
Zorgsector
Nummer 11 – 2014

ZORG&DAS
Juridisch inzicht uit de praktijk
Civiel recht, bestuursrecht en tuchtrecht

Opzeggen behandelovereenkomst door 
hulpverlener: alleen met gewichtige reden

Strafrechtelijk onderzoek:  
hoe hard is het beroepsgeheim?



Ik heb al eens eerder in deze brochure stil
gestaan bij de opzegging van de behandel
overeenkomst door de hulpverlener. Het punt 
hierbij is dat hij of zij deze alleen met een 
gewichtige reden mag opzeggen. Laatst  
kwam dat in een uitspraak van het Regionaal 
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in  
Eindhoven aan de orde.

Norm: vijftien minuten
Wat was het geval? Desiree* was al ruim veertig jaar 
patiënt in de huisartsenpraktijk van mijn cliënte 
Hannah*, die zij twee jaar daarvoor had overgenomen. 
Desiree was al die tijd woonachtig op hetzelfde adres. 
Volgens de routeplanner van de ANWB was dat op 
veertien minuten rijtijd van de praktijk, binnen de door 
Landelijke Huisartsen Vereniging gestelde norm van 
vijftien minuten. Desiree hechtte enorm aan huisvisites 
en volgens Hannah stónd haar patiënte zelfs op  
huisvisites.

Dichter bij woning
Op een bepaald moment heeft Hannah, per brief, 
Desiree geadviseerd om zich in te schrijven bij een 
praktijk dichter bij haar woning. Ook gaf Hannah aan 
dat zij ervan uitging dat Desiree zich daar binnen drie 
maanden als patiënte zou inschrijven. Vervolgens heeft 
zij Desiree zowel mondeling als schriftelijk laten weten 
dat de behandelovereenkomst per 1 december 2013 
zou eindigen. De reden was dat de zorg voor haar en 
andere patiënten in gevaar kwam, gezien de ligging 
van Desiree’s woning, het aanwezige landbouwverkeer, 
de aanrijtijd en haar dringende wens voor huisvisites. 
Desiree was het hier niet mee eens en diende een 
klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg te Eindhoven.

Zorgvuldigheidseisen
Het college moest beoordelen of er sprake was van  
een gewichtige reden. Het was belangrijk dat Hannah 
bij de opzegging alle zorgvuldigheidseisen in acht  
had genomen. De feiten en omstandigheden waren 
duidelijk. Desiree woonde in een buitengebied en dan 
zou zij misschien de norm van vijftien minuten moeten 
overschrijden. Op die manier zou haar zorg bij spoed-
zaken in het gedrang kunnen komen.

Ongegrond verklaard
Het College vond dan ook dat er sprake was van  
een gewichtige reden. Hannah had dus het recht om 
de behandelovereenkomst eenzijdig op te zeggen.  
De klacht werd ongegrond verklaard. Maar ook u kunt 
in een soortgelijke situatie terechtkomen. En ook bij  
u kan er een gewichtige reden tot opzegging zijn. 
Natuurlijk kunnen daarover vragen bij u rijzen. Neem 
dan vooral op tijd contact op met het team Zorgsector 
van DAS.

* De namen zijn gefingeerd.

mr. Lisette Neuschäfer-Greebe

Opzeggen behandelovereenkomst door 
hulpverlener: alleen met gewichtige reden

Case

‘Het was belangrijk dat 
Hannah alle zorgvuldig-
heidseisen in acht had 
genomen’

De kern
• Een hulpverlener kan de behandel-

overeenkomst alleen opzeggen met een 
gewichtige reden.

• Bij een klacht beoordeelt het tuchtcollege  
of dit het geval is.

Wat vindt u?
Wij zijn nieuwsgierig naar 
uw vragen of  opmerkingen 
over dit artikel. 
Mail ze naar:

Lisette NeuschäferGreebe  
l.neuschafer-greebe@das.nl



Strafrechtelijk onderzoek:  
hoe hard is het beroepsgeheim?
Hoe hard is het beroepsgeheim van een  
zorgaanbieder, als de politie of de officier  
van justitie vraagt om patiëntgegevens?  
Is hij verplicht om mee te werken aan het 
politie onderzoek of moet hij zich op zijn  
zwijgplicht beroepen?

Geheimhouding verplicht
In artikel 457 van de Wet op de Geneeskundige  
Behandelingsovereenkomst is het beroepsgeheim 
geregeld. Alleen met toestemming van de patiënt mag 
aan anderen informatie worden gegeven, inzage in of 
een kopie van het dossier worden verstrekt. Ook in 
artikel 88 van de Wet op de Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg is vastgelegd dat iedere zorg-
aanbieder verplicht is tot geheimhouding van alles wat 
hem bij het uitoefenen van zijn beroep op het gebied 
van de individuele gezondheidszorg is toevertrouwd en 
waarvan hij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen. 
Op een overtreding, artikel 272 Wetboek van Straf-
recht, staat een gevangenisstraf van ten hoogste een 
jaar of een geldboete van maar liefst € 20.250.

In artikel 218 van het Wetboek van Strafvordering  
is het verschoningsrecht geregeld. Maar kan een  
zorgaanbieder in élke situatie volhouden dat hij zijn 
geheimhoudingsplicht niet kan doorbreken?
 
Individueel en maatschappelijk belang 
Met het beroepsgeheim wordt het individueel belang 
van de patiënt gewaarborgd. Een patiënt moet er 
immers op kunnen vertrouwen dat informatie aan een 
zorgaanbieder niet bij anderen terechtkomt. Met het 
beroepsgeheim wordt daarnaast een maatschappelijk 
belang gediend. Ook de samenleving moet kunnen 
rekenen op vertrouwelijkheid, opdat de gezondheids-
zorg voor iedereen gelijk toegankelijk is. Een ander 

maatschappelijk belang, namelijk dat de waarheid over 
een mogelijk strafbaar feit boven tafel komt, moet 
daarom wijken voor het maatschappelijk belang dat 
iedereen zich in vertrouwen tot een zorgaanbieder kan 
wenden.

De Hoge Raad heeft in een arrest van 5 juli 2011  
uitgesproken dat het verschoningsrecht van een arts 
niet absoluut is. In zeer uitzonderlijke omstandigheden 
moet het belang dat de waarheid aan het licht komt, 
prevaleren. De vraag wanneer dan sprake is van  
een uitzondering, laat de Hoge Raad helaas nog  
onbeantwoord. 

Politie en justitie, zelfs een rechter-commissaris ter 
zitting, oefenen soms grote druk uit op zorgaanbieders 
tot het geven van informatie. Besef dan dat het 
beroepsgeheim uitgangspunt is en blijft en dat de 
zorgaanbieder zich eigenlijk bijna altijd kan beroepen 
op zijn zwijgplicht of verschoningsrecht.

Richtlijnen en handvatten 
De KNMG heeft in februari 2012 een herziene  
‘Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie’ uitge-
geven. Daarin staan de richtlijnen zo duidelijk mogelijk 
vermeld. Er is ook een handig kaartje waarop een  
korte samenvatting en handvatten worden gegeven, 
zie knmg.artsennet.nl. En voor advies kunt u gerust 
contact opnemen met het team Zorgsector van DAS.

mr. Jacqueline Brouwer

Achtergrond

‘Het beroepsgeheim is  
en blijft uitgangspunt’

De kern
• Het beroepsgeheim is en blijft het uitgangs-

punt bij de vraag om informatie.
• Waarheidsvinding in het strafrecht moet 

wijken voor individueel belang patiënt.
• Ook de samenleving moet kunnen rekenen  

op vertrouwelijkheid.

Wat vindt u?
Wij zijn nieuwsgierig naar 
uw vragen of  opmerkingen 
over dit artikel. 
Mail ze naar:

Jacqueline Brouwer  
 jsm.brouwer@das.nl

http://mijnwetten.nl/wet-op-de-beroepen-in-de-individuele-gezondheidszorg.pdf
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Het Team  
Zorgsector

DASteam

Ons Team Zorgsector bestaat uit juristen met 
een ruime ervaring in het geven van juridisch 
advies en het voeren van procedures. Met hun 
eigen specialismen bestrijken zij het brede 
terrein van het gezondheidsrecht, dat uit drie 
juridische gebieden bestaat: civiel recht, 
bestuursrecht en tuchtrecht.

Uw zorg, onze zorg
Onze dienstverlening is er voor alle beoefenaren, prak-
tijken en instellingen in de zorgsector. Iedereen  
kan een beroep op ónze zorg doen: artsen, tandartsen, 
apothekers, paramedici, psychologen, verloskundigen, 
verpleegkundigen, alternatieve geneeskundigen, dier-
geneeskundigen. En dat geldt ook voor instellingen: 
ziekenhuizen, revalidatie- en verpleeginstellingen, 
particuliere zorginstellingen of zelfstandige behandel-
centra enzovoort.

Verzekering of uurtarief
U kunt kiezen uit twee soorten dienstverlening: op basis 
van een DAS rechtsbijstandverzekering voor zorgverle-
ners of tegen een vast uurtarief. Als u een verzekering 
bij DAS hebt, gelden de polisvoorwaarden. Bij onze 

dienstverlening tegen een vast uurtarief gelden de 
afspraken die wij met u overeenkomen.

Doelgroepen: maatwerk
Voor sommige doelgroepen is maatwerk ontwikkeld.  
Zo kunnen zorginstellingen collectief voor hun personeel 
een Wet BIG-dekking afsluiten. Ook zijn speciale diensten 
en verzekeringen ontwikkeld voor maatschappen, zelf-
standige behandelcentra en huisartsen onder één dak. 
Een vast team juristen richt zich op het verlenen van 
advies en rechtsbijstand. Ook de incasso van nota´s 
kunnen zorgverleners aan DAS overlaten.

Wilt u meer weten?
Bel naar de Zorgdesk  (020 6518830) of mail naar 
zorg@das.nl of kijk op www.das.nl/zorgverleners. 

Civiel recht
De greep van instellingsbesturen op de daarin werk-
zame zorgverleners wordt groter en leidt tot belangen-
tegenstellingen. Maatschappen worden ontbonden en 
vereffend vanwege al dan niet vrijwillig vertrek van een 
van de maten. Soms via onderhandeling, indien nodig 
via arbitrage.  Ziekenhuizen of andere zorginstellingen 
wensen toelatingsovereenkomsten of arbeidscontracten 
met zorgverleners te beëindigen.  Zorgverzekeraars 
verschillen van mening met zorgaanbieders over 
vergoeding van geleverde zorg. In al deze civiel-
rechtelijke relaties is het Team Zorgsector ‘bevoegd  
en bekwaam’ bijstand  te verlenen.

Bestuursrecht
Bestuursorganen als de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en 
Autoriteit Consument en Markt (ACM) vergroten hun 
invloed op de individuele zorgverleners en maken 

gebruik van bestuursrechtelijke (handhavings)-
instrumenten. Het belang van en de eisen gesteld  
aan titel(her)registraties nemen toe. De invoering van 
nieuwe beroepstitels in de zorg gaat gepaard met 
overgangsregelingen. Geschillen op deze terreinen 
kunnen belanden bij de bestuursrechter. Het Team 
Zorgsector begeleidt de zorgverlener in dit traject.

Tuchtrecht
Een zorgverlener kan binnen zijn zorginstelling, bij zijn 
beroepsorganisatie of bij een van de medische tucht-
colleges worden geconfronteerd met een klacht. De 
juristen van het Team Zorgsector weten welke impact 
zo’n klacht op een zorgverlener kan hebben. Zij aan zij 
met de zorgverlener wordt het verweer gevoerd, in de 
schriftelijke fase en ter zitting. Hoofdzaken worden 
gescheiden van bijzaken, individuele betrokkenheid wordt 
afgeperkt ten opzichte van die van anderen. De grote 
ervaring van het Team Zorgsector betaalt zich uit.

V.l.n.r.: Shirin Slabbers, Hans Pels, Martin Bos, Sascha Dik, Irene Apperloo,  
Peter de Zeeuw, Jacqueline Brouwer, Lisette Neuschäfer-Greebe, Anne Hiddinga  
en Rien Leemans.

http://www.das.nl/zorgverleners

