
 

 

INFORMATIE: ONTBREKEN VAN TOESTEMMING BIJ VACCINATIE 

VAN KINDEREN 5 T/M 11 -JAAR 
 

ALGEMENE TOELICHTING OP VACCINATIE VAN UW KIND  

Wij begrijpen dat u als ouder het beste voor heeft met uw kind. Zoals u weet zijn meerdere 

vaccins ontwikkeld tegen de bestrijding van het coronavirus. Een aantal daarvan is, in 

aangepaste dosering, geschikt voor kinderen. Er zijn verschillende redenen om uw kind te 

laten vaccineren. Wij gaan er vanuit dat u de keuze om te vaccineren goed geïnformeerd 

neemt. Het gaat immers over de gezondheid van uw kind.  

Volgens de Nederlandse wet mogen personen die het wettelijke gezag over een kind 

hebben, bepalen of het kind wel of niet een medische behandeling ondergaat. Personen 

die het gezag over kinderen hebben zijn meestal de ouders van het kind. Soms zijn het 

verzorgers, pleegouders of voogden. De gedachte is dat een kind, in de leeftijd van 5 t/m 

11 jaar, nog niet in staat is om zelfstandig beslissingen te nemen.  

Vaak, hoewel niet altijd, zijn twee ouders gezagdrager. Zij moeten beiden toestemming 

verlenen voor de medische behandeling die het kind ondergaat. Dit betekent dat wanneer 

één van hen of beiden niet willen dat het kind gevaccineerd wordt, de GGD dit in principe 

ook niet zal doen.  

UW SITUATIE  

U heeft op een GGD-priklocatie mondeling aangegeven dat de andere ouder of voogd die 

eveneens het gezag over het kind heeft, geen toestemming heeft gegeven voor het 

vaccineren van uw kind. Daarom zal uw kind het coronavaccin niet toegediend krijgen.  

MOGELIJKE VERVOLGSTAPPEN  

Wij vinden het net als u belangrijk dat uw kind beschermd is tegen het virus, maar zonder 

de toestemming van de andere gezagdrager is dit niet mogelijk. Toch zijn er twee 

mogelijkheden die u kunt aangrijpen om ervoor te zorgen dat uw kind alsnog door de GGD 

gevaccineerd wordt. Hieronder lichten we deze toe.  

• Toestemming door overeenstemming  

In de eerste plaats adviseren wij u om opnieuw met uw partner, ex-partner of een ander 

persoon die de medezeggenschap over uw kind heeft, over dit onderwerp in gesprek te 

gaan. Het is goed om aan de ander uit te leggen waarom het voor u belangrijk is dat uw 

kind gevaccineerd wordt. Daartegenover kan het veel opleveren als u te weten komt wat 

de zorgen, met betrekking tot het vaccin, van de ander zijn. Misschien bent u dan in staat 



 

 

om de twijfels van de ander weg te nemen. Wanneer jullie hierna samen tot een 

overeenstemming komen en allebei alsnog besluiten dat het kind gevaccineerd wordt 

tegen het coronavirus, kunt u opnieuw een afspraak inplannen bij de GGD.  

 

• Vervangende toestemming 

Mocht het aan de hand van een gesprek niet mogelijk zijn om samen tot een 

overeenstemming te komen en u wilt zich hier niet bij neer leggen, kunt u in het belang van 

het kind vervangende toestemming bij de rechter vragen. De rechter zal dan in plaats van 

de gezagdrager toestemming verlenen om het kind te laten vaccineren. Deze vervangende 

toestemming kunt u krijgen door bij de rechtbank een verzoekschrift in te dienen. Voor 

meer informatie over hoe dit in zijn werking gaat, kunt u terecht op www.rechtspraak.nl. 

Hier wordt onder het kopje ‘verzoekschriftprocedure kantonzaken’ duidelijk uitgelegd wat 

u precies moet doen om deze procedure in gang te zetten. U bent hierbij niet verplicht om 

u te laten bijstaan door een advocaat, maar het kan verstandig zijn om hier wel voor te 

kiezen.  

OPNIEUW EEN AFSPRAAK INPLANNEN 

Wanneer u op één van deze twee manieren toestemming heeft verkregen voor het 

toedienen van het coronavaccin, mag u opnieuw bij de GGD een prik-afspraak voor uw 

kind maken. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak inplannen zoals u dat bij de eerste 

afspraak had gedaan via het telefoonnummer in de uitnodigingsbrief.  

  

 

 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/

