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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Jongeren en de WGBO
Wie beslist: jij, je ouders of samen?
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Jongeren en de WGBO
Wat is het beste voor je als je ziek bent? Wie beslist dat eigenlijk?
Moet er rekening gehouden worden met jouw mening? Dat staat
in een speciale wet: de Wet op de Geneeskundige Behandelings
Overeenkomst (WGBO).

In die wet staat dat je altijd recht hebt op informatie. Er staat ook
in dat de dokter voor elk onderzoek en voor elke behandeling
toestemming moet vragen:

• soms alleen aan je ouders,
• soms aan jou en je ouders samen,
• soms alleen aan jou.

Het hangt van je leeftijd af wie er toestemming moet geven.
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Ben je nog geen 12 jaar?
Dan heb je zelf nog geen recht om te beslissen. Tot je 12 bent,
nemen je ouders de besluiten. Je ouders geven dus namens jou
toestemming voor een onderzoek of behandeling. Ze moeten jou
wel betrekken bij de beslissingen. Daarom moet jij ook goed
worden geïnformeerd.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar?
Dan heb je een belangrijke eigen inbreng. De dokter moet ook aan
jou vragen of je het goed vindt wat hij gaat doen. Jij en je ouders
moeten allebei toestemming geven voor een onderzoek of
behandeling.

Ben je 16 jaar of ouder?
Dan ben je volgens de WGBO volwassen. Dat betekent dat je
zelfstandig mag beslissen. Er is geen toestemming van je ouders
meer nodig. Je ouders worden alleen geïnformeerd als jij daarmee
akkoord gaat.

Meer weten?
Wil je meer weten over de WGBO, kijk dan op de website
www.jadokterneedokter.nl.
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