoor te zorgen, dat de patiënt alle informatie krijgt die 

nodig is om een beslissing te kunnen nemen.

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.

Ook moet worden verteld of er eventueel andere behandelmogelijkhe

den zijn en waaruit die bestaan. In het normale dagelijks leven beslissen 

de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger voor het kind. Dat ligt anders 

wanneer het gaat om medische zorg. De wet zegt daarover onder meer 

het volgende: 

Kinderen tot 12 jaar
Kinderen tot twaalf jaar vallen volledig onder de zeggenschap van de 

ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger. Volgens de wet dienen ouder(s)/

wettelijk vertegenwoordiger echter wel rekening te houden met de 

opvattingen en de wensen van het kind zelf over medische 

behandelingen of onderzoeken.

 − het zijn de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger die een 

behandelings overeenkomst met de behandelaar aangaan en die 

toestemming moeten geven;

 − het kind moet zoveel mogelijk worden betrokken bij de beslissingen 

die worden genomen;
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 − de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger dienen te worden 

geïnformeerd;

 − het kind moet ook worden geïnformeerd, waarbij de informatie op 

het bevattingsvermogen van het kind moet zijn afgestemd;

 − de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger hebben het recht het 

medisch dossier in te zien, de kinderen niet. Als de ouder(s)/wettelijk 

vertegenwoordiger dat willen, kunnen zij het dossier, of een gedeelte 

daarvan, met het kind doornemen.

Voor bijzondere situaties gelden bijzondere regels. Die kunt u onder 

meer vinden op de website www.kindenziekenhuis.nl

Een van die uitzonderingen is:

 − de hulpverlener mag altijd zonder de toestemming van de ouder(s)/

wettelijk vertegenwoordiger handelen in acute situaties, wanneer hij 

direct moet ingrijpen om nadelige gevolgen voor het kind te 

voorkomen.

Kinderen van 12 tot 16 jaar
Volgens de wet hebben kinderen van deze leeftijden een belangrijke 

eigen stem.

 − behalve de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger moet ook het kind 

zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling;

 − zowel het kind als de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger hebben er 

recht op te worden geïnformeerd;

 − het kind heeft recht op inzage in zijn medisch dossier. Als de ouder(s)/

wettelijk vertegenwoordiger het medisch dossier van het kind willen 

inzien, is hiervoor toestemming van het kind nodig.
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Ook hier zijn regels voor bijzondere situaties.

 − geven de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger bijvoorbeeld 

toestemming maar wil het kind de behandeling niet, dan volgt de 

hulpverlener de wil van het kind indien dit geen ernstige gevolgen 

voor het kind oplevert;

 − 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 ouder(s)/wettelijk 

vertegenwoordiger en het kind heeft.

Kinderen van 16 jaar en ouder
De wet stelt kinderen vanaf 16 jaar op één lijn met volwassenen.

 − de jongeren kunnen zelfstandig beslissen of zij voor een medisch 

onderzoek of behandeling toestemming geven;

 − er is geen toestemming van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger 

nodig; de jongeren hebben er recht op volledig te worden 

geïnformeerd; de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger 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 ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger voor 

nodig;

 − de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger mogen het medisch dossier 

inzien als het kind daar akkoord mee gaat.

Ook hier geldt dat:

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.

Op onze website en de website van de Rijksoverheid vindt u meer 

informatie over de rechten en plichten van (minderjarige) patiënten.
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Plichten 
U hebt de plicht uw hulpverlener eerlijk en volledig te informeren over 

uw medische situatie en actief mee te werken aan uw genezing. 

U dient zich tegenover alle medewerkers van het ziekenhuis behoorlijk te 

gedragen. U dient zich op de hoogte te stellen van de huisregels van het 

ziekenhuis en zich daaraan te houden. 

U dient zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs waarop ook 

uw Burgerservicenummer staat vermeld. 

U hebt de plicht afspraken in het ziekenhuis na te komen of u tijdig af te 

melden. Doet u dat niet, dan kunnen de kosten van de behandelingsaf

spraak voor uw rekening komen. 

U hebt de verplichting het ziekenhuis te betalen voor de geleverde zorg. 

Twijfelt u of u voldoende verzekerd bent, neemt u dan vooraf contact op 

met uw ziektekostenverzekeraar. 

U wordt gevraagd om een verklaring te ondertekenen wanneer u zonder 

toestemming van uw behandelend arts het ziekenhuis wilt verlaten of de 

behandeling wilt beëindigen. 

Wij vinden uw privacy en de privacy van onze medewerkers en patiënten 

belangrijk. Indien u tijdens uw verblijf of uw aanwezigheid in het 

ziekenhuis een foto, film of geluidsopname maakt waarop een 

medewerker, patiënt of bezoeker in beeld of te horen is, bent u verplicht 

hiervoor toestemming te vragen. 

Ter bescherming van uw en onze bezittingen zijn in het ziekenhuis op 

meerdere plaatsen camera’s aangebracht.
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Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

m
zp

2340 ap
ril 2017


