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19. Gezagsgeschillen in de 
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In deze bijdrage staat de vraag centraal wie er toestemming 
dient of dienen te geven voor (geneeskundige) behandeling 
van een minderjarige1 en welke mogelijkheden er zijn om 
de impasse te doorbreken die ontstaat bij een verschil van 
inzicht tussen de arts en/of de wettelijk vertegenwoordigers 
van een minderjarige en/of de minderjarige zelf.

Toestemming (geneeskundige) behandeling

Minderjarigen staan in Nederland onder gezag. Dat wil 
zeggen onder ouderlijk gezag of voogdij. Ook zijn zij in 
beginsel handelingsonbekwaam; zij mogen alleen rechts-
handelingen verrichten met toestemming van hun wettelijk 
vertegenwoordiger(s). Dat is slechts anders waar het gaat 
om rechtshandelingen waarvan het in het maatschappelijk 
verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen gezien hun leeftijd 
deze handelingen zelfstandig doen.

Het criterium ‘maatschappelijk gebruikelijk’ is voor medi-
sche behandelingen uitgewerkt in de Wet op de Genees-
kundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en meer 
specifiek in artikel 7:450 BW. Er worden daarbij drie 
leeftijdscategorieën onderscheiden. Is de minderjarige 
jonger dan twaalf jaar, dan is voor medische behandeling 
de toestemming van de ouder(s) of voogd nodig (hierna: 
wettelijk vertegenwoordiger(s). De minderjarige zelf heeft 
geen zeggenschap, maar heeft wel recht op informatie, 
die moet worden afgestemd op diens bevattingsvermo-
gen.2 Dat is anders voor geneeskundige behandeling van 
minderjarigen van twaalf tot zestien jaar. Voor behandeling 

1 Minderjarig zijn in Nederland personen tot 18 jaar, tenzij de jongere voor 
het 18e levensjaar is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aan-
gegaan of een 16- of 17-jarige moeder een meerderjarigheidsverklaring 
heeft gekregen.

2 Art. 7:448 lid 1 BW.

van deze jongeren is zowel toestemming van de minder-
jarige als van diens wettelijk vertegenwoordiger(s) vereist. 
Bestaat er tussen hen geen overeenstemming, dan kan de 
behandeling zonder toestemming van de wettelijk verte-
genwoordigers plaatsvinden als die behandeling nodig 
is ter voorkoming van ernstig nadeel voor de jongere of 
als ook na weigering van de toestemming van de wette-
lijk vertegenwoordigers de wens om behandeld te worden 
weloverwogen blijft bestaan.3 Is de jongere daarentegen 
wilsonbekwaam,4 dan komt het beslisrecht alsnog toe aan 
zijn wettelijk vertegenwoordiger(s).5 Vanaf zestien jaar 
mogen wilsbekwame jongeren volledig zelfstandig over 
medische behandeling beslissen.6

Deze toestemmingssystematiek heeft tot gevolg dat medi-
sche behandeling van kinderen tot twaalf jaar in niet-
spoedeisende situaties pas kan plaatsvinden als de wettelijk 
vertegenwoordiger(s) op één lijn zitten. Of zij in ieder geval 
op één lijn te brengen zijn. Ook bij een niet-noodzakelijke 
of niet-weloverwogen gewenste medische behandeling 
van een jongere van twaalf tot zestien jaar, ontstaat er een 
impasse als de toestemmingsgerechtigden het oneens zijn 
of blijven over die behandeling. De betrokken hulpverlener 
mag zonder toestemming niet zomaar besluiten de behan-
deling in of voort te zetten. Hij zou daarmee het gezag van 
de wettelijk vertegenwoordiger(s) ondermijnen.

In uitzonderingsgevallen kan de hulpverlener de wettelijk 
vertegenwoordiger(s) echter passeren. Allereerst in zeer 

3 Art. 7:450 lid 2 BW.
4 Dat wil zeggen: kan deze niet in staat worden geacht tot een redelijke 

waardering van haar belangen ten aanzien van de eigen gezondheid.
5 Zie uitgebreid over de wilsbekwaamheid van minderjarigen in de zorg: 

Dorscheidt, j.H.H.M. (2018), ‘Opinie: Medische behandeling en de wilsbe-
kwaamheid van minderjarige patiënten’, Ars Aequi 4, p. 289-295.

6 Art. 7:450 lid 3 BW.

Het sluiten van een geneeskundige behandelingsovereenkomst lijkt relatief eenvoudig. Een patiënt 
die behandeling wenst, een hulpverlener die de opdracht aanneemt. Gewoon een kwestie van aanbod 
en aanvaarding. Bij de (geneeskundige) behandeling van minderjarigen echter, heeft de arts of andere 
hulpverlener heel regelmatig te maken met het vereiste van dubbele of zelfs driedubbele toestemming. Dat 
is geen probleem als alle neuzen dezelfde kant op staan. Maar wat als ouders of andere gezagsdragers en/
of de minderjarige het niet met elkaar eens zijn en behandeling van de minderjarige heel gewenst of zelfs 
noodzakelijk is? \ 
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acute situaties. Het vragen van toestemming is dan über-
haupt niet vereist. Daarnaast is het onnodig om (drie)
dubbele toestemming te verkrijgen voor verrichtingen die 
niet ingrijpend van aard zijn, omdat de hulpverlener dan 
van de veronderstelde toestemming van de ouders mag 
uitgaan.

De betrokken hulpverlener mag zonder 
toestemming niet zomaar besluiten 
de behandeling in of voort te zetten

Gaat het om andere ingrepen, dan mag de arts in principe 
volstaan met het vragen van toestemming aan de wettelijk 
vertegenwoordiger(s) die bij de afspraak aanwezig zijn. Ook 
in de situatie dat er gezamenlijke zeggenschap is en slechts 
één van de ouders/voogden in de spreekkamer zit. De hulp-
verlener mag dan veronderstellen dat deze mede namens 
de andere ouder of voogd spreekt, ook als zij (inmiddels) 
gescheiden zijn. Alleen als de hulpverlener aanwijzingen 
heeft dat de wettelijk vertegenwoordigers niet op één lijn 
zitten, zal hij ertoe gehouden zijn om de andere vertegen-
woordiger ook expliciet om toestemming te vragen.7 
Ook de norm van het ‘goed hulpverlenerschap’ van artikel 
7:465 lid 4 BW biedt mogelijkheden om toch te behandelen 
als de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s) 
ontbreekt. Dat is echter uitsluitend toegestaan als duide-
lijk is dat de wettelijk vertegenwoordiger niet handelt in 
het belang van de minderjarige en deze zich te veel laat 
leiden door een subjectief oordeel en de behandeling boven-
dien zeer noodzakelijk is. Het is ook dan belangrijk dat 
de weigerachtige ouder of voogd zo veel mogelijk wordt 
betrokken en dat deze vooraf wordt geïnformeerd over de 
behandeling.8

Heeft de minderjarige een ernstig conflict met zijn wette-
lijk vertegenwoordiger(s), bijvoorbeeld omdat zij ieder een 
geheel andere visie hebben op de wenselijkheid van behan-
deling, dan kan de benoeming van een bijzonder curator 
door de rechter een oplossing bieden. De bijzonder curator 
kan de minderjarige dan zowel in als buiten rechte vertegen-
woordigen en eventueel de in de WGBO bedoelde toestem-
ming voor behandeling geven.9 De minderjarige heeft de 
mogelijkheid om zelf, als belanghebbende als bedoeld in 
artikel 798 lid 1 Rv, te vragen om de benoeming van een 
bijzonder curator.10 Indien het belang van de minderjarige 
dat vraagt, kan een arts de minderjarige op deze mogelijk-
heid wijzen en de minderjarige tevens informeren over de 

7 Art. 1:253i BW.
8 Zie ook: kNMG-Wegwijzer dubbele toestemming gezagdragende ouders 

voor behandeling van minderjarige kinderen.
9 Kamerstukken II 1991/92, 21561, nr. 3, p. 34. De bijzonder curator kan 

worden benoemd op grond van art. 1:250 BW.
10 Zie Hr 4 februari 2005, EcLI:NL:Hr:2005:Ar4850, NJ 2005/422, en over 

de mogelijkheden voor het zelfstandig instellen van Hoger Beroep 
bij afwijzing van het verzoek door de rechtbank: Hr 29 mei 2015, 
EcLI:NL:Hr:2015:1409.

hulp die hij of zij kan ontvangen bij het indienen van het 
verzoek, bijvoorbeeld van de Kinderen- en Jongerenrechts-
winkel.

Twijfelt de hulpverlener of één van de eerder genoemde 
uitzonderingsgronden van toepassing is, of gaat het om een 
zeer ingrijpende of ongebruikelijke medische behandeling, 
dan kan de rechter om een beslissing worden gevraagd. Dit 
kunnen de met het gezag belaste ouder(s) of voogd doen 
via een zogenaamde 1:253a-procedure. Maar ook de hulp-
verlener zelf kan een procedure initiëren. In dat laatste 
geval wordt via de Raad voor de Kinderbescherming of de 
Gecertificeerde Instelling gevraagd om een beslissing van de 
kinderrechter (ex art. 1:265h BW). Op beide procedures zal 
ik hierna verder ingaan.

1:253a-procedure

Een ouder of verzorger die met het gezag over de minderja-
rige is belast, kan op grond van artikel 1:253a BW11 door 
indiening van een verzoekschrift aan de rechter vragen 
om een beslissing te nemen in een geschil met de andere 
ouder of verzorger.12 Artikel 1:253a BW is heel algemeen 
geformuleerd. Het ziet op alle gezagsgeschillen, dat wil 
zeggen op alle conflicten over de verzorging en opvoeding 
van de minderjarige en over diens vermogen. De rechter 
bij wie het verzoek voorligt, hoeft daarom niet te toetsen 
of de gevraagde vervangende toestemming wel echt ziet op 
medische behandeling van de minderjarige dan wel op een 
ander type behandeling. Is het daarentegen niet de ouder of 
voogd die de toestemming vraagt, maar de gecertificeerde 
instelling, dan is het wel belangrijk vooraf vast te stellen 
of het gaat om medisch handelen of om inzet van andere 
hulpverlening. Ik kom daar later nog uitgebreider op terug.

Ook de norm van het ‘goed hulp-
verlenerschap’ biedt mogelijkhe-
den om toch te behandelen als 

de toestemming van de wettelijk 
vertegenwoordiger(s) ontbreekt

De kinderrechter zal in de aanhangige procedure een 
beslissing nemen waarbij de belangen van de minderja-
rige een eerste overweging vormen en in de regel de door-
slag geven. Zulks op grond van artikel 3 van het Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind. In zijn beslissing zal hij 
echter ook de onderliggende grondrechtelijke belangen 
van de ouders moeten betrekken, waaronder bijvoorbeeld 
het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 

11 Indien een ouder het gezag tezamen uitoefent met een niet-ouder op 
grond van art. 1:253v jo. 1:253a BW.

12 In geval van spoedeisendheid kan er ook een kort geding worden gestart 
of kan (in een lopende procedure) een provisioneel verzoek worden 
ingediend (zie hieromtrent: Hr 5 december 2014, EcLI:NL:Hr:2014:3533). 
Deze procedures zijn sneller, maar bieden ook minder mogelijkheden 
voor het doen van (nader) onderzoek.
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(art. 9 EVRM)13 en het respect voor het gezinsleven (art. 8 
EVRM). Een ander dient deze rechten te respecteren, tenzij 
er een wettelijke grondslag bestaat voor inmenging, inmen-
ging bovendien noodzakelijk is voor de in artikel 8 lid 2 
EVRM omschreven belangen (zoals de gezondheid van 
anderen) en ook wordt voldaan aan het proportionaliteits-
beginsel. Dat wil zeggen dat de inbreuk op het grondrecht 
niet groter mag zijn dan noodzakelijk voor het te bereiken 
doel. De verschillende belangen van de betrokkenen zullen 
door de kinderrechter tegen elkaar afgewogen moeten 
worden alvorens hij tot een oordeel komt.

In deze belangenafweging kan ook worden betrokken of en 
in hoeverre het (a) noodzakelijk of wenselijk is de behan-
deling spoedig te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat 
er anders onherstelbare schade optreedt, het (b)  om een 
reguliere of juist om een experimentele behandeling gaat, 
er (c) aanzienlijke risico’s verbonden zijn aan de behande-
ling en er (d) nog alternatieven zijn die onderzocht kunnen 
worden en die (misschien) wel gedragen worden door alle 
partijen.

Verzoek gecertificeerde instelling

Niet alleen wettelijk vertegenwoordigers kunnen de rech-
ter vragen om vervangende toestemming te verlenen. Als 
er, bijvoorbeeld op verzoek van de Raad voor de Kinder-
bescherming, een ondertoezichtstelling is uitgesproken, kan 
ook de gecertificeerde instelling14 (GI) de rechter aanzoeken. 
De mogelijkheden daartoe zijn echter wel beperkter dan 
voor een ouder. Artikel 1:265h lid 1 BW bepaalt namelijk 
dat indien een medische behandeling van een minderjarige 
jonger dan twaalf jaar noodzakelijk is om ernstig gevaar 
voor diens gezondheid af te wenden en de met het gezag 
belaste ouder zijn toestemming onthoudt, de kinderrech-
ter deze toestemming op verzoek van de GI kan vervan-
gen. Conform het tweede lid van dit artikel, kan de GI ook 
bij een minderjarige van twaalf jaar of ouder vervangende 
toestemming voor geneeskundige behandeling vragen. 
Maar dan alleen als de minderjarige wilsonbekwaam is.15

Mogelijkheden en beperkingen GI
De GI kan de vervangende toestemming alleen vragen voor 
een specifieke medische behandeling.16

In het verzoekschrift zal de aard van de medische behande-
ling voldoende gespecificeerd moeten worden. Gebeurt dit 
niet, dan ligt het verzoek voor afwijzing gereed; de rechter 

13 Hof Den Haag 4 augustus 2010, EcLI:NL:GHSGr:2010:BN9246. Zie ook Hof 
Leeuwarden 23 augustus 2012, EcLI:NL:GHLEE:2012:BX7964 (‘de ouders 
zijn vrij om naar eigen inzicht invulling te geven aan hun godsdienstige 
overtuiging, maar deze vrijheid vindt haar grens in de bescherming van 
de gezondheid van de kinderen’).

14 Als bedoeld in art. 1.1 van de jeugdwet.
15 De GI kan op grond van dit artikel overigens ook vervangende toestem-

ming vragen als het gezag over de minderjarige wordt uitgeoefend door 
een ouder en een niet-ouder tezamen en die laatste zijn of haar toestem-
ming voor medische behandeling onthoudt. Zie hieromtrent art. 1:253v 
lid 6 BW.

16 Kamerstukken II 2008/09, 32015, nr. 3, p .33.

schrijft geen blanco cheque uit.17 Ook wanneer de opvat-
tingen in de medische wereld uiteenlopen over ziektebeel-
den waar nog nader onderzoek naar wordt verricht, kan 
niet met een beroep op artikel 1:265h BW inbreuk worden 
gemaakt op het medische zelfbeschikkingsrecht van ouders 
en/of een minderjarige. Alleen als in redelijk zekere mate 
vaststaat dat wettelijk vertegenwoordigers en/of een 
minderjarige kiezen voor een behandelmethode waaron-
der ook het afzien van behandeling die de gezondheid van 
de minderjarige in gevaar brengt is overheidsingrijpen op 
zijn plaats.18 Bovendien kan in de te wijzen beschikking 
niet vooruitgelopen worden op het feit dat zich onvoor-
zien complicaties kunnen voordoen, waarna er moge-
lijk opnieuw toestemming van de ouder(s) nodig is voor 
verdere behandeling.19 Wil de GI wel zelf alle beslissingen 
over medische behandeling van een minderjarige kunnen 
nemen zonder toestemming van de met het gezag belaste 
ouder(s), dan zal zij moeten vragen om gedeeltelijke gezags-
overheveling (ex. art.  1:265e BW). Bij toewijzing van dit 
verzoek, wordt de GI in algemene zin bevoegd om te beslis-
sen over elke medische behandeling van de onder toezicht 
gestelde minderjarige.

In het verzoekschrift zal de aard van 
de medische behandeling voldoende 

gespecificeerd moeten worden

De gedeeltelijke gezagsoverheveling van artikel 1:265e BW 
grijpt echter veel verder in op de rechten van de minderja-
rige en diens met het gezag belaste ouder(s) dan de eenma-
lige vervangende toestemming van artikel 1:265h BW. In 
de Memorie van Toelichting is daarom benadrukt dat er 
terughoudend met de toepassing van deze gezagsoverheve-
ling moet worden omgegaan. En dat het belangrijk is om 
goed te motiveren waarom een minder vergaande maatre-
gel niet toereikend is.20 Gedacht kan bijvoorbeeld worden 
aan misbruik van recht.21

Artikel 1:265h biedt ook geen uitkomst voor spoedeisende 
medische ingrepen. Dat is het praktische gevolg van de 
doorlooptijd van een reguliere procedure bij de kinder-
rechter. In urgente situaties zullen daarom andere wegen 
behandeld moeten worden. Zo kan de GI bijvoorbeeld 
vragen om een spoedmaatregel in de vorm van een voorlo-
pige ondertoezichtstelling (art. 1:257 BW) tezamen met een 
spoedmachtiging uithuisplaatsing (ex. art. 1:265b BW) of 

17 Zie o.m. Hof Amsterdam 2 augustus 2011, EcLI:NL:GHAMS:2011:BT1670 
en rechtbank Midden-Nederland 29 juni 2018, 
EcLI:NL:rBMNE:2018:3071.

18 rb. Amsterdam 16 mei 2011, EcLI:NL:rBAMS:2011:BQ7754.
19 Zie bijv. rb. Utrecht 7 juli 2008, EcLI:NL:rBUTr:2008:BD6797.
20 Kamerstukken II 2008/09, 32015, nr. 3, p. 30-32 (MvT).
21 Zie bijv. EHrM 9 maart 2004, nr. 61827/00, EcLI:cE:EcHr:2004:0309j

UD006182700 (Glass t. Verenigd Koninkrijk).
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om voorlopige voogdij (art. 1:241 BW).22 Als behandeling 
niet kan worden afgewacht zonder onmiddellijk en ernstig 
gevaar voor de minderjarige, kan de beschikking op een 
dergelijk verzoek van de GI aanstonds worden gegeven. 
Zelfs zonder dat belanghebbenden, zoals de ouders, hun 
mening kenbaar hebben kunnen maken.23

Medische behandeling
Waar een wettelijk vertegenwoordiger van een minder-
jarige met een beroep op artikel 1:253a BW kan vragen 
om vervangende toestemming voor al hetgeen de ouder-
lijke verantwoordelijkheid over de minderjarige betreft, 
kan de GI op grond van artikel 1:265h BW alleen vervan-
gende toestemming vragen voor medische behandeling. 
Uit de Parlementaire Geschiedenis volgt dat pedagogische 
of psychologische behandeling zoals speltherapie of ‘let 
op de kleintjes’ volgens de staatssecretaris geen medische 
behandeling is in de zin van dit artikel.24 Richt de behande-
ling zich echter niet op wijziging van het gedrag van een 
minderjarige, maar gaat het om een behandeling gericht op 
(onder meer) vastgestelde posttraumatische stressstoornis 
en chronische klachten van depressieve aard, dan gaat het 
wel om medische behandeling als bedoeld in artikel 1:265h 
BW.25 Ook verrichtingen van psychotherapeuten zijn medi-
sche behandelingen in vorenbedoelde zin.26

Het Hof Den Haag heeft in een zeer recente uitspraak over-
wogen dat het voor de hand ligt om de invulling van de 
gronden voor toestemming in de WGBO en artikel 1:265h 
BW op elkaar af te stemmen.27 De Rechtbank Midden-
Nederland beschikte in diezelfde lijn.28 De verbinding 
die beide gerechtelijke instanties hier leggen is naar mijn 
oordeel logischer en voor de praktijk veel bruikbaarder dan 
de bijna willekeur die lijkt te volgen uit de wetsgeschiede-
nis. Want waarom zou psychotherapie wel als medische 
behandeling gekwalificeerd moeten worden en psychologi-
sche behandeling bijvoorbeeld niet, terwijl voor laatstge-
noemde behandeling ook een behandelingsovereenkomst in 
de zin van de WGBO wordt aangegaan als de psychologen 
handelingen verrichten op het gebied van de geneeskunst?

Overigens staat de GI niet met lege handen indien een 
behandeling niet gekwalificeerd kan worden als medische 
behandeling. Begeleiding om tot gedragsverandering te 
komen is immers te kwalificeren als jeugdhulp in de zin 
van de Jeugdwet. De GI kan daarvoor een ‘bepaling jeugd-
hulp’ afgeven. Is er een ondertoezichtstelling uitgesproken, 

22 Voorlopige voogdij gaat bijna altijd gepaard met schorsing van het 
ouderlijk gezag.

23 Blijkens art. 800 lid 3 rv verliezen deze beschikkingen hun kracht na ver-
loop van twee weken, tenzij de belanghebbenden binnen deze termijn in 
de gelegenheid zijn gesteld hun visie te geven.

24 Kamerstukken I 2011/12, 32015, nr. c, p. 18. Zie in gelijke zin rb. Midden-
Nederland 2 november 2018, EcLI:NL:rBMNE:2018:5595. En zie anders: 
rb. Noord-Holland 13 december 2017, EcLI:NL:rBNHO:2017:10419.

25 rb. Noord-Nederland 5 november 2014, EcLI:NL:rBNNE:2014:5468.
26 Kamerstukken II 1989/90, 21561 nr. 3, p. 10 (MvT).
27 Hof Den Haag 21 november 2018, EcLI:NL:GHDHA:2018:3225.
28 rb. Midden-Nederland 2 november 2018, EcLI:NL:rBMNE:2018:5595.

dan kan de GI zonder toestemming van de wettelijk verte-
genwoordigers van de minderjarige of de kinderrechter de 
begeleiding starten op grond van artikel 7.3.4 Jeugdwet.

Ernstig gevaar
Vervangende toestemming voor medische behandeling kan 
alleen worden verleend als dat noodzakelijk is voor het 
afwenden van ernstig gevaar voor de gezondheid van de 
minderjarige. Uit de Parlementaire Geschiedenis volgt niet 
wat hieronder precies moet worden begrepen. Een ‘ernstig 
gevaar voor de gezondheid’ van de minderjarige kan blij-
kens de jurisprudentie ook een ernstig gevaar voor de gees-
telijke ontwikkeling betreffen. Zo verleende de Rechtbank 
Limburg bijvoorbeeld aan de GI vervangende toestemming 
voor individuele begeleiding ter vergroting van het zelfver-
trouwen en verbetering van de sociale vaardigheden van 
een minderjarige wiens ontwikkeling op school inmiddels 
vele jaren achterliep vanwege haar hoge schoolverzuim en 
haar gevoel ziek te zijn.29

Ook uit eigen beweging kan de hulp-
verlener relevante informatie aan 

de gezinsvoogd verstrekken, zonder 
toestemming van de betrokkenen

De rechtspraak laat geen eenduidig beeld zien hoe ernstig 
‘ernstig’ is. Ter illustratie wens ik in dat verband te verwij-
zen naar de jurisprudentie inzake vervangende toestemming 
voor vaccinaties.30 Afgelopen zomer wees de Rechtbank 
Oost-Brabant een verzoek tot vervangende toestemming 
voor vaccinatie toe. Daarbij werd overwogen dat het onvol-
doende aannemelijk is dat het Rijksvaccinatieprogramma 
noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de gezondheid van 
het kind af te wenden. Toch werd het verzoek op grond van 
artikel 3 lid 1 IVRK toegewezen, omdat het ging om een 
nog jonge minderjarige die in de voorliggende maanden al 
een aantal keren heel ernstig ziek was geweest met ondui-
delijke oorzaak. Wanneer de minderjarige niet gevaccineerd 
zou worden, zou zij (extra) vatbaar zijn en blijven voor 
alle (gevaarlijke) kinderziekten, aldus de rechtbank.31 Het 
Hof Den Haag oordeelde in gelijke zin op een verzoek tot 
vervangende toestemming voor een inenting tegen pneu-
mokokken voor een minderjarige met een hoge ziektekans. 
Daarbij overwoog het hof dat de vier vaccinaties uit het 
Rijksvaccinatieprogramma langdurige bescherming geven 
en het vaccin over het algemeen weinig bijwerkingen geeft, 
terwijl de kans op blijvende, ernstige schade bij besmet-
ting groot is.32 Voor vaccinatie tegen de Mexicaanse griep, 
gaf Rechtbank Den Haag eveneens vervangende toestem-

29 rb. Limburg 6 juni 2016, EcLI:NL:rBLIM:2018:8186.
30 Zie hieromtrent ook: Nieuwenhuis, A., 'Het weigeren van bloedtransfusies 

en vaccinaties op grond van godsdienstige motieven', TvRRB 2017/3, 
p. 27-41.

31 rb. Oost-Brabant 13 juli 2018, EcLI:NL:rBOBr:2018:4218.
32 Hof Den Haag 26 januari 2010, EcLI:NL:GHSGr:2010:BL0931.
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ming.33 De Rechtbank Zutphen en de Rechtbank Gronin-
gen wezen een verzoek daartoe echter af, omdat deze vacci-
natie geen onderdeel is van het Rijksvaccinatieprogramma 
en de betreffende minderjarige in laatstgenoemde uitspraak 
ook niet tot een van de aangewezen risicocategorieën 
behoorde.34

De GI zal in haar verzoek om vervangende toestemming 
goed naar voren moeten brengen waarom er in dit speci-
fieke geval sprake is van een ernstig gevaar. Voor de medi-
sche onderbouwing zal zij daarbij grotendeels afhankelijk 
zijn van de betrokken hulpverlener(s). Aan de GI komt de 
bevoegdheid toe de hulpverlener te vragen om informa-
tie over feiten en omstandigheden over de onder toezicht 
gestelde minderjarige, diens verzorging en opvoeding of 
de persoon van de ouder(s). Als de verzochte informatie 
noodzakelijk kan worden geacht voor de uitvoering van de 
ondertoezichtstelling, is de betrokken hulpverlener verplicht 
deze informatie aan de gezinsvoogd te verstrekken. Ook 
uit eigen beweging kan de hulpverlener relevante informa-
tie aan de gezinsvoogd verstrekken, zonder toestemming 
van de betrokkenen en indien nodig met doorbreking van 
de geheimhoudingsplicht (art. 7.3.11 lid 4 Jeugdwet). Een 
hulpverlener zou bijvoorbeeld aan de gezinsvoogd kunnen 
uitleggen wat hij geconstateerd heeft, welke behandeling hij 
aangewezen vindt en waarom. Het is vervolgens aan de GI 
om te bezien of de weg van artikel 1:265h BW bewandeld 
moet worden, dan wel dat zij de begeleiding inzetten op 
grond van artikel 7.3.4 Jeugdwet.

Resumerend

Als een hulpverlener behandeling van een minderjarige 
aangewezen vindt voor het voorkomen van ernstig gevaar 
voor de minderjarige, maar de betrokkenen van mening 

33 rb. Den Haag 10 december 2009, EcLI:NL:rBSGr:2009:BL0577.
34 rb. Groningen 25 november 2009, EcLI:NL:rBGrO:2009:Bk7384, rb. 

Zutphen 11 december 2009, EcLI:NL:rBZUT:2009:Bk7072.

verschillen over het nut en/of de noodzaak van de voor-
gestelde behandeling, kan er een impasse ontstaan. Een 
patstelling die soms niet kan worden doorbroken, ook niet 
na bijvoorbeeld nader overleg of na het vragen van een 
second opinion. In dat geval is er een waaier aan keuzemo-
gelijkheden die de betrokken partijen ter beschikking staan 
om de gewenste behandeling uiteindelijk wel doorgang te 
laten vinden. Soms kan de hulpverlener de zorg gewoon 
verlenen met een beroep op bijvoorbeeld de spoedeisend-
heid en/of het goed hulpverlenerschap of op aanwijzen van 
de GI. Vaker zal het echter noodzaak zijn om de kinder-
rechter aan te zoeken. De minderjarige kan dit eventueel 
zelf, maar alleen als de belangen van de minderjarige en 
diens wettelijk vertegenwoordiger(s) niet parallel lopen; 
in andere gevallen ligt het op de weg van de wettelijk 
vertegenwoordiger(s) en/of de GI om het verzoek in te 
dienen. En hoewel de aard en de inhoud van de beschikbare 
procedures behoorlijk verschillen, zal het in alle gevallen 
belangrijk zijn om goed te onderbouwen waarom juist deze 
behandeling op dit moment in dit specifieke geval is aange-
wezen, welke alternatieven er zijn (onderzocht) en wat 
de risico’s zijn van behandeling en van het uitblijven van 
behandeling. Hier is ook een belangrijke taak weggelegd 
voor de betrokken hulpverlener; deze kan als geen ander 
voor de rechter inzichtelijk maken wat zijn overwegingen 
zijn om een bepaalde behandeling in te willen zetten en 
welk traject er met de betrokkenen is doorlopen om tot dat 
advies te komen.
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