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Ben je minderjarig en onder behandeling
bij MC Groep, of bent u
ouder/verzorgende en is uw kind onder
behandeling van MC Groep? Dan moet
een arts rekening houden met de
rechten en plichten van ouders en hun
kinderen.
Patiënten tot 18 jaar staan onder het
gezag van hun ouders of voogd. Dit
betekent dat ouders verantwoordelijk
zijn voor hun kinderen en dat zij volgens
de wet beslissingen nemen voor hun
kinderen. Dit geldt niet voor alle
leeftijden en alle beslissingen die een
kind moet nemen. Naarmate het kind
ouder is, mag het kind meer beslissingen
zelf nemen. Dit is ook het geval bij
medische behandelingen. Net als
volwassenen hebben kinderen en
jongeren patiëntenrechten die zijn
opgenomen in de Wet op de
Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Deze wet maakt onderscheid in drie
leeftijdsgroepen:




Met betrekking tot minderjarige
patiënten verkrijgen in veel gevallen hun
ouders deze rechten. In deze folder
leggen we uit wat het recht op informatie
en toestemming inhoudt voor deze
leeftijdsgroepen en hun ouders.
Toestemming
Een patiënt moet altijd zijn toestemming
verlenen voor een medische
behandeling. Er zijn uitzonderingen
wanneer een patiënt niet aanspreekbaar
is of als het gaat om een acute situatie
waarbij snel gehandeld moet worden.
Voor het uitvoeren van een medische
behandeling bij minderjarige patiënten
ligt dit wat anders.




Minderjarigen tot 12 jaar
Minderjarigen van 12 tot 16 jaar
Minderjarigen vanaf 16 jaar

Een patiënt heeft het recht op
zelfbeschikking, dit betekent dat een
patiënt zelf mag beschikken over zijn
lichaam en wat hiermee gebeurt. Hier
zijn een aantal concrete rechten aan
verbonden, zoals:








Het recht op informatie en het recht
om geen informatie te willen;
Recht op inzage in het medisch
dossier en vernietiging van het
medisch dossier;
Toestemmingsvereiste voor een
behandeling;
Recht op privacy en geheimhouding
van medische gegevens (het
beroepsgeheim);
Recht om te klagen.
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Minderjarigen tot 12 jaar:
toestemming van ouders/voogden
vereist. Toestemming van het kind is
niet vereist.
Minderjarigen van 12 tot 16 jaar:
toestemming van ouders/voogden
en kind zijn vereist. Er zijn
uitzonderingen waarbij een
verrichting zonder toestemming van
de ouders mag worden uitgevoerd.
Als het niet behandelen van een
jongere voor hem ernstig nadeel
oplevert en de minderjarige de
behandeling weloverwogen blijft
wensen, hoeven de ouders niet over
de behandeling te worden ingelicht.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij
abortus. Ook wanneer de
minderjarige na weigering van de
toestemming de behandeling
weloverwogen blijft wensen, mag de
verrichting alsnog worden
uitgevoerd. Dit is afhankelijk van het
bevattingsvermogen van het kind en
is aan het oordeel van de arts.
Minderjarigen van 16 jaar en ouder:
beslissen zelf over de behandeling.
Om de toestemming van hun ouders
wordt niet verzocht.
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Wanneer de toestemming van
ouder(s) ontbreekt bij kinderen
jonger dan 12 jaar
Het kan voorkomen dat u of uw partner
geen toestemming wil geven voor de
behandeling van uw kind, ook al is deze
noodzakelijk. Religieuze overwegingen
kunnen hiervoor de reden zijn. Wat kan
een arts dan doen?
In het kader van
“goedhulpverlenerschap” mag een arts
de behandeling bij een kind tot 12 jaar in
uitzonderingsgevallen toch verrichten
wanneer dit in het belang van het kind
is. Bijvoorbeeld wanneer de behandeling
noodzakelijk is om de
gezondheidstoestand van het kind te
verbeteren. Het gaat hier om acute
situaties waarbij de motieven van de
weigerende ouder niet het belang van
het kind dienen. Wanneer de ouders het
kind feitelijk aan zorg onttrekken, kan de
arts de Raad van Kinderbescherming
inlichten. De Raad van de
Kinderbescherming kan de rechter
verzoeken om de ouders tijdelijk uit het
gezag te zetten. Wanneer de ouders niet
meer beschikken over het gezag van hun
kind, kunnen zij niet meer beslissen over
de zorg van het kind. De arts zal dan
toestemming vragen aan de tijdelijke
voogd van het kind.
Informatie
Elke patiënt heeft recht op informatie
over zijn behandeling. Zo ook
minderjarigen. Een kind tot 16 jaar
wordt zoveel mogelijk geïnformeerd en
betrokken bij zijn behandeling. Voor
kinderen tot 16 jaar geldt dat de
voorlichting die het kind krijgt moet zijn
afgestemd op het bevattingsvermogen
van het kind. Indien uw kind jonger is
dan 16 jaar, heeft u ook recht op
informatie over de behandeling van uw
kind. In uitzonderingsgevallen kan de
arts ervoor kiezen om u niet in te lichten
over de behandeling van uw kind (vanaf
12 jaar) wanneer uw kind hier specifiek
om vraagt en wanneer niet behandelen
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extreem nadeel voor uw kind oplevert.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de
behandeling van geslachtsziektes. Vanaf
16 jaar mogen minderjarigen zelf
beslissen over hun behandeling en
hebben ze zelfstandig recht op
informatie.
Inzage of kopie van het
patiëntendossier
U heeft recht op informatie over de
behandeling van uw kind. Hierdoor heeft
u ook recht op inzage in het
patiëntendossier van uw kind. U kunt via
de website een kopie van het
patiëntendossier opvragen. Wanneer u
het patiëntendossier van uw kind tot 16
jaar opvraagt, wordt toestemming van
uw partner verondersteld te zijn
gegeven. Jongeren vanaf 16 jaar hebben
zelf het recht om hun dossier op te
vragen.
Gescheiden ouders
Wanneer u gaat scheiden, behouden u
en uw ex-partner in principe beide het
gezag over uw kinderen. Wanneer
gescheiden ouders beschikken over het
gezag, gaan zorgverleners uit van
dubbele toestemming. U beslist dan
samen met uw ex-partner over de zorg
van uw kind. Dit betekent dat beide
ouders toestemming moeten geven voor
de behandeling van hun kind.
Soms bepaalt de rechter bij de
echtscheiding dat één ouder het gezag
krijgt over het kind. Wanneer uw expartner geen gezag meer heeft over uw
kinderen, mag hij/zij niet meebeslissen
in de behandeling. Alleen de
gezaghebbende ouder heeft het recht om
toestemming te verlenen en het recht op
informatie over de zorg van het kind. De
niet-gezaghebbende ouder heeft alleen
recht op feitelijke en globale informatie.
Uw ex-partner heeft geen recht op
inzage in het patiëntendossier van uw
kinderen en kan geen kopie van het
dossier aanvragen.
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Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit
onderwerp? Dan kunt u contact opnemen
met de klachtenfunctionaris van MC
Groep via ons algemene
telefoonnummer: 0320-271911
(beschikbaar op maandag, dinsdag en
donderdag).
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