
 

 

 

Als een ouder van een minderjarige jonger dan 12 jaar vraagt om een kopie van uw 
dossier, weet u dan wat uw rechten en plichten zijn? Mevrouw S. Slabbers van DAS 
legt het u uit. 

Inzagerecht ouders van een minderjarige cliënt (tot 12 jaar) 

De ouders met gezag oefenen alle patiëntenrechten uit met betrekking tot een minderjarige 
tot 12 jaar. Dat heeft tot gevolg dat zij recht hebben op inzage in en kopie van het dossier 
van uw cliënt. De uitzondering op dit recht is de situatie dat dit in strijd zou zijn met de zorg 
die een goed hulpverlener in acht moet nemen. Dit is vastgelegd in de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

De uitzondering is vaak van toepassing als er sprake is van een (v)echtscheiding met 
bijkomende loyaliteitsproblematiek voor het betreffende kind richting zijn ouders. Er kan dan 
eventueel  voor gekozen worden om niet de gespreksverslagen met persoonlijke informatie 
te verstrekken, maar alleen de ouders (op grove lijnen) te informeren over de voortgang van 
de behandeling/begeleiding.  

Het recht op inzage en afschrift mag niet worden verward met het toestemmingsrecht; bij een 
minderjarige tot 12 jaar moeten beide ouders (met gezag) toestemming geven om een 
behandeling (waaronder psychische begeleiding valt) te starten. Bij een psychische 
behandeling wordt eigenlijk nooit aangenomen dat een uitzonderingssituatie aan de orde is. 
Regelmatig gaat een hulpverlener ervan uit dat het belang van het kind voorop staat en dus 
ook zonder toestemming van een ouder mag worden gestart. Dit is invoelbaar, maar wordt 
afgestraft indien er een klacht tegen u wordt ingediend.  

Mr. drs. S. (Shirin) Slabbers 

Shirin Slabbers is lid van het team zorg van DAS. Zij stelt bij deze collega mr. I. (Irene) 
Apperloo voor. 

Na ongeveer elf jaar te hebben gewerkt bij een van de toenmalige Bureaus voor Rechtshulp, 
die zich bezig hielden met sociale rechtshulpverlening is Irene Apperloo in 2000 bij DAS 
gaan werken, aanvankelijk in een team dat zich bezig hield met arbeidsrecht en 
pensioenrecht. Sinds 2006 werkt zij in het team zorg, met specialisaties gezondheidsrecht en 
arbeidsrecht.  
Een quote van Irene: “In sommige gezondheidsrechtelijke zaken kan het nuttig zijn om ook 
thuis te zijn in het arbeidsrecht. Werken in dit team is erg prettig, omdat wij de deuren altijd 
voor elkaar open laten staan en we elkaar prikkelen om onze kennis voortdurend te 
verdiepen.”  
 

  


