
 

Dubbele toestemming gescheiden ouders 

Casus 

Een negenjarige jongen heeft ADHD. Zijn ouders zijn gescheiden en dragen beiden het 

gezag. Hij woont bij de moeder. De psychiater heeft Ritalin voorgeschreven. Moeder 

meldt zich bij de huisarts. Haar ex-man heeft tegen haar zin de behandeling bij de 

psychiater stopgezet en haar zoon krijgt nu geen Ritalin meer. Kan de huisarts een 

recept uitschrijven? 

 

Artsen hebben ‘behandelruimte’ als een vertegenwoordiger duidelijk niet het belang van de 

patiënt dient. Conflicten tussen ouders mogen behandeling niet in de weg staan. Het belang 

van het kind staat voorop. 

Antwoord  

Tot een kind zestien jaar is, beslissen zijn wettelijk vertegenwoordigers beiden over een 

medische behandeling. Vanaf twaalf jaar doen zij dit samen met het kind. Na echtscheiding 

houden in de regel beide ouders het gezamenlijk gezag, zijn zij beiden wettelijk 

vertegenwoordiger en beslissen beiden over de behandeling. Alleen als het gezag aan één 

ouder is toegewezen, is dit anders.  

Vaak begeleidt één ouder het kind bij een artsenbezoek. Bij een noodzakelijke, niet-

ingrijpende of gebruikelijke behandeling mag de arts dan de toestemming van de andere ouder 

veronderstellen, tenzij er aanwijzingen zijn voor het tegendeel. In alle andere gevallen moet 

de arts expliciet vragen naar de toestemming van de andere ouder.  

Weigert deze vervolgens behandeling, dan biedt de WGBO de arts ruimte om het kind op 

grond van goed hulpverlenerschap tóch te behandelen. Bij kinderen van twaalf tot zestien jaar 

is dat mogelijk als het kind de behandeling zelf weloverwogen blijft wensen en als de 

behandeling ‘kennelijk nodig is om ernstig nadeel te voorkomen’. Bij een jonger kind is diens 

mening formeel niet van belang, maar kan deze wel meewegen bij het antwoord op de vraag 

of de arts in strijd met goed hulpverlenerschap zou handelen als hij meegaat in de weigering 

van de vertegenwoordiger.  



Artsen hebben dus ‘behandelruimte’ als een vertegenwoordiger duidelijk niet het belang van 

de patiënt dient en bijvoorbeeld zijn mening teveel laat meewegen. Conflicten tussen ouders 

mogen een noodzakelijke behandeling niet in de weg staan. Het belang van het kind staat 

voorop.  

Als ouders met gezamenlijk gezag het niet eens worden, kunnen zij de kinderrechter vragen 

om een beslissing. En de arts kan zelf via de Raad voor de Kinderbescherming vervangende 

toestemming van de kinderrechter regelen. Dit kan bij twijfel, bij een zeer ingrijpende of 

ongebruikelijke behandeling maar zal vooral aan de orde zijn als de weigerende ouder het 

kind feitelijk aan behandeling dreigt te onttrekken. 

De huisarts in deze casus moet zo mogelijk nagaan wat het kind zelf van de Ritalin vindt en 

waarom de vader toestemming weigert. Ook moet hij bepalen of Ritalin noodzakelijk is. 

Daarover kan hij het beste een andere arts consulteren, bijvoorbeeld een kinderpsychiater. 

Vindt deze Ritalin niet noodzakelijk, dan kan de huisarts geen recept uitschrijven en kan hij 

de moeder het beste naar de kinderrechter verwijzen. Weigert vader om oneigenlijke redenen 

toestemming én is behandeling met Ritalin noodzakelijk in het belang van het kind, dan kan 

de arts het recept uitschrijven, na vader daarover vooraf te hebben geïnformeerd. 

 

Wegwijzer 

Mede naar aanleiding van recente uitspraken van het Centraal Tuchtcollege, ontwikkelde de 

KNMG een Wegwijzer dubbele toestemming minderjarige.  
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