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Wetgeving
Op 25 januari 2017 is in Stb. 2017, 22 (Kamerstukken 
34375) een wijziging van de Arbeidsomstandigheden-
wet verschenen, waarmee de positie van de bedrijfsarts 
wordt verbeterd. De bedrijfsarts moet door de werkgever 
in de gelegenheid worden gesteld om iedere werkplek te 
bezoeken. Hij krijgt verder het recht om met het medezeg-
genschapsorgaan te overleggen. Op zijn beurt dient hij 
werknemers de mogelijkheid van een second opinion te 
bieden, behoudens zwaarwegende redenen, en over een 
klachtenprocedure te beschikken. Een en ander moet 
worden neergelegd in de overeenkomst met de bedrijfs-
arts (‘basiscontract’), waarin ook aandacht moet worden 
besteed aan de reeds in de wet verankerde plicht van de 
bedrijfsarts om beroepsziekten te melden bij het Neder-
lands Centrum voor Beroepsziekten.

De Tabaks- en rookwarenwet is gewijzigd, waardoor deze 
ook van toepassing is op elektronische sigaretten zonder 
nicotine en op voor roken bestemde kruidenproducten (Wet 
van 10 februari 2017, Stb. 2017, 72; Kamerstukken 34470). 
Oogmerk van de regeling is de bescherming van de volks-
gezondheid, in het bijzonder de gezondheid van jongeren.

Per 1 maart 2017 is er een Subsidieregeling medisch 
noodzakelijke zorg aan onverzekerden (Stcrt. 2017, 10332). 
Deze – tijdelijke en als overgangsmaatregel bedoelde – 
regeling voorziet in de subsidiëring van zorgaanbieders die 
inkomsten derven als gevolg van het verlenen van medisch 
noodzakelijke zorg aan onverzekerde verzekeringsplichti-
gen. De regeling maakt deel uit van het plan van aanpak 
voor verwarde personen. Over de medische noodzakelijk-
heid beslist de arts. De subsidieregeling komt grotendeels 
overeen met, maar staat naast, de bestaande regeling voor 
zorg aan onverzekerbare vreemdelingen, die door het CAK 
wordt uitgevoerd.

Met de wet van 8 maart 2017 (Stb. 2017, 99; Kamerstuk-
ken 34325) worden de Zorgverzekeringswet, de Wet markt-
ordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale 
verzekeringen aangepast met het oog op de grensover-
schrijdende zorg. Zo wordt de dekking van de zorgverzeke-
ring beperkt tot Europa (thans: werelddekking) en wordt 
de taak van het Zorginstituut als nationaal contactpunt 
als bedoeld in de Patiëntenrichtlijn wettelijk verankerd.

Met ingang van 1 april 2017 treedt een subsidieregeling 
voor universitaire medische centra (UMC’s) in werking, 
die het mogelijk maakt om bij wege van wetenschappe-
lijk onderzoek de niet-invasieve prenatale test (NIPT) te 
verrichten (Stcrt. 2017, 11748). De test is de eerste stap in 
het vroegtijdig ontdekken van foetale trisomie (te weten: 
het down-, edwards- en patausyndroom) bij het ongeboren 
kind en komt in de plaats van de combinatietest. Zie ook 
het rapport van de Gezondheidsraad, Prenatale screening, 
nr. 2016/19, www.gr.nl.

Kamerstukken
Op 1 februari 2017 is bij de Tweede Kamer een voorstel 
tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap (Waz) 
ingediend (Kamerstukken II 34673). Deze wetswijziging 
beoogt het mogelijk te maken dat huisartsen een vergun-
ning krijgen voor het medicamenteus afbreken van zwan-
gerschap in de vroege fase (‘abortuspil’). Het wetsvoorstel 
is ingediend ondanks het negatieve advies van de Raad 
van State, die het voorstel onvoldoende onderbouwd vindt. 
Met deze wetswijziging wordt ook de overtijdbehandeling 
onder de Waz gebracht. De beraadtermijn van vijf dagen is 
daarbij niet van toepassing.

Op 14 februari 2017 is het Wetsvoorstel verplichte 
geestelijke gezondheidszorg, naast de Wet zorg en dwang 
de opvolger van de Wet BOPZ, met algemene stemmen 
aangenomen door de Tweede Kamer.

Op 15 maart 2017 is aan de Tweede Kamer een voor-
stel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet voorgelegd 
(Kamerstukken II 34694). Behalve enkele technische ver-
beteringen voorziet het wetsvoorstel in een substan tiële 
verhoging van de bestuurlijke boete indien een genees-
middelenfabrikant een tekort van een geneesmiddel laat 
ontstaan, of dit niet tijdig meldt.

Beleid
De NZa heeft twee rapporten over de Wet langdurige zorg 
(Wlz) uitgebracht: Samenvattend rapport Wet langdurige 
zorg 2015/2016 en Doelmatige zorg in de Wlz. Het eerste 
rapport bevat de visie van de NZa over de (rechtmatigheid 
en doelmatigheid van de) uitvoering van de Wlz, het tweede 
gaat in op de rol van de zorgkantoren. Ook wordt ingegaan 
op enkele aspecten van het persoonsgebonden budget.

Op 23 januari 2017 heeft de minister van VWS het 
werkplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(hierna: Inspectie) over 2017 aan de Tweede Kamer aange-
boden (Kamerstukken II 33149, 49). De Inspectie gaat zich 
in 2017 inzetten voor een alerte, rechtvaardige en veilige 
cultuur, een goede omgang met incidenten en calamiteiten 
en een open communicatie over de resultaten van de zorg. 
In haar risicotoezicht besteedt de Inspectie extra aandacht 
aan de volgende vier thema’s: netwerkzorg in een verande-
rende sector, goed bestuur, medicatieveiligheid en disfunc-
tionerende beroepsbeoefenaren.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 
(CCMO) heeft haar jaarverslag over 2016 uitgebracht, 
onder de titel De proefpersoon centraal. Daarin is veel 
informatie te vinden over de toetsing van proefpersonen-
onderzoek door de CCMO en de (23) erkende medisch-
ethische toetsingscommissies.

Ook de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg hebben 
hun jaarverslag over 2016 gepubliceerd. In dat jaar zijn 
1646 klachten ingediend, waarvan 27 door de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg, en 1567 klachten afgehandeld. 
De meeste klachten worden in raadkamer afgedaan (70%). 
Van de klachten die ter zitting zijn behandeld was 46% 
gegrond, 52% werd afgewezen (de overige 2% is ingetrok-
ken of niet-ontvankelijk). De gemiddelde doorlooptijd is 
216 dagen.

http://www.gr.nl/
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Jurisprudentie

Mensenrechten
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 
15 november 2016 een interessante uitspraak gedaan over 
de vrijheid van zwangere vrouwen om thuis te beval-
len (ECLI: CE: ECHR: 2016: 1115JUD002885911). Het is 
verloskundigen in Tsjechië niet toegestaan om bevallingen 
te begeleiden, indien zij daarbij niet kunnen beschikken 
over bepaalde technische apparatuur. Klaagsters, die 
beiden thuis wilden bevallen, komen op tegen deze rege-
ling, omdat ten gevolge daarvan zwangeren altijd naar een 
ziekenhuis of een verloskundige kliniek moeten afreizen. 
Ze vinden dat een schending van hun privéleven. Daar 
komt bij dat de kwaliteit van zorg in die instellingen te 
wensen over zou laten. Het hof oordeelt dat overheden bij 
het reguleren van geboortezorg beschikken over een ruime 
discretionaire bevoegdheid en concludeert vervolgens (in 
meerderheid) dat artikel 8 EVRM niet is geschonden. 
Het in artikel 8 EVRM neergelegde recht omvat niet het 
recht op thuisbevalling. De nationale autoriteiten komt 
een ruime beoordelingsvrijheid toe, nu het een onderwerp 
betreft dat betrekking heeft op complexe aangelegenheden 
van gezondheidszorgbeleid en de toewijzing van middelen. 
Bovendien is er geen consensus in Europa over de wijze 
waarop geboortezorg moet worden geregeld. 

Tuchtrecht
Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (hier-
na: CTG of College) achtte op 1 november 2016 een klacht 
tegen een arts/hoofd behandeldienst van een ouderenzorg-
organisatie ontvankelijk (ECLI: NL: TGZCTG: 2016: 317); 
ook al was de arts niet bij de zorgverlening aan klaagster 
betrokken, zij had wel een adviserende rol aan de Raad 
van Bestuur ten aanzien van de kwaliteit van zorg en zij 
was verantwoordelijk voor de in de instelling werkzame 
artsen en de personeelsbezetting. Zij stelde derhalve rand-
voorwaarden voor het verlenen van individuele patiën-
tenzorg op onderdelen vast, waardoor haar handelen van 
invloed was op het belang van een goede uitoefening van 
de individuele gezondheidszorg. Verweerster had voorts bij 
de IGZ een calamiteitenmelding gedaan en een rapportage 
opgesteld over de gebeurtenissen met verbeterpunten. De 
klacht over de afwezigheid van een medisch dossier tijdens 
avond- en weekenddiensten, de communicatie tussen de 
familie en de betrokken artsen/verpleegkundigen en het 
plegen van valsheid in geschrifte, hing volgens het Cen-
traal Tuchtcollege voor een wezenlijk deel samen met deze 
activiteiten van de arts en leverde een zodanige samen-
hang met en weerslag op de individuele gezondheidszorg 
op, dat op voorhand niet kon worden gezegd dat toetsing 
aan de tweede tuchtnorm uitgesloten zou zijn. Ten slotte 
stelt het CTG dat de arts bij deze activiteiten ook mede is 
opgetreden in haar hoedanigheid van arts.

Eveneens op 1 november 2016 vernietigde het CTG een 
in eerste aanleg opgelegde berisping door drie gegrond 
verklaarde klachtonderdelen alsnog ongegrond te ver-
klaren. Het College achtte het niet verwijtbaar dat een 

orthopeed geen verder beeldvormend onderzoek had laten 
doen en geen vervolgconsult had gepland. Het feit dat de 
decursus voor een leek slecht leesbaar was, achtte het Col-
lege niet laakbaar, omdat de decursus in samenhang met 
het röntgenarchief en de correspondentie van de ortho-
peed, waaronder elektronisch aangemaakte brieven aan 
de huisarts en aan de pijnpolikliniek, voldoende leesbaar 
was. Het CTG oordeelde dat de decursus niet bedoeld is 
voor de patiënt, maar voor de opvolgende behandelaar en 
als geheugensteun voor de verdere behandeling (ECLI: NL: 
TGZCTG: 2016: 320). 

Op 8 november 2016 heeft het CTG uitspraak gedaan in 
de zaak van een frauderende psychiater/psychotherapeut. 
De psychiater was door het Regionaal Tuchtcollege te 
Amsterdam bij beslissing van 13 november 2015 doorge-
haald; bij wijze van voorlopige voorziening was hij reeds 
geschorst. Strafrechtelijk was de psychiater al veroordeeld 
(Rb. Rotterdam 28 juli 2016, ECLI: NL: RBROT: 2016: 5917, 
GJ 2016/135). Hoger beroep daarvan liep nog. Het CTG 
achtte het handelen van de psychiater op een groot aantal 
onderdelen laakbaar, maar oordeelde minder hard dan het 
Regionaal Tuchtcollege, mede omdat de psychiater vanaf 
medio 2011 tot de behandeling van de tuchtzaak in eerste 
aanleg in 2015 had gewerkt en de IGZ telkens had laten 
weten dat de praktijkvoering van de psychiater inder-
tijd voldeed aan de daaraan te stellen normen. Het CTG 
schorst de psychiater voorwaardelijk met een proeftijd 
van twee jaar met als doel dat hij ervoor zorg zal blijven 
dragen dat zijn praktijkvoering aan alle daaraan te stellen 
eisen voldoet (ECLI: NL: TGZCTG: 2016: 328). 

Procesrechtelijk interessant is een beslissing van het 
CTG van 24 november 2016, waarin de arts in hoger be-
roep opkomt tegen een oordeel van het regionaal tucht-
college over een klacht die niet in het klaagschrift was 
opgenomen (ECLI: NL: TGZCTG: 2016: 357). Het Centraal 
Tuchtcollege stelde vast dat uit het proces-verbaal van de 
zitting van het Regionaal Tuchtcollege niet blijkt dat deze 
klacht expliciet als een te beoordelen klachtonderdeel aan 
de orde is gesteld. In het algemeen geldt, aldus het Cen-
traal Tuchtcollege, dat in het kader van het recht op hoor 
en wederhoor en om de arts voldoende in de gelegenheid te 
stellen zich tegen een klachtonderdeel te verweren, slechts 
kan worden geoordeeld over klachten die zijn opgenomen 
in het klaagschrift dan wel in een later stadium of uiterlijk 
ter zitting expliciet als klachtonderdeel aan de orde zijn 
gesteld. De door het Regionaal Tuchtcollege ambtshalve 
beoordeelde klacht was niet opgenomen in het klaagschrift 
en ook niet expliciet als klachtonderdeel besproken met 
de arts. Dit betekende dat de beoordeling van dit klacht-
onderdeel en de gegrondverklaring daarvan ten onrechte 
had plaatsgevonden en dat de beslissing van het Regionaal 
Tuchtcollege op dat onderdeel niet in stand kon blijven. 

Eveneens procesrechtelijk van belang is de beslissing 
van het CTG van 1 december 2016, waarin een chirurg 
door het College in eerste aanleg was doorgehaald. De 
chirurg was in hoger beroep gekomen; dit hoger beroep 
had hij echter ingetrokken ná ontvangst van een rapport 
van de IGZ en vóórdat de zaak op zitting zou worden be-



privaatrecht KwartaalSignaal 143  8339

handeld. Daar de Wet BIG aan het Centraal Tuchtcollege 
niet de mogelijkheid biedt de behandeling in beroep om 
redenen aan het algemeen belang ontleend voort te zetten, 
dient de behandeling in beroep te worden gestaakt, aldus 
het CTG. 

Een interessante uitspraak is verder de beslissing van 
het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam op 20 december 
2016, waar het ging om een homeopathisch werkzame arts 
die gratis medicatie verstrekte ten behoeve van aids- en/of 
hiv-patiënten in Kenia, waarbij volgens de IGZ de interna-
tionale richtlijnen en de Verklaring van Helsinki zouden 
zijn geschonden (ECLI: NL: TGZAMS: 2016: 77). Tevens 
werd de arts verweten dat hij, door het publiceren van de 
resultaten op zijn website, die ook in Nederland eenvoudig 
te bezoeken was, ten onrechte het vertrouwen zou wek-
ken dat het geneesmiddel een vervanger zou zijn voor de 
daadwerkelijk wetenschappelijk bewezen medicatie en dat 
hij onvoldoende invulling had gegeven aan de verzwaarde 
informatie- en dossierplicht die uit de KNMG-richtlijnen 
voortvloeit. Het College achtte de IGZ ontvankelijk, ook al 
waren de patiënten in het buitenland behandeld, omdat 
het handelen van verweerder mede gezien de Nederlandse 
publiciteit omtrent het onderzoek in Kenia en de uitlatin-
gen daarover in de pers voldoende weerslag had gehad op 
de individuele gezondheidszorg. Het Regionaal Tuchtcol-
lege oordeelde dat er geen sprake was van medisch-weten-
schappelijk onderzoek in de zin van de Wet medisch-we-
tenschappelijk onderzoek met mensen en dat verweerder 
geen behandelaar en/of onderzoeker was geweest voor wat 
betreft de patiënten in Kenia die met het middel waren be-
handeld. Het College vond verder dat de door de Inspectie 
ingediende klacht feitelijke grondslag miste. De Inspectie 
had slechts enkele dossiers ingezien. Het feit dat geen 
aantekening was gemaakt van het informed consent in die 
dossiers, wil nog niet zeggen dat er geen informed consent 
verkregen was, aldus het College. Een opvallende redene-
ring die wellicht mede werd ingegeven door het feit dat er 
geen enkele patiënt geklaagd had?

De annotator onder deze uitspraak, J.C.J. Dute, vraagt 
zich begrijpelijkerwijs af hoe deze beslissing, waarin de 
arts geen maatregel opgelegd heeft gekregen, zich ver-
houdt tot de beslissing van het Regionaal Tuchtcollege 
Groningen van 2 maart 2015 (ECLI: NL: TGZRGRO: 2015: 
17, GJ 2017/27), waarin de arts een onvoorwaardelijke 
schorsing voor één jaar opgelegd krijgt bij een overigens 
vergelijkbaar feitencomplex en vindt het – terecht – jam-
mer dat het tuchtcollege zijn overwegingen niet nader 
toelicht.

Strafrecht
Op 17 november 2016 heeft de Rechtbank Overijssel een 
lijkschouwer veroordeeld wegens meineed, omdat hij op 
een zitting had verklaard dat hij telefonisch contact had 
gehad met de huisartsenpraktijk (ECLI: NL: RBOVE: 
2016: 4509); op grond daarvan had hij geconcludeerd dat 
patiënte was overleden aan de gevolgen van een schedel-
basisfractuur door een val van de trap. Niemand van de 
huisartsenpraktijk kon zich dit contact herinneren. Op 

grond daarvan was de rechtbank van oordeel dat het niet 
anders kon zijn dan dat er geen telefonisch contact was 
geweest en dat de lijkschouwer in strijd met de waarheid 
had verklaard. De rechtbank achtte dit ook opzettelijk. 
Aangezien de verdachte had moeten weten wat de con-
sequenties van een meinedige verklaring kunnen zijn, 
rekent de rechtbank hem dit zwaar aan. De lijkschouwer 
was een 62-jarige arts die nog niet eerder was veroordeeld 
en al jarenlang als forensisch arts actief was. Gezien het 
feit dat de veroordeling voor de verdachte al zwaar zou 
tellen, achtte de rechtbank een taakstraf van 180 uur pas-
send en geboden. 

Een zaak van geheel andere aard is de uitspraak van de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 7 december 2016, 
waarin een voormalig patiënte die een huisarts gedurende 
zes weken belaagde door veelvuldig contact te zoeken op 
de privételefoon, op de huisartsenpraktijk en op zijn thuis-
adres, werd veroordeeld wegens stelselmatige inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer van de huisarts (ECLI: NL: 
RBZWB: 2016: 775). Vanwege het feit dat de verdachte 
al eerder soortgelijke feiten had gepleegd, legt de recht-
bank een gevangenisstraf op van 116 dagen, waarvan 60 
voorwaardelijk met een (lange) proeftijd van drie jaar. 
Voorts legde de rechtbank aan de verdachte de bijzondere 
voorwaarde op dat zij zich dient te melden bij de reclas-
sering, dat zij op geen enkele wijze contact mag hebben 
met de huisarts en dat zij niet in de straat van de woning 
van de huisarts en in de omgeving van de praktijk van de 
huisarts mag komen. 

Civiel recht
Een fysiotherapeut vorderde in kort geding toegang tot de 
penitentiaire instelling (PI) alwaar hij al jarenlang twee 
dagdelen per week als fysiotherapeut werkzaam was. Een 
gedetineerde had hem beschuldigd van seksueel ongepast 
gedrag en heeft toen aangifte gedaan bij de politie, waarop 
de PI hem de toegang had ontzegd voor de duur van het 
politieonderzoek. Dit politieonderzoek was echter de facto 
nooit opgestart. De beschuldiging was inmiddels meer 
dan tien maanden oud zonder dat er enig zicht was op 
de aanvang, laat staan op de afronding, van het politie-
onderzoek. Het gerechtshof oordeelde dat de PI niet kon 
volstaan met stilzitten onder handhaving voor onbepaalde 
tijd van de voor de fysiotherapeut belastende schorsing. Er 
waren nimmer eerder aanwijzingen geweest voor grens-
overschrijdende handelingen door de fysiotherapeut. De 
patiënte had inmiddels in de door haar aangespannen en 
inmiddels ingetrokken tuchtzaak verklaard dat er sprake 
was geweest van miscommunicatie. De vordering van de 
fysiotherapeut wordt toegewezen. Hij moet weer tot de 
instelling worden toegelaten (Hof Den Haag 29 november 
2016, ECLI: NL: GHDHA: 2016: 3451). 

Bestuursrecht
Op 28 december 2016 verwierp de Afdeling Bestuursrecht 
van de Raad van State het beroep van een psychiater 
gericht tegen het bevel van de IGZ om zijn werkzaamhe-
den per direct neer te leggen vanwege het voorschrijven 
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van grote hoeveelheden medicatie (ECLI: NL: RVS: 2016: 
3479). Verder moest hij zijn praktijkvoering staken totdat 
de tuchtrechter een oordeel over zijn handelen zou hebben 
gegeven. Ook diende hij zorg te dragen voor overdracht 
van zijn patiënten. Gelet op de risicovolle situatie in 
de praktijk was het bevel noodzakelijk. Passend bij de 
toezichthoudende taak is dat dergelijke bevelen worden 
gepubliceerd, zodat bekendheid wordt gegeven aan de 
wijze van uitvoering van deze taak. Geheel anders verliep 
het beroep bij de Rechtbank Gelderland van 20 december 
2016, waarin een psychotherapeute opkwam tegen de 
haar opgelegde boete wegens overtreding van de Wet BIG 
(ECLI: NL: RBGEL: 2016: 6896). De psychotherapeute was 
in 2008 gepensioneerd en toen een eigen praktijk begon-
nen. Deze had zij op 1 januari 2013 gestopt. De IGZ con-
stateerde op 15 januari 2015 dat zij op haar website nog 
steeds de titel van psychotherapeute vermeldde. De psy-
chotherapeute deelde mee dat zij vergeten was de website 
op te heffen. Op 25 februari 2015 constateerde de Inspectie 
dat de website inderdaad was opgeheven. Daarna werd 
nog een boeterapport opgemaakt en bestond het voorne-
men om de psychotherapeute een boete op te leggen. De 
rechtbank stelde dat de psychotherapeute kennelijk was 
vergeten haar website op te heffen, maar dat zij daarmee 
niet in overtreding was. Daarom was de IGZ niet bevoegd 
haar een bestuurlijke boete op te leggen. Niet duidelijk is 
waarom de rechtbank oordeelt dat zij niet in overtreding 
was, want dat hier sprake is van ongeoorloofd titelgebruik 
lijkt niet voor discussie vatbaar.

Literatuur
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daarmee de zorgsector, waar privacy en beroepsgeheim cen-
trale waarden zijn, in het hart. Het preadvies bevat zeven 
bijdragen waarin het terrein van de big data voor de zorg 
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Rights and Drug Control, Access to Controlled Essential 
Medicines in Resource-Constrained Countries (Cam-
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het perspectief van de mensenrechten de internationale 
wetgeving inzake drugscontrole, waarbij de nadruk ligt 
op de toegankelijkheid voor patiënten van middelen voor 
pijnbestrijding zoals morfine en codeïne, in het bijzonder 
in arme landen.
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nummer de ‘Kroniek rechtspraak rechten van de mens’, 
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