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Toestemming behandeling van minderjarige kinderen (informed consent) 

 

Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders (of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen 

tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar 

beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft. 

Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd. 

 

Lever s.v.p. onderstaand formulier ondertekend bij mij in (het formulier mag ook gescand worden en per email aan mij 

verstuurd worden). Hiermee geeft u / geef je toestemming tot behandeling bij praktijk PANTAREI en gaat u akkoord met de 

gehanteerde privacy regels,  zie formulier op de website. 

 

Naam kind:            

 

Geboortedatum kind:           

 

 

Ondergetekenden geven toestemming voor behandeling: 

 

Naam moeder / verzorger / voogd:         

 

Datum:             

 

Plaats:             

 

Handtekening:            

 

 

 

Naam vader / verzorger / voogd:         

 

Datum:             

 

Plaats:             

 

Handtekening:            

 

 

Jongere (12 jaar en ouder) geeft zelf toestemming: 

 

Datum:             

 

Plaats:             

 

Handtekening:            

 

 

Het ontstaan van de WGBO 
In de jaren zeventig wilde de maatschappij de positie van de patiënt versterken. Daarom is op 1 april 1995 de WGBO van kracht geworden. Een patiënt kan 
naleving van deze wet via de rechter afdwingen. De WGBO geldt voor geneeskundige verrichtingen van alle zorgaanbieders zoals artsen, tandartsen en 
therapeuten. De wet geldt ook voor de verpleging en verzorging van de patiënt tijdens een behandeling in een ziekenhuis. 

Rechten en plichten 
De zorgverlener moet een goede zorgverlener zijn. De patiënt heeft vooral fundamentele rechten en één plicht, namelijk dat hij de zorgverlener 
inlichtingen moet geven en dat hij moet meewerken. U vindt de exacte bepalingen over de overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling in 
afdeling 5 (artikelen 446 t/m 468 van Titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 

 Leeftijd en beslissingsbevoegdheid In de WGBO worden kinderen als volgt ingedeeld: 
tot 12 jaar: ouders of voogd beslissen. Aan jonge kinderen moet wel op een begrijpelijke manier worden verteld wat er met hen gaat gebeuren. 
12 tot 16 jaar: zowel ouders als kind moeten toestemming geven. De mening van het kind is in principe doorslaggevend. 
vanaf 16 jaar: kinderen zijn beslissingsbevoegd. De ouders krijgen ook geen informatie over hun kind, als deze daar geen toestemming voor geeft. 
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