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Ben je nog geen 18 jaar en bij de dokter? Ben je nog geen 18 jaar en bij de dokter? 
WWat mag jij nu eigenlijk zelf beslissen?at mag jij nu eigenlijk zelf beslissen?

1.  De dokter moet aan 
jou én aan je ouders 
uitleggen wat er aan 
de hand is en wat er 
aan kan worden 
gedaan;

1.  Zowel jijzelf als je ouders 
hebben recht op 
informatie;

JONGER DAN 12 JAAR

12 TOT EN MET 15 JAAR

OUDER DAN 16 JAAR

1.  Alleen jij hebt recht op informatie;

2.  Alleen jij beslist of je een behandeling wilt of niet;

2.  De dokter doet een 
onderzoek of 
behandeling als je 
ouders dat goed 
vinden.  !  Maar er 
moet wel naar jou 
worden geluisterd.

2.  Zowel jijzelf als je ouders 
moeten toestemming 
geven voor een onder-
zoek of behandeling;

3.  Alleen jij mag je medisch dossier bekijken. Je 
ouders worden alleen maar geïnformeerd en 
mogen alleen jouw dossier lezen als jíj zegt dat 
dat mag;

3.  Zowel jijzelf als je ouders 
mogen in je medisch 
dossier kijken. In het 
medisch dossier schrijft 
de dokter of verpleeg-
kundige alles op wat er 
met je aan de hand is en 
wat er besloten is 
daaraan te doen.

4.   !  Natuurlijk kun je je ouders altijd betrekken en 
om hun mening vragen als jij dat wilt.

Waarom ga je naar de dokter? Heb je pijn? Zit je niet lekker  
in je vel? Wie beslist er eigenlijk wat het beste voor je is  
als je ziek bent? Moet er rekening worden gehouden  
met jouw mening? 

Dat wordt allemaal geregeld in een speciale wet:  
de WGBO. In deze wet staat dat jij 
altijd informatie moet krijgen, 
want het is jouw lijf! 

Mag jij ook beslissen wat er 
precies wordt gedaan? Dat 
hangt af van je leeftijd.

Al deze dingen zijn geregeld
in de WGBO: de Wet op de 
Geneeskundige Behandelings-
Overeenkomst. 
Wil je meer weten? Kijk op 
jadokterneedokter.nl

Ben je het niet eens met je 
ouders? Of wil je niet zelf 
beslissen? Kijk dan op 
jadokterneedokter.nl

Factsheet WGBO 
voor kinderen
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