Dilemma’s en praktische tips tijdens KNMG‐
symposium Arts en Strafrecht
Door: Mensje Melchior
Het KNMG‐symposium ‘Komt een agent bij de dokter’ van 16 februari 2012 ging over dilemma’s
rond het beroepsgeheim tegenover politie en justitie en wat er gebeurt wanneer artsen zelf
worden verdacht van een strafbaar feit. De officier van justitie: ‘Ik ben hier om artsen van de vrees
en weerzin voor justitie en politie af te helpen.’
Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie opende het symposium en zette meteen de toon. Hij
pleitte voor een beroepsgeheim ‘dat meer recht doet aan het rechtsgevoel van burgers en de
samenleving. De arts moet zijn burgerplicht vervullen.’

Minister Opstelten: ‘Beroepsgeheim is niet in beton gegoten.’
Hij doelde daarmee onder andere op de schietpartij in Alphen aan den Rijn. Na het incident weigerde
de GGZ‐instelling het dossier van dader Tristan van der V. vrij te geven en was er een ziekenhuis dat
de namen van de slachtoffers weigerde door te geven aan de politie. Volgens Opstelten konden de
artsen zich in dit geval niet beroepen op hun geheimhoudingsplicht. Allereerst omdat het informeren
van naasten van de slachtoffers van groot belang was. Maar ook is de minister van mening dat het
beroepsgeheim in een dergelijk geval doorbroken moet kunnen worden als de patiënt al is
overleden. ‘Grote maatschappelijke belangen zoals het strafrechtelijk onderzoek moeten niet door
de starre opstelling van artsen worden belemmerd.’ Volgens Opstelten zouden artsen, psychiaters en
andere behandelaars hun beroepsgeheim niet moeten zien als iets dat in beton gegoten is.
Opstelten sprak voor een volle zaal met artsen, juristen en een paar agenten in uniform. Sprekers
hadden het over het belang van het beroepsgeheim voor een vrije toegang tot de zorg, en over de
positie van de arts als getuige, de arts als slachtoffer en de arts als dader. Het was een dag waarin
dilemma’s en praktische tips de revue passeerden en waarbij de meningen soms flink botsten.
Zo liepen bij advocate Willemien Kastelein ‘de rillingen over de rug’ bij het horen van Opsteltens
toespraak. Artsen zijn er niet om daders op te sporen of misdaden te voorkomen, zo benadrukte zij.
‘Maar onze minister vindt blijkbaar van wel.’
Ook Ybo Buruma, lid van de Hoge Raad, had meteen zijn twijfels bij het verhaal van Opstelten. ‘De
dader in Alphen was al dood, welk belang was er dan nog? Ja, dat we willen begrijpen wat er is
gebeurd, maar is dat belang groot genoeg om de zwijgplicht van behandelaars te doorbreken?’

Tijdens zijn heldere uiteenzetting over ontwikkelingen op het gebied van het strafrecht deed Buruma
een bekentenis. Artsen vertellen hem de laatste tijd dat ze gevoelige zaken niet meer opschrijven in
het dossier, want je weet maar nooit waar deze informatie terechtkomt. ‘Denk aan het kindje dat
met blauwe plekken binnenkomt. Het lijkt erop dat het gewoon gevallen is, maar je weet het niet
zeker. Voor de zekerheid schrijf je niks op. Want als het later dan toch kindermishandeling blijkt te
zijn, word je misschien verweten dat je het niet hebt gemeld.’ Buruma vindt het niet‐opschrijven een
heel zorgelijke ontwikkeling.

De zaal zat vol met artsen, juristen en agenten in uniform.
Volgens het Expertisecentrum Medische Zaken van het Openbaar Ministerie (OM), dat dit
symposium samen met de KNMG had georganiseerd, zeggen artsen vaak direct ‘nee’ zodra ze een
verzoek om informatie van het OM of politie krijgen. ‘Dat merken we bijvoorbeeld wanneer we
artsen verzoeken medische informatie met ons te delen bij een onderzoek naar kindermishandeling’,
zo vertelde Anita Gaillard, senior parketsecretaris bij het Expertisecentrum Medische Zaken van het
OM. ‘Vaak is het antwoord “nee”, omdat artsen denken dat er bij uithuisplaatsing van een kind geen
direct gevaar voor de toekomst is. Maar uithuisplaatsing is tijdelijk, zeker wanneer wij niet tot
strafvervolging kunnen overgaan. Wij hebben informatie uit het medisch dossier in deze gevallen
nodig om aan te tonen dat er sprake is geweest van letsel door kindermishandeling.’
Marjolein van Eykelen, officier van justitie en coördinator van het landelijke Expertisecentrum
Medische Zaken was naar het symposium gekomen om de artsen in de zaal van de ‘vrees en weerzin
voor justitie en politie af te helpen’. Maar dat gaat vast niet lukken, zo geeft ze meteen al zelf aan.
‘Wel hoop ik een beter beeld te schetsen van wat het Openbaar Ministerie doet en wat er gebeurt
wanneer artsen met het strafrecht te maken krijgen.’
Ze gaf voorbeelden van medische zaken waarbij artsen werden vervolgd. Een patiënt die stikte
doordat hij niet goed was gefixeerd met een Zweedse band, een patiënt die overleed na het krijgen
van een overdosis kalium en een vaatchirurg die een lange, metalen draad uit een bloedvat van een
patiënt vergat te verwijderen, komen voorbij. ‘De zaken waarbij wij tot vervolging overgingen,
hebben op één na tot een veroordeling geleid. Dat succespercentage komt vooral doordat we heel
terughoudend zijn om een arts of instelling te vervolgen voor dood of zwaar lichamelijk letsel door
schuld.’
Strafrechtadvocate Lotje van den Puttelaar vertelde waar artsen op moeten letten wanneer ze
verdachte zijn. Er zijn twee grote valkuilen waar artsen volgens haar intrappen. ‘Dat ze denken: mij
overkomt dit nooit en dat ze denken: ik heb geen advocaat nodig.’ Vervolgens schetste de advocate
een aangrijpend beeld van hoe dat nou voelt wanneer je als verdachte van je bed wordt gelicht en in
de cel terechtkomt. ‘Je zit daar zonder telefoon, in een vieze ruimte en je hebt geen idee hoe lang

het duurt voordat je verhoord zult worden.’ Een politieagente uit de zaal zegt dat ze dit verhaal wel
erg zwart‐wit vindt. ‘Je wordt echt niet zomaar van je bed gelicht, dan moeten er tenminste twee
bewijzen zijn en het gaat dan om een zaak waar een hoge straf op staat.’ Toch kent Van den
Puttelaar een voorbeeld van een arts die weliswaar niet van zijn bed werd gelicht, maar wel door de
beschuldiging van ontucht van één vrouw om 9 uur ’s morgens werd vastgezet om pas uren later
verhoord te worden. ‘Onderschat niet wat er met je gebeurt, als je op zo’n manier vastzit. Wat er ook
gebeurt: vraag dan altijd om een advocaat.’

Marjolein van Eykelen: ‘Ik hoop een beter beeld te schetsen van wat het Openbaar Ministerie doet als
artsen met het strafrecht te maken krijgen.’
Nieuwe handreiking
De deelnemers van het symposium kregen de herziene KNMG‐handreiking beroepsgeheim en
politie/justitie mee naar huis. Er staan enkele belangrijke wijzigingen in. Zo bepaalt de handreiking
dat bij een grootschalig ongeval of ramp de namen van slachtoffers met hun uitdrukkelijke of (als zij
niet aanspreekbaar zijn) met veronderstelde toestemming mogen worden verstrekt aan politie of
justitie als dat nodig is om de familie of de betrokken hulpdiensten te informeren over de
verblijfplaats van het slachtoffer. De handreiking en een handig hulpkaartje zijn te downloaden via
www.knmg.nl/beroepsgeheim.

