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Informatieblad  

Wanneer Jehovah’s Getuigen een bloedtransfusie aan 

hun kinderen afwijzen 

  

  

 

 

 

Soms krijgt de Raad voor de Kinderbe-

scherming (RvdK) te maken met een 

ernstige ontwikkelingsbedreiging van 

een kind omdat hun ouders vanuit hun 

geloofsovertuiging als Jehovah’s Getui-

ge geen toestemming willen geven voor 

een bloedtransfusie aan hun kind. Kin-

deren die gezien hun leeftijd ‘wilsonbe-

kwaam’ zijn om hierover zelf de leiden-

de beslissing te nemen. 

In die zaken is het belangrijk snel en 

bekwaam te handelen, met de juiste 

kennis van zaken, waarvoor onder-

staande informatie op een rijtje is ge-

zet. 

De informatie gaat over: 

- Toepassing van het juridisch kader 

wanneer Jehovah’s Getuigen bloed-

transfusie aan hun kinderen afwij-

zen. 

- Aandachtspunten specifiek voor de-

ze gevallen. 

 

Kernboodschap Jehovah’s Getuigen 

Jehovah’s Getuigen hechten aan het leven 

en doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is 

om het te verlengen. Ze maken daarom 

graag gebruik van de best mogelijke ge-

zondheidszorg en aanvaarden medische be-

handelingen. Op grond van hun religieuze 

overtuiging staan zij echter afwijzend te-

genover bloedtransfusie. In het besef dat dit 

soms tot een uitdaging kan leiden, zijn door 

Jehovah’s Getuigen zogenoemde ziekenhuis-

contactcomités (zcc’s) opgericht. Wereldwijd 

vormen zo’n 1700 zcc’s een internationaal 

netwerk dat in ruim 110 landen werkzaam 

is. De werkzaamheden van de zcc’s in Ne- 

 

 

 

derland worden gecoördineerd door de Zie-

kenhuisinformatiedienst (ZID).  

De zcc’s kunnen ouders ondersteunen bij 

medische behandeling van zichzelf of van 

hun kinderen. De leden van de zcc’s zijn 

goed geïnformeerd over medische alterna-

tieven voor bloedtransfusie. Ook kunnen zij 

arts-tot-artsconsulten met bekwame specia-

listen faciliteren en assisteren bij de transfer 

van een patiënt als dat nodig is.  

Hoewel de ouders een bloedtransfusie na 

vervangende toestemming van de rechter 

als teleurstellend en zeer traumatiserend 

zullen ervaren, blijven zij onverminderd van 

hun kind houden en zullen zich onverkort 

blijven kwijten van de op hun rustende 

zorgplicht. 

Juridisch kader 

Indien (een) gezagdragende ouder(s) de 

noodzakelijke toestemming niet geeft/geven 

voor een medische behandeling, dan kan 

deze ontbrekende toestemming verleend 

worden middels de kinderrechter. De RvdK 

zal daartoe de kinderrechter verzoeken om 

een passende kinderbeschermingsmaatregel 

uit te spreken; de (gezins)voogd die door de 

kinderrechter wordt aangewezen zal de ver-

vangende toestemming verzoeken c.q. ten 

uitvoer leggen.  

Aandachtspunten 

De RvdK vindt het van belang om in het 

onderzoek in elk geval aandacht te besteden 

aan een aantal punten: 

- Hoe spoedeisend is de behandeling?  

 

- Is de jongere van 12 jaar of ouder 

wilsbekwaam? 
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Als er onduidelijkheid/twijfel is over 

de wilsbekwaamheid van de jongere, 

geven de ouders toestemming dit te 

laten onderzoeken? Indien dit niet 

het geval is, dan is wellicht vervan-

gende toestemming van de kinder-

rechter nodig om dit onderzoek mo-

gelijk te maken.  

 

- Gaat het om een éénmalige medische 

ingreep of om langdurende, zich her-

halende of opeenvolgende medische 

behandelingen?  

 

In contact met kind/jongere 

In alle gevallen is het nodig dat het kind 

geïnformeerd wordt over het raadsonder-

zoek en over de uitkomst en begrijpt wat de 

RvdK gedaan heeft en waarom. Het is be-

langrijk dat – indien mogelijk- aandacht be-

steedt wordt aan hoe het kind zelf aankijkt 

tegen de medische ingreep. Wat betekent 

het voor dit kind wanneer de ingreep niet 

plaatsvindt of plaatsvindt met bloedtransfu-

sie als een alternatief niet beschikbaar is.  

Voor jongeren vanaf 12 jaar is voor behan-

deling ook de toestemming van de jongere 

vereist. De RvdK vormt zich een oordeel of 

een kind van 12 jaar of ouder in staat is de 

eigen belangen zelfstandig te wegen. Wil 

deze jongere eventueel meewerken aan een 

onderzoek naar diens wilsbekwaamheid? 

In contact met ouders 

De RvdK stelt de ouders c.q. opvoeders di-

rect op de hoogte van het raadsonderzoek. 

Specifiek als het gaat om het weigeren van 

bloedtransfusie door Jehovah’s Getuigen 

gaan raadsmedewerkers na of ouders con-

tact hebben met een zcc voor Jehovah’s 

Getuigen of van plan zijn hiermee contact te 

leggen. Het zcc kan een bemiddelende rol 

spelen in contacten met artsen en zieken-

huizen en mogelijke alternatieve medische 

oplossingen aanreiken. Soms kan dit alsnog 

leiden tot overeenstemming tussen ouders 

en artsen en kan een belastende rechtsgang 

voorkomen worden.  

Het perspectief van het kind centraal stellen 

en zoeken naar samenwerking met ouders is 

het (methodische) uitgangspunt. 

In contact met artsen 

De RvdK vraagt naar de spoedeisendheid 

van de ingreep. Hoeveel tijd voor overleg is 

er? Is er gedacht aan een alternatieve medi-

sche behandeling binnen of buiten de eigen 

zorginstelling? Is deze wel of niet beschik-

baar? Zijn er klinische strategieën om bloed-

transfusie te vermijden? Is er contact gelegd 

met het zcc of de ZID?  

Gaat het om een kind jonger dan 12 jaar of 

om een jongere van 12 jaar of ouder? Hoe 

duidelijk is in dat laatste geval dat de jonge-

re wilsonbekwaam is? Is dit door een ge-

dragsdeskundige/psychiater vastgesteld? 

Indien een jongere van 12 jaar of ouder 

wilsbekwaam is, is in beginsel bemoeienis 

van de RvdK niet aangewezen.    

In contact met het zcc  

Via de ZID (0591-683403; hid.nl@jw.org) 

kan het zcc dat in de betreffende regio 

werkzaam is worden geraadpleegd.  

In contact met (gezins)voogden 

Als er een OTS zonder uithuisplaatsing loopt 

of een gezagsbeëindiging is geweest, dan is 

de (gezins)voogd bevoegd vervangende toe-

stemming aan de rechter te verzoeken (bij 

OTS) of toestemming te verlenen (bij voog-

dij) en heeft de RvdK in beginsel geen rol. 

Als er een OTS loopt met een uithuisplaat-

sing, dan kan de gezinsvoogd in geval van 

een langerdurende behandeling gedeeltelijke 

uitoefening van het gezag verzoeken. Het is 

van belang om bij een OTS met uithuis-

plaasing hierover te overleggen met de ge-

zinsvoogd. Wanneer de gezinsvoogd dit niet 

wil doen, dan kan de RvdK overwegen in 

diens plaats bij de kinderrechter om gedeel-

telijke uitoefening van het gezag door de 
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gezinsvoogd te verzoeken. In dat geval start 

de RvdK een onderzoek. 

Toestemmingsschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan dit informatieblad kunnen geen 

rechten worden ontleend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 t/m 11 jaar 12 t/m 15 jaar 16 en 17 jaar Wilsonbe-
kwaam 12 t/m 
17 jaar 

Toe-
stem
-
ming 
kind 

 Noodzakelijk  
 
Als kind en 
ouders oneens 
zijn dan weegt 
de mening van 
het kind 
zwaarder, 
indien de 
mening van 
het kind het 
resultaat is 
van een wel-
overwogen 
wens en de 
verrichting in 
het belang van 

het kind is.  
 
 

Noodzakelijk   

Toe-
stem
ming  
ou-
ders 

Noodzakelijk Noodzakelijk  Noodzakelijk 

Dit is een uitgave van 

 

Raad voor de Kinderbescherming 

Landelijke Staforganisatie |  

Contactpersoon: 

Jan Hoekstra  

j.hoekstra@rvdk.minvenj.nl  

 

Opgesteld na consultatie met: 

Ziekenhuisinformatiedienst Jeho-

vah’s Getuigen. 
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