Rechten en plichten
Rechten van kinderen en jongeren bij een medische behandeling: informatie voor ouders en
kinderen
Uw kind komt in behandeling bij KJT. Een belangrijke start van de behandeling is dat u samen met
uw kind en behandelaar bekijkt wat er aan de hand is en wat de behandeling inhoudt. Dit kan
betekenen dat er eerst een diagnostisch onderzoek dient plaats te vinden en dat doelen met de
behandelaar worden afgesproken. Naast deze inhoudelijke informatie, is het ook handig om te
weten welke wet- en regelgeving ten aanzien van een medische (en hier wel psychologische)
behandeling van kinderen en jongeren in Nederland worden gehanteerd.
In deze brochure gaan we ervan uit dat u als ouder het wettelijk (ouderlijk) gezag hebt over uw
kind. Ouders hebben doorgaans het gezamenlijk gezag over hun kind(eren). Dat betekent dat u
dezelfde rechten hebt. Algemeen geldend is dat een behandeling pas kan starten als van beide
ouders de toestemming is verkregen. In deze brochure geven we u ook informatie over
toestemming en informatieverstrekking bij scheiding en ouderlijk gezag
De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
De rechten van cliënten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO). Voor kinderen en jongeren gelden specifieke rechten. De wet
onderscheidt drie leeftijdsgroepen:
• kinderen tot 12 jaar;
• jongeren van 12 tot 16 jaar;
• jongeren vanaf 16 jaar.
Voor iedere leeftijdsgroep gelden aparte rechten. Hieronder wordt informatie gegeven over de
belangrijkste rechten.
Rechten voor kinderen tot 12 jaar
Kinderen tot twaalf jaar mogen niet zelf beslissen. De ouders moeten toestemming geven voor
onderzoek en behandeling van hun kind. De ouders worden volledig geïnformeerd om een goede
beslissing over de behandeling van hun kind te kunnen nemen. Toch begrijpen kinderen vaak goed
wat er met hen gebeurt. Daarom is het van belang dat de behandelaar en de ouders het kind
zoveel mogelijk betrekken bij besluiten en de behandeling. Voor het kind is een duidelijke en
begrijpelijke uitleg nodig. Zo weet het kind wat er gaat gebeuren en kan het beter meewerken.
Inzage in het medisch dossier
De ouders hebben recht op inzage in het medisch dossier van hun kind. Zij kunnen een kopie
krijgen van (een gedeelte van) het dossier. Inzage zal meestal samen met de behandelaar
plaatsvinden, deze kan dan meteen uitleg geven. Wanneer inzage niet in het belang van het kind
is, mag de behandelaar de inzage weigeren. De behandelaar mag kinderen onder de twaalf jaar
niet zelf inzage verlenen. Wel kunnen de ouders het dossier in hun bijzijn aan hun kind laten lezen.
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Rechten van jongeren van 12 tot 16 jaar
Jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar weten vaak heel goed wat ze willen. Bij medische
behandelingen wordt hun mening dan ook serieus genomen. Zowel de jongere als de ouders
moeten toestemming geven voor een behandeling. De jongere en de ouders hebben het recht
om volledig geïnformeerd te worden. De behandelaar moet de informatie zo geven dat de jongere
en de ouders het kunnen begrijpen. Als de jongere niet wil dat zijn ouders worden geïnformeerd,
kan de behandelaar hiermee in uitzonderlijke gevallen akkoord gaan. De behandelaar zal echter
in alle gevallen proberen de ouders erbij te betrekken.
Inzage in het medisch dossier
Zowel de jongere als de ouders kunnen inzage krijgen in het medisch dossier. Zij kunnen een kopie
krijgen van (een gedeelte van) het dossier. De jongere kan bezwaar maken tegen inzage door
(een van) de ouders. De behandelaar kan hiermee in uitzonderlijke gevallen akkoord gaan. De
behandelaar draagt er dan zorg voor dat dit bezwaar wordt vastgelegd in het dossier. Als de
behandelaar de jongere verstandig genoeg acht, zal hij/zij toestaan dat de jongere alleen het
dossier inziet. De behandelaar zal echter in alle gevallen proberen de ouders erbij te betrekken.
Rechten van jongeren vanaf 16 jaar
Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over hun medische behandeling. Zij hebben
dezelfde rechten als volwassenen. Een jongere moet zelf toestemming geven voor een
behandeling. De jongere heeft daarbij het recht om volledig geïnformeerd te worden.
Toestemming van de ouders is niet meer nodig. De behandelaar heeft een inspanningsverplichting
om de ouders te informeren in het belang van de behandeling van het kind.
Inzage in het medisch dossier
De jongere kan zelf inzage in het medisch dossier vragen. Hij kan ook een kopie van (een gedeelte
van) het dossier krijgen. De ouders hebben geen recht dit dossier in te zien, tenzij de jongere
hiermee instemt.
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