Rechten en plichten kind
Net als volwassenen hebben kinderen patiëntenrechten en -plichten.
Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de
Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).
De WGBO is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De wet
onderscheidt drie leeftijdsgroepen:
- kinderen tot en met 11 jaar;
- kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar;
- jongeren vanaf 16 jaar en ouder.
De relatie tussen u, uw kind en een arts of andere hulpverlener hoort
gebaseerd te zijn op wederzijds vertrouwen. Wanneer dit niet zo is,
geeft de wet duidelijkheid hoe te handelen.
Van u en uw kind mag de arts of verpleegkundigen verwachten
geïnformeerd te worden over de gezondheid en
gezondheidsklachten van uw kind. Van de arts, verpleging en
andere hulpverleners mag u zo goed mogelijke behandeling, zorg en
begeleiding verwachten.
Gezag
Niet alle kinderen leven samen met beide ouders. Wel is het gezag
over het kind altijd geregeld. Dat is toegewezen aan één of beide
ouders. De rechter kan ook een voogd benoemen.
De ouder, die alleen het gezag heeft, is verplicht met de ander ouder
te overleggen over belangrijke gebeurtenissen van een kind. Dit
geldt ook voor een ingrijpende medische behandeling. De ouder, die
het gezag niet heeft, kan wel informatie krijgen over zijn kind.
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In deze folder wordt met ‘de ouders’ degenen bedoeld die het gezag
over het minderjarige kind hebben.
Toestemming
Voordat een onderzoek of behandeling mag plaatsvinden, heeft de
arts (behandelaar) toestemming nodig van ouder(s) en/of het kind.
De behandelaar heeft een informatieplicht om ouders en kind zo
volledig mogelijk te informeren, zodat zij kunnen beslissen of ze
instemmen met het onderzoek of de behandeling. Het geven van
toestemming op basis van volledig geïnformeerd zijn, wordt
aangeduid met de Engelse term ‘informed consent’.
In ieder geval moet de behandelaar u en uw kind informeren over:
het doel van het onderzoek of de behandeling;
de aard van het onderzoek of de behandeling;
de te verwachten resultaten;
mogelijke risico’s;
eventuele andere behandelmogelijkheden.
Per leeftijdsgroep geeft de WGBO aan wie toestemming voor een
onderzoek of behandeling moet geven (ouders en/of kind), wie recht
heeft op informatie en wie het medisch dossier mag inzien.
Kinderen tot en met 11 jaar*
Tot en met 11 jaar vallen kinderen volgens de wet volledig
onder de zeggenschap van de ouders. Zowel u (als ouder) als
ook de hulpverleners dienen bij het nemen van beslissingen over
medische behandelingen of onderzoeken bij uw kind wel rekening te
houden met de opvattingen en de wensen van uw kind.
Dit betekent dat:
u namens uw kind een behandelingsovereenkomst met de
behandelaar aangaat en hem namens uw kind toestemming geeft
voor onderzoek of behandeling;
uw kind zoveel mogelijk moet worden betrokken bij beslissingen
die worden genomen;
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u dient te worden geïnformeerd door de behandelaar;
uw kind recht op informatie heeft, waarbij de informatie op het
bevattingsvermogen van uw kind moet zijn afgestemd;
u het recht heeft het medisch dossier van uw kind in te zien. Als u
dat wilt, kunt u het dossier of een gedeelte daarvan met uw kind
doornemen.
Meer informatie over inzage en/of kopieën van het patiëntendossier
vindt u in de ziekenhuisfolder ‘Recht op inzage’.
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.
Dit betekent dat:
behalve u (als ouders) ook uw kind zelf toestemming moet geven
voor een onderzoek of behandeling;
zowel uw kind als u het recht hebben te worden geïnformeerd;
uw kind recht heeft op inzage in zijn dossier. Als u het medisch
dossier van het kind wilt inzien, is hiervoor toestemming nodig
van uw kind.
Jongeren vanaf 16jaar en ouder*
Jongeren vanaf 16 jaar 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.
Dit betekent dat:
uw kind een geneeskundige behandelingsovereenkomst sluit;
uw kind zelfstandig kan beslissen of het voor een medisch
onderzoek of behandeling toestemming geeft;
er is geen toestemming van u (als ouder) nodig;
uw kind er recht op heeft volledig te worden geïnformeerd. U
wordt alleen geïnformeerd als uw kind daarmee akkoord gaat;
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uw kind het recht heeft zijn medisch dossier in te zien. Daar is
geen toestemming van u voor nodig;
u het medisch dossier alleen mag inzien als uw kind daarmee
akkoord gaat.
Bovenstaande regels vormen de basis voor een
behandelingsovereenkomst. Het zijn algemene regels die de WGBO
voorschrijft. Er zijn echter ook bijzondere situaties, waarin andere
regels gelden. Voor deze bijzondere regels verwijzen wij u naar de
website van de Stichting Kind en Ziekenhuis.
Meer informatie
De Stichting Kind en Ziekenhuis heeft tot doel het welzijn van het
kind te bevorderen voorafgaand, tijdens en na een
ziekenhuisopname. Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Stichting Kind en Ziekenhuis
Postbus 197
3500 AD Utrecht
Tel. (030) 291 67 36
E-mail info@kindenziekenhuis.nl
Website www.kindenziekenhuis.nl
* bronvermelding ‘Rechten en plichten van u en uw kind’: Stichting Kind en
Ziekenhuis
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