
Wettelijke bepalingen en privacy bij het betrekken van ouders

In principe is het altijd wenselijk om ouders te betrekken, bij jongeren van alle leeftijden. Neem in elk geval 
de volgende richtlijnen in acht:

De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) geeft de volgende richtlijnen:
 � 12 en 13 jaar: ouders zijn leidend.
 � 14 en 15 jaar: de jongere is leidend.
 � vanaf 16 jaar is toestemming nodig van jongere om ouders in te lichten.

Op basis van deze richtlijnen wordt het volgende aanbevolen:
 �  12 en 13 jarigen: Een informeel gesprek tussen de jongere en een signaleerder hoeft niet aan de ouders 

gemeld te worden. Zodra het echter een formeler karakter krijgt (wanneer gesprekken met een preven-
tiewerker van verslavingszorg volgen) dienen de ouders te worden ingelicht:

 -  Uiterlijk inlichten na signalering door een medewerker van school, wanneer de jongere door de 
signaleerder verwezen gaat worden naar een preventiewerker van verslavingszorg.

 � 14 en 15 jarigen:
 - Uiterlijk inlichten na een eerste contact met een preventiewerker van verslavingszorg.
 -  Aangeraden wordt om ouders van jongeren van 14 en 15 jaar niet direct bij het eerste contact met 

de jongere te informeren, maar eerst een inventariserend gesprek te voeren om het vermoeden van 
riskant middelengebruik te verifiëren. Mogelijk is er niets aan de hand, of wil de jongere in eerste 
instantie de ouders niet inlichten over de situatie. Wanneer dit namelijk te snel gebeurt is er een risico 
om de jongere of zijn/haar vertrouwen te verliezen. Vervolgens overlegt de preventiewerker met de 
jongere hoe precies de ouders ingelicht en betrokken worden.

 � 16 jaar en ouder:
 -  Ouders hoeven wettelijk gezien niet ingelicht te worden. Maar het kan zeker wenselijk zijn, zeker bij 

minderjarigen die nog thuis wonen. Echter, de jongere moet hier wel toestemming voor geven.

Toelichting
Volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) hebben ouders recht op informatie 
wanneer zij toestemming moeten geven voor een behandeling van hun kind. Deze op informatie gebaseerde 
toestemming wordt informed consent genoemd. Bij kinderen in de leeftijd 12 tot 16 jaar geven de ouders 
toestemming, maar ook de jongeren zelf. Dit betekent dat zij beiden geïnformeerd dienen te worden.  
Het verstrekken van informatie aan de ouders kan alleen geweigerd worden wanneer dit in het belang is  
van het kind.
 
Vanaf 16 jaar wordt een jongere handelingsbekwaam geacht en kan hij/zij zelfstandig toestemming geven 
voor een behandeling, zonder dat de ouders ingelicht moeten worden (Boudewijnse et al. 2005).

Volgens de WGBO is er officieel geen sprake van een behandelovereenkomst wanneer een jongere één 
of meerdere gesprekken met een preventiewerker heeft zonder officieel aangemeld te zijn bij de GGZ/
verslavingszorg. Hoewel in deze gevallen de WGBO dus nog niet van kracht is, wordt aangeraden wel de 
richtlijn van deze wet aan te houden bij het informeren van de ouders.
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