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Rechten en plichten Kinderen 
 

Informatie voor ouders 
 
De Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie 
tussen u, uw kind en de hulpverlener. Zowel de hulpverlener als u en uw kind hebben 
op grond van deze wet een aantal rechten en plichten. 
 
Recht op informatie 
De hulpverlener zal in begrijpelijke taal informeren over: de ziekte, de aard van de 
behandeling of het onderzoek, de alternatieve behandelingsmogelijkheden, de 
gevolgen en risico’s van de behandeling of het onderzoek en de medicijnen en 
eventuele bijwerkingen Kortom de hulpverlener vertelt precies wat er 
gaat gebeuren en waarom. Deze informatie hebben u en uw kind nodig om te 
kunnen beslissen of u instemt met de behandeling. Vragen kunt u aan de 
hulpverlener stellen. Wilt u de informatie op schrift dan kunt u daarom vragen. Als u 
geen informatie wilt hebben dan kunt u dit ook aangeven. De hulpverlener zal 
hiermee rekening houden zolang dit voor u/uw kind of een ander niet schadelijk is. 
 
Recht op toestemming 
In het algemeen mag een arts uw kind niet behandelen zonder de toestemming van 
u en of uw kind. Bij ingrijpende behandelingen zal de hulpverlener expliciet om 
toestemming vragen. Bij niet ingrijpende behandelingen gaat de hulpverlener er 
vanuit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Soms is het niet mogelijk 
toestemming te vragen. Ook dan mag de hulpverlener er van uit gaan dat er 
toestemming 
voor de behandeling is, bijvoorbeeld wanneer uw kind bewusteloos wordt 
binnengebracht en 
er direct iets moet gebeuren. U/uw kind kan de toestemming altijd weer intrekken. 
 
Recht op inzage 
Uw hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens die 
betrekking hebben op de behandeling van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd van het 
kind hebben u en of uw kind het recht op inzage in de gegevens van het dossier van 
uw kind. Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met de behandelend specialist of 
de directie. 
 
Rechten die u en uw kind hebben zijn afhankelijk van de leeftijd van uw kind In het 
normale dagelijkse leven zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van het 
kind 
dat nog geen 18 jaar is. Dat ligt anders wanneer het gaat om medische zorg. 
De WGBO onderscheidt dan drie leeftijdscategorieën en regelt voor elke categorie 
afzonderlijk de rechten van het kind en van de ouders.  
De drie categorieën zijn: 
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kinderen tot 12 jaar; 

 Ouders moeten toestemming geven en hierbij de wens / mening van het kind 
betrekken. 

 Zowel het kind als de ouders hebben recht op begrijpelijke en volledige informatie 

 Ouders hebben inzagerecht in dossiers (kind niet alleen) 
 
jongeren van 12 tot 16 jaar; 

 Zowel kind als ouders moeten toestemming geven. 

 Zowel het kind als de ouders hebben recht op volledige informatie. 

 Zowel het  kind  heeft recht op inzage in het medisch dossier. De ouders mogen 
het medisch dossier inzien als het kind hiervoor toestemming geeft. Hierbij houdt 
de hulpverlener uiteraard rekening met de betrokkenheid van de ouders. 
 

jongeren van 16 jaar en ouder; 

 Jongere vanaf 16 jaar heeft dezelfde patiënten rechten als volwassenen. 

 Jongere geeft zelf al dan niet toestemming (ook als de ouders het niet eens zijn 
met de behandeling / beslissing). 

 Alleen de jongere heeft recht op volledige informatie (ouders niet tenzij de jongere 
hiervoor toestemming heeft gegeven). 

 Alleen de jongere vanaf 16 jaar heeft recht op inzage (ouders niet, tenzij de 
jongere hiervoor toestemming heeft gegeven). 

 
Geheimhouding 
Behandeling in ons ziekenhuis houdt in dat er gegevens over uw kind worden 
vastgelegd. Alleen artsen en ziekenhuismedewerkers die bij de directe hulpverlening 
betrokken zijn, mogen de gegevens inzien. Zij hebben tegenover anderen een 
geheimhoudingsplicht. Het ziekenhuis gaat zorgvuldig om met de 
gegevens. Om de gegevens in geautomatiseerde registraties te beschermen, 
hanteert het ziekenhuis regels die zijn opgenomen in het privacyreglement. 
 
Second opinion 
 
In de gezondheidszorg heeft u het recht een second opinion (tweede mening) te 
vragen. Een second opinion is een oordeel van een andere deskundige dan de 
behandelend arts.  U mag altijd een tweede mening vragen. U heeft daar geen 
toestemming voor nodig. Het is wel goed om er met uw arts over te praten. Deze kan 
samen met u afwegen naar wie u het beste kunt gaan.  Degene die een tweede 
mening geeft, neemt de behandeling niet over. 
U heeft bij een second opinion altijd een verwijzing nodig.  
 
U kunt op verschillende momenten om een tweede mening vragen. Bijvoorbeeld als 
u een belangrijke beslissing moet nemen over de behandeling of als u twijfelt over 
een diagnose of behandeling. 
 
Bespreek een verzoek om een tweede mening van tevoren met uw zorgverzekeraar. 
Als de zorgverzekeraar de kosten van een tweede mening niet accepteert, moet u 
deze namelijk zelf betalen. 
 
 
 
Vragen 
Heeft u vragen neem gerust contact op met 
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Patiëntenservicebureau  
Locatie Venlo  
routenummer 10 
 (077) 320 54 45  
 psbvenlo@viecuri.nl 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
Locatie Venlo Locatie Venray 
Tegelseweg 210 Merseloseweg 130  
5912 BL Venlo 5801 CE Venray  
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22 
internet: www.viecuri.nl 
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