Het wettelijk kader van DTE
Als relevante wetgeving in verband met de directe toegankelijkheid ergotherapie
kan de bestaande wetgeving worden aangemerkt. Deze wetgeving is ook van
toepassing indien de cliënt met verwijzing van een arts bij de ergotherapeut in
behandeling komt.
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) geeft regels voor
de handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg.
Onder individuele gezondheidszorg vallen alle activiteiten in de zorg die worden
verricht in verband met de gezondheid van een individuele persoon, inclusief het
doen van onderzoek en het geven van advies.
De Wet BIG richt zich vooral op de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar
in de gezondheidszorg. De wet geeft een vrij zwaar regime van registratie,
titelbescherming en tuchtrecht voor acht zorgberoepen. Daarnaast kent de wet een
stelsel van voorbehouden (medische) handelingen die uitsluitend door bevoegde
hulpverleners mogen worden verricht.
Zie voor de volledige wet de link op de website van Ergotherapie Nederland, onder
beroepsprofiel, bijlage 1.
Kwaliteitswet zorginstellingen
De Kwaliteitswet zorginstellingen (Kzi) biedt een waarborg voor de kwaliteit van het
zorgproces binnen instellingen. Zie voor de volledige wet de link op de website van
Ergotherapie Nederland, onder beroepsprofiel bijlage IV, wet en regelgeving.
Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
Onderdeel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is De Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (Wgbo) die regels geeft voor de hulpverleningsrelatie
tussen een individuele patiënt en de medisch hulpverlener.
Onder de medisch hulpverlener vallen onder andere de arts, de verpleegkundige,
de verloskundige, de fysiotherapeut, de gezondheidspsycholoog, de
psychotherapeut en de tandarts.
De Wgbo geeft onder andere regels voor het dossier, het inzagerecht, de
informatieplicht, de toestemming voor een behandeling en het beroepsgeheim.
Zie voor de volledige wet de link op de website van Ergotherapie Nederland, onder
beroepsprofiel bijlage IV, wet en regelgeving.
Wet klachtrecht cliënten zorgsector
De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) is bedoeld om cliënten in de zorg de
gelegenheid te geven op te komen tegen zorg die onder de maat is. De wet is
onder andere van toepassing op (psychiatrische) ziekenhuizen, verzorgingshuizen,
1

instellingen voor maatschappelijk werk, de ggd, instellingen voor verslavingszorg, de
ggz, de maatschappelijke opvang, de kinderopvang en op individuele medisch
hulpverleners in de maatschappelijke zorg en de gezondheidszorg.
De Wkcz legt de instelling of de medisch hulpverlener de plicht op om een
klachtencommissie in het leven te roepen en de klachtenprocedure zo in te richten
dat er binnen een redelijke termijn een zorgvuldige behandeling van de klacht
plaatsvindt.
Zie voor de volledige wet de link op de website van Ergotherapie Nederland, onder
beroepsprofiel bijlage IV, wet en regelgeving.
Dagelijkse praktijk:
Bovenstaande wetgeving heeft consequenties voor de dagelijkse praktijk, het geeft
regels voor de
verhouding met de patiënt, kent de patiënt een aantal rechten toe en stelt eisen
aan de beroepsuitoefening en aan de kwaliteit van het werk. Van belang voor de
screening directe toegankelijkheid ergotherapie
Het beroepsgeheim
Een hulpverlener mag zonder toestemming van zijn patiënt niet met anderen over
hem spreken. Dat is kort gezegd de inhoud van het medisch beroepsgeheim. Dit
beroepsgeheim is vastgelegd in de Wet BIG (artikel 88) en in de Wetgeneeskundige
behandelovereenkomst, de Wgbo (artikel 7:457 Burgerlijk Wetboek). Het
beroepsgeheim is bedoeld om de drempel voor de hulpverlening zo laag mogelijk
te maken. Een patiënt die zich tot een hulpverlener wendt, moet erop kunnen
vertrouwen dat wat hij aan de hulpverlener laat zien en vertelt, niet zomaar bij
anderen terechtkomt. Alleen als hij daar op kan rekenen, zal hij bereid zijn om hulp
te zoeken en openhartig over zijn zorgen en problemen te spreken. Daarmee is het
beroepsgeheim een belangrijk instrument om zorg te kunnen bieden aan ieder die
deze zorg nodig heeft. Want alleen als mensen contact met de hulpverlener (durven
te) zoeken, kan hen zorg worden geboden. Andersom kan een onzorgvuldige
omgang met het beroepsgeheim betekenen dat mensen zich van de zorg afkeren.
Daarmee heeft de hulpverlener dus zelf een belangrijke voorwaarde in handen voor
een laagdrempelige zorg. Zo bezien dient het beroepsgeheim een maatschappelijk
belang, namelijk dat van een goed toegankelijke zorg.
Aan de andere kant kan een te rigide omgang met het beroepsgeheim betekenen
dat een hulpverlener juist onvoldoende zorg verleent of in gang zet, bijvoorbeeld
door, vanwege zijn beroepsgeheim geen andere hulpverlening in te schakelen
terwijl zijn patiënt deze hulp dringend nodig heeft. Al met al is de omgang met het
beroepsgeheim een vorm van evenwichtskunst: geheimhouding waar mogelijk en
verbreken van het geheim als de patiënt dringend hulp nodig heeft en er geen
andere weg is om hem deze hulp te bieden.
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Inhoud en omvang van het beroepsgeheim
Onder het beroepsgeheim valt in feite alles wat de hulpverlener over zijn patiënt
weet. Het gaat niet alleen om uitdrukkelijke geheimen die hem zijn toevertrouwd,
maar om alles wat bedoeld en onbedoeld ter kennis komt van de hulpverlener.
Bijvoorbeeld als een verloskundige na een thuisbevalling de woning verlaat en door
de buurvrouw wordt aangesproken met de vraag wat ‘het’ geworden is. De
verloskundige schendt haar beroepsgeheim als ze dan enthousiast ‘een meisje’
antwoordt. Of als een cliënt de ergotherapeut vraagt hoe het toch met zijn
eveneens door CANS klachten geplaagde collega gaat. Ook al wordt de vraag uit
oprechte belangstelling gesteld, de ergotherapeut zal zich op de vlakte moeten
houden. Tot slot valt ook op het eerste gezicht onschuldige ‘administratieve’
informatie onder het beroepsgeheim. Bijvoorbeeld of een patiënt op een afspraak is
verschenen en of er een datum voor een nieuwe afspraak is gemaakt.
Toestemming
Het geheim is van de patiënt. Daarom moet de hulpverlener toestemming aan de
patiënt vragen om met anderen over hem te spreken. Deze toestemming moet in
vrijheid worden gegeven. De patiënt mag niet onder druk worden gezet. Bovendien
moet hij goed weten waarvoor hij toestemming geeft. De hulpverlener moet de
patiënt dus eerst uitleggen aan wie hij welke informatie wil verstrekken en waarom hij
dat wil doen. Pas daarna mag hij toestemming vragen, zodat de toestemming
gericht voor een of meer bepaalde verstrekkingen wordt gegeven.
Mondeling of schriftelijk
In sommige gevallen laat men bij wijze van bewijs voor de gegeven toestemming
een patiënt een toestemmingsverklaring ondertekenen. Dit is echter niet strikt nodig.
Een mondeling gegeven toestemming is voldoende. Wel doet de hulpverlener er in
dat geval goed aan een aantekening van de gegeven toestemming maken in het
dossier van de patiënt.
Wettelijke uitzonderingen op het medisch beroepsgeheim
De wet (artikel 7:457 BW) noemt een aantal uitzonderingen op het beroepsgeheim.
In deze gevallen mag de hulpverlener informatie over zijn patiënt verstrekken, zonder
dat hij hem daarvoor uitdrukkelijk om toestemming heeft gevraagd:
 Aan medebehandelaars;
 Aan vervangers en waarnemers;
 Aan ouders van jeugdigen tot 16 jaar en om informatieverstrekking;
 Op grond van een wettelijke plicht.
Allemaal een zwijgplicht
Een ergotherapeut neemt deel aan een zorgoverleg op een basisschool met onder
andere een medewerker van Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar en de
intern begeleider van de school. In dit netwerk worden zorgkinderen besproken
zonder dat de ouders dit weten of aan hen toestemming is gevraagd. De
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deelnemers menen dat toestemming niet nodig is, omdat alle deelnemers toch een
zwijgplicht hebben. Deze praktijk is in strijd met de regels over het beroepsgeheim.
Het beroepsgeheim wordt ook verbroken als de ander aan wie de informatie wordt
gegeven ook een zwijgplicht heeft. De coördinator van het netwerk moet voor de
bespreking van het kind namens alle deelnemers dus uitdrukkelijk toestemming
vragen aan de ouders.
Patiëntenoverleg
Tijdens een multidisciplinair overleg op een neurologieafdeling in een ziekenhuis
bespreken de specialist, de coassistent, de verpleegkundige en de andere
(para)medische hulpverleners die bij de behandeling betrokken zijn, de toestand
van hun patiënten. Voor deze bespreking mag de toestemming van de patiënt
worden verondersteld, omdat alle deelnemers aan het overleg rechtstreeks
betrokken zijn bij de medische behandeling van de patiënt.
Ouders van jongeren tot 16 jaar
Ouders van jongeren tot 16 jaar delen in het beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat de
hulpverlener, zonder toestemming van de jongere, gegevens over hem aan zijn
ouders mag verstrekken (artikel 7:457 lid 3 Burgerlijk Wetboek). Op deze regel geldt
echter een belangrijke uitzondering. Meent de hulpverlener dat de belangen van
de jongere in de knel komen als hij de ouders (volledig) zou informeren,dan mag hij
informatie voor de ouders verborgen houden. Niet de jongere (tot 16 jaar) maar de
hulpverlener bepaalt of hij meent dat bepaalde informatie over hun kind voor de
ouders geheim kan of moet blijven. Het is dus niet zo dat een jongere (tot 16 jaar)
‘recht’ heeft op geheimhouding. Wel speelt de wens van de jongere tot
geheimhouding een belangrijke rol, maar uiteindelijk beslist de hulpverlener zelf wat
hij als goed hulpverlener ten opzichte van zijn jeugdige patiënt verplicht is te doen.
De leeftijdsgrens van 16 jaar is niet absoluut. Is een jongere van die leeftijd,
bijvoorbeeld door een psychiatrische stoornis of door een geestelijke beperking, niet
in staat om zijn belangen zelfstandig te behartigen, dan kan de hulpverlener toch
nog om toestemming terecht bij zijn ouders.
Meldrecht Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
Voor meldingen van (vermoeden van) kindermishandeling geldt sinds enige jaren
een specifieke regeling. Artikel 53 lid 3 Wet op de jeugdzorg biedt duidelijkheid over
de positie van hulpverleners en andere beroepskrachten met een beroepsgeheim of
een zwijgplicht. Genoemd artikel geeft alle functionarissen met een beroepsgeheim
of een zwijgplicht, zoals artsen, verpleegkundigen, psychiaters, verloskundigen en
maatschappelijk werkers, uitdrukkelijk het recht om zo nodig zonder toestemming
van de cliënt of patiënt, een vermoeden van kindermishandeling te melden bij het
Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
Het meldrecht geeft de beroepskracht daarnaast ook het recht om, zo nodig zonder
toestemming van de patiënt, informatie aan het AMK te verstrekken als het AMK
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daar, in verband met een onderzoek naar de gezinssituatie van een kind, om
vraagt.
Anonimiteit van de melder of informant
Het AMK maakt in principe de identiteit van de beroepskracht die een melding heeft
gedaan, of die tijdens een onderzoek als informant optreedt, aan het gezin bekend.
Maar een beroepskracht kan het AMK verzoeken om zijn identiteitniet aan het gezin
bekend te maken indien:
 Er gevaar bestaat voor de veiligheid van de beroepskracht of zijn
medewerkers, of voor de veiligheid van het kind of andere gezinsleden;
 De vertrouwensrelatie tussen de beroepskracht en het gezin of het kind door
de melding te ernstig geschaad zou worden.
Al met al is er voor beroepskrachten slechts een beperkte mogelijkheid om anoniem
te melden. Hoofdregel is openheid ten opzichte van het gezin. Dat blijkt doorgaans
ook de effectiefste werkwijze te zijn, omdat veel gegevens uit een melding
herleidbaar zijn tot de melder of de informant. Bij anonimiteit moet het AMK deze
gegevens in het onderzoek zo veralgemeniseren dat er vaak weinig concreets
overblijft van een onderzoek, zeker als meer beroepskrachten anoniem moeten
blijven. Bovendien gaat bij een anonieme melding soms veel van de energie van de
ouders zitten in het vinden van een antwoord op de vraag van wie toch de melding
afkomstig is. Tot slot mag van een professional, een uitzonderlijk geval daargelaten,
gevraagd worden dat hij, ook bij vermoedens van kindermishandeling, de ouders
open tegemoet treedt om samen te bezien hoe het kind en de ouders kunnen
worden geholpen.
Geen meldplicht
De wetgever heeft uitdrukkelijk en na uitvoerig parlementair beraad, gekozen voor
een meldrecht en niet voor een meldplicht. Gekozen is (voorlopig?) voor een
meldrecht, vooral om de eigen verantwoordelijkheid van iedere beroepskracht die
te maken heeft met een vermoeden van kindermishandeling te benadrukken. Hij
wordt geacht ook zelf het mogelijke te doen om het kind te beschermen.
Als nadeel van een meldplicht werd vooral genoemd het grote aantal ‘rijpe en
groene’ meldingen dat bij het AMK zou binnenkomen, alleen maar om aan een
wettelijke plicht te voldoen. Ook vreesde men dat door een dergelijke plicht de
eigen verantwoordelijkheid van de beroepskracht te zeer zou worden versmald tot
het doen van een melding. Tot slot kan ook als nadeel worden genoemd dat de
toegang tot de hulpverlening in gevaar kan komen, omdat mensen zich minder snel
tot een hulpverlener zullen wenden als bekend is dat hij een meldplicht heeft.
Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling
1 juli 2013 is de Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in
werking getreden. De Wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs,
kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.
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Als ergotherapeut, kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn professionals verplicht deze Meldcode te gebruiken
bij signalen van geweld.
Meldcode
De Meldcode beschrijft in 5 stappen wat de ergotherapeut moet doen bij
vermoedens van geweld:
Stap 1: in kaart brengen van signalen.
Stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld
(SHG).
Stap 3: gesprek met de cliënt.
Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.
Meldcode versus meldplicht
Een verplichte Meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet
de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die
verplichting bestaat niet bij een Meldcode. De beslissing om vermoedens van
huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional. Het stappenplan van
de Meldcode biedt houvast bij die afweging.
Beroepsgeheim versus meldcode
In de Wet Meldcode komt een meldrecht voor huiselijk geweld. Dit recht bestaat al
voor kindermishandeling. Een meldrecht houdt in dat professionals met een
beroepsgeheim (vermoedens van) huiselijk geweld mogen melden bij het AMK en
SHG.
De behandelovereenkomst
In deze paragraaf staat de behandelovereenkomst centraal. Deze overeenkomst
tussen patiënt en hulpverlener is uitvoerig geregeld in de Wet geneeskundige
behandelovereenkomst (Wgbo) die deel uitmaakt van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek.
Aan de orde komen de totstandkoming van de behandelovereenkomst, de
informatieplicht van de hulpverlener, de toestemming voor de behandeling, de
veronderstelde toestemming en het begrip zorgvuldig hulpverlener.
Medische behandeling en behandelovereenkomst
De Wgbo hanteert een ruime omschrijving van het begrip behandelen. Daaronder
vallen: medische verrichting, onderzoek, diagnostiek of het anderszins beoordelen
van de gezondheid (bijvoorbeeld door vragen te stellen), adviseren en voorlichten,
medicijnen voorschrijven, doorverwijzen, verlenen van verloskundige bijstand en het
in het kader van al deze handelingen verplegen en verzorgen van patiënten. Dit
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alles voor zover de handelingen zijn gericht op een individuele patiënt. Daarmee
valt de voorlichting die een jeugdverpleegkundige aan een schoolklas geeft over
gezond eetgedrag of de voorlichting die een ergotherapeut geeft
secretariaatsmedewerkers over gezond uitvoeren van computerwerk niet onder de
Wgbo. Zou de verpleegkundige of de ergotherapeut eenzelfde verhaal in zijn
spreekkamer vertellen aan een cliënt met obesitas of een cliënt met rugklachten,
dan valt de voorlichting wel onder de Wgbo, omdat de hulpverlener zich met zijn
advies nu tot een individuele patiënt richt. Door de ruime omschrijving van het
begrip behandeling valt bijvoorbeeld ook het werk van de jeugdverpleegkundige
op het consultatiebureau en van schoolverpleegkundige onder de Wgbo, evenals
de ergotherapeut die bij de GGD werkt. Zijn interventies die gericht zijn op een
individuele cliënt/patiënt vallen onder ‘behandeling’.
Totstandkoming van de overeenkomst
Een behandelovereenkomst komt doorgaans tot stand doordat een patiënt zich
feitelijk tot een hulpverlener wendt voor advies of behandeling.
Niet zomaar weigeren of opzeggen
Uitgangspunt is dat een hulpverlener verplicht is een behandelovereenkomst aan te
gaan met een patiënt die zich om hulp tot hem wendt. Hij mag dit alleen op goede
gronden weigeren. Dezelfde regel geldt voor het beëindigen van een
behandelovereenkomst door de hulpverlener. Ook dit is alleen toegestaan in
uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld als:
 De hulpverlener niet deskundig is op het terrein waarvoor zijn hulp wordt
gevraagd;
 Er een persoonlijke relatie is met de patiënt;
 De patiënt niet in zijn werkgebied woont;
 De praktijk van de hulpverlener ‘vol’ zit;
 De hulpverlener eerder zeer negatieve ervaringen heeft opgedaan met
dezelfde patiënt.
Bij dit laatste valt te denken aan onheus of agressief gedrag, aan het niet
meewerken aan de behandeling of aan het structureel niet betalen van de
rekening. Een hulpverlener die op een van deze gronden weigert een
behandelcontract te sluiten of dit contract wil opzeggen, moet daarbij zorgvuldig
handelen. Dit betekent dat hij open met de patiënt spreekt, dat hij de patiënt
doorgeleidt naar een hulpverlener met wie hij wel een behandelcontract kan sluiten
en dat hij in noodgevallen wel (tijdelijke) hulp biedt.
Hulpverlener
‘Hulpverlener’ in de zin van de Wgbo is de persoon die een geneeskundig beroep
uitoefent en handelingen verricht gericht op een individuele patiënt, zoals de arts,
de verpleegkundige, de psychotherapeut, de gezondheidspsycholoog, de
verloskundige, de fysiotherapeut en de pedagoog.
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Het begrip hulpverlener in de Wgbo is tamelijk ruim. Niet alleen big-geregistreerden
vallen daaronder, maar bijvoorbeeld ook de diëtist, de Cesar-oefentherapeut, de
ergotherapeut en de pedagoog.
Criterium voor het hulpverlenerschap in de Wgbo is de gerichtheid op een
individuele patiënt.
Dit roept de vraag op of de Wgbo ook van toepassing is als een fysiotherapeut een
aantal patiënten tegelijk laat oefenen in zijn oefenruimte. Er kunnen zich twee
verschillende situaties voor doen. Als de fysiotherapeut zijn patiënt eerst individueel
onderzoekt en eventueel behandelt en op basis daarvan een individueel
trainingsprogramma voor hem uitzet dat de patiënt met behulp van de toestellen in
de oefenruimte en onder begeleiding van de fysiotherapeut uitvoert, is er sprake
van een behandeling in de zin van de Wgbo. Dat er in deze oefenruimte ook enige
andere patiënten aanwezig zijn die eveneens een individueel oefenprogramma
afwerken, is in feite een bijkomstigheid. Er is geen sprake van een behandeling in de
zin van de Wgbo als een fysiotherapeut in zijn oefenruimte een collectief
trainingsprogramma aanbiedt, bijvoorbeeld fitness gericht op 50-plussers, of op
patiënten met een hartkwaal. In dat geval ontbreekt namelijk de individuele
behandeling.
Instelling is ook hulpverlener
Daarnaast vallen ook medische instellingen, zoals een ziekenhuis en een
verpleeghuis onder het begrip hulpverlener in de Wgbo.
Goed hulpverlenerschap
Op basis van de Wgbo is de hulpverlener verplicht de zorg van een goed
hulpverlener in acht te nemen. Goed hulpverlenerschap wil zeggen dat:
 Er gehandeld wordt conform de professionele standaard;
 Volgens de recente inzichten van de medische wetenschap;
 Met inachtneming van de rechten van de patiënt.
Zelf beschikking en toestemming
Een kernpunt in de geneeskundige behandelovereenkomst is de zelfbeschikking van
de patiënt. Dit wil zeggen dat een patiënt zelf beslist over zijn behandeling. Daarom
bepaalt de wet dat de hulpverlener toestemming van zijn patiënt nodig heeft,
voordat hij aan de behandeling begint (artikel 7:450 Burgerlijk Wetboek). Deze
toestemming moet in vrijheid worden gegeven en dient te zijn gebaseerd op
duidelijke informatie van de hulpverlener over de gezondheidstoestand van de
patiënt en over alle aspecten van de behandeling, inclusief de risico’s en de
mogelijke alternatieven voor de voorgestelde behandeling. De informatieplicht
geldt ook bij lichte ingrepen. Maar de mate en de omvang van de informatie hangt
wel af van de aard van de behandeling en van de individuele omstandigheden van
de patiënt. Zo zal in het algemeen over een zware ingreep die blijvende gevolgen
heeft, veel meer moeten worden verteld dan over de behandeling van een
verstuikte enkel. Als er alternatieven zijn voor de behandeling moet de patiënt zo
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geïnformeerd worden dat hij, op basis van voldoende kennis, kan kiezen. Al met al is
de vuistregel dat de patiënt die informatie moet krijgen die hij nodig heeft om een
verantwoorde beslissing over de behandeling te nemen.
De informatieplicht van de hulpverlener gaat tamelijk ver. Hij moet er zich actief van
overtuigen dat de patiënt de verstrekte informatie begrepen heeft. Dat kan hij
bijvoorbeeld doen door met de patiënt in gesprek te gaan over de verstrekte
informatie of hem te vragen of hij in eigen woorden de kern van het besprokene kan
weergeven. Een hulpverlener die alleen maar een aantal medische termen over
een patiënt uitstort, voldoet daarmee niet aan zijn informatieplicht. Het verband
tussen informatie en het geven van toestemming wordt wel ‘informed consent’
genoemd.
NB: De informatieplicht loopt tijdens de behandeling door. De hulpverlener moet de
patiënt op de hoogte houden van de uitkomsten van onderzoeken en van de
effecten van de behandeling op zijn gezondheidstoestand. Bij een behandeling in
het ziekenhuis ligt hier ook een belangrijke taak voor de verpleegkundige die
meestal de verpleegkundige en technische handelingen ter uitvoering van de
behandeling verricht. Te denken valt bijvoorbeeld aan het klaar maken van een
patiënt voor een operatie, het toedienen van injecties of het aanbrengen van een
infuus. De verpleegkundige informeert de patiënt zelf over zijn verrichtingen en
vraagt hiervoor ook zelf toestemming.
Noodsituaties
Soms moet er snel gehandeld worden vanwege de toestand van de patiënt. Kan in
zo’n situatie de patiënt zelf geen toestemming geven, bijvoorbeeld omdat hij niet bij
kennis is, en is er niemand aanwezig die op kan treden als vertegenwoordiger, dan
mag de hulpverlener de patiënt zonder zijn toestemming behandelen (artikel 7:466
lid 1 bw). Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van de handgreep van Heimlich als
een patiënt dreigt te stikken door een luchtwegobstructie.
Intrekken van de toestemming
Het staat de patiënt vrij zijn eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken.
Gevolg is dat de medische behandeling wordt gestaakt. Het is de plicht van de
hulpverlener om de patiënt te wijzen op de gevolgen die het beëindigen van de
behandeling kan hebben. Is de behandeling al begonnen op het moment dat de
patiënt zijn toestemming intrekt, dan mag hij deze afmaken als onmiddellijk stoppen
zeer nadelig zou zijn voor de patiënt.
Goed hulpverlener
Op grond van de behandelovereenkomst mag van de hulpverlener goed
hulpverlenerschap worden gevraagd. Art 7:453 bw zegt het zo: ‘De hulpverlener
moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en
hij handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende
professionele standaard.’
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Medisch-professionele standaard
In het algemeen wil de medisch-professionele standaard zeggen dat de
hulpverlener handelt op grond van de actuele kennis in de medische wetenschap
en van de medische ervaring. Deze standaard ligt doorgaans vast in protocollen of
andere behandelvoorschriften. Een afwijking van de standaard betekent niet per se
dat de hulpverlener geen goede zorg heeft verleend, maar hij zal moeten uitleggen
waarom hij deze afwijking in dit individuele geval nodig vond.
Goed hulpverlenerschap
Daarnaast houdt goed hulpverlenerschap in dat de hulpverlener zorgvuldig te werk
gaat conform de normen die maatschappelijk aanvaard zijn en dat hij de rechten
van de patiënt eerbiedigt. Wat goed hulpverlenerschap in concrete gevallen
betekent, wordt vooral duidelijk uit de (tucht)rechtspraak. Te denken valt aan (geen)
goede waarnemingsregeling treffen, de patiënt (on)voldoende informeren, (geen)
toestemming voor een behandeling vragen, de patiënt (niet) serieus nemen,
(on)zorgvuldig omgaan met de geheimhoudingsplicht, enzovoort.
Inspanning of resultaat
Voor het beoordelen van de behandeling van de hulpverlener is het verschil tussen
een inspanningsverbintenis en een resultaatsverbintenis van belang.
Een resultaatsverbintenis is een verplichting om een bepaald resultaat te leveren. Zo
is de garage verplicht om de auto zodanig te repareren dat de auto weer
probleemloos rijdt. De loodgieter verplicht zich tot het verhelpen van de lekkage,
enzovoort.
Bij inspanningsverbintenissen is de verplichting niet op het resultaat maar op de
inspanning gericht. De betrokkene moet goed zijn best doen en zorgvuldig te werk
gaan. Verplichtingen op basis van de behandelovereenkomst zijn veelal
inspanningsverbintenissen. Anders gezegd: aan de hulpverlener mag de eis worden
gesteld dat hij zich zo goed mogelijk inspant om de verrichting naar behoren uit te
voeren, maar hij kan niet zonder meer worden afgerekend op het resultaat.
De plichten van de patiënt
Het dienstverlenende karakter van de overeenkomst heeft tot gevolg dat vooral de
rechten van de patiënt (en dus de plichten van de hulpverlener) zijn vastgelegd. De
enige juridisch afdwingbare plicht van de patiënt is het tijdig betalen
van het honorarium. Daarnaast bevat de Wgbo in artikel 7:452 de bepaling dat de
patiënt de hulpverlener naar beste weten moet informeren over zijn gezondheid en
moet meewerken aan de behandeling. Ofschoon uiteraard van de patiënt mag
worden verwacht dat hij meewerkt, is dit géén juridisch afdwingbare verplichting.
Dossier en inzage
De hulpverlener is verplicht om een dossier aan te leggen waarin hij gegevens
opneemt over de behandeling van de patiënt. Over het dossier en over de
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patiëntenrechten rond het dossier gaat deze paragraaf. Aan de orde komen: de
wijze van dossiervorming, de inhoud van het dossier, de toegang tot het dossier, de
overdracht ervan, het inzagerecht en het recht op afschrift, het correctierechten het
bewaren en vernietigen van het dossier.
De Wet bescherming persoonsgegevens geeft een algemeen kader voor de
omgang met persoonsgegevens. Deze wet geldt met enige uitzonderingen voor alle
instellingen en bedrijven in ons land, ook voor de medische sector. Maar voor de
medische sector biedt de wet echter een veel te algemeen kader. Daarom bevat
de Wgbo aanvullend op de Wet bescherming persoonsgegevens specifieke regels
voor de omgang met persoonsgegevens van patiënten. Daardoor zijn de regelingen
van de Wet bescherming persoonsgegevens in de medische sector alleen van
toepassing als de Wgbo geen ‘eigen’ regeling biedt. In dit hoofdstuk komen daarom
met name de specifieke regels van de Wgbo aan de orde.
Dossiervorming
De hulpverlener is, meteen bij het begin van de behandeling, verplicht om een
dossier aan te leggen (artikel 7:454 Burgerlijk Wetboek). Deze dossierplicht is gericht
op een goede kwaliteit van de zorg. Een zorgvuldig bijgehouden dossier is de basis
voor verantwoorde beslissingen over de behandeling. Zeker als de zorg door meer
hulpverleners samen wordt geboden.
Daarnaast stelt het dossier de patiënt, via zijn inzagerecht, in staat om te zien hoe de
zorg verloopt en op basis van welke gegevens wordt gekozen voor een bepaalde
behandeling.
Begrip dossier
De wettelijke term dossier staat voor de verzameling van patiëntgegevens,
ongeacht de informatiedrager. De gegevens kunnen elektronisch zijn vastgelegd,
op papier, of gedeeltelijk op papier en gedeeltelijk elektronisch. Voor de wettelijke
regels is dat niet van belang, de regels over het dossier gelden gewoon voor alle
door de hulpverlener of de instelling vastgelegde patiëntgegevens.
Inhoud van het dossier
Het dossier omvat alle gegevens die voor de zorg aan de patiënt van belang zijn:
verwijsbrieven, diagnoses, uitslagen van onderzoeken, aantekeningen over eigen
bevindingen, over contacten met de patiënt en met andere hulpverleners
over de patiënt, enzovoort. Beschikt de hulpverlener over uitslagen, verslagen en
rapporten over de patiënt afkomstig van andere beroepskrachten al dan niet van
buiten de eigen instelling, dan maken ook deze gegevens deel uit van het dossier
van de patiënt. Bijvoorbeeld een onderzoeksverslag van een logopedist of
pedagogische dienst.
Gevoelige informatie
Alle informatie die van belang is voor de zorg van de patiënt dient te worden
opgenomen in het dossier, ook als het om gevoelige informatie gaat, bijvoorbeeld
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om vermoedens van alcoholisme of van huiselijk geweld. In het algemeen, maar
zeker bij gevoelige informatie, gelden de volgende regels voor aantekeningen in het
dossier:
 Leg alleen gegevens vast die relevant zijn voor de zorg;
 Beschrijf zo veel mogelijk zelf waargenomen feiten (adem ruikt naar alcohol);
 Trek geen voorbarige conclusies (adem ruikt naar drank i.p.v. alcoholist);
 Stel geen diagnoses buiten het eigen deskundigheidsterrein en neem
diagnoses van anderen alleen over als ze door een deskundige behandelaar
zijn gesteld;
 Geef bij vermoedens of hypothesen nadrukkelijk aan dat het om een
vermoeden of een hypothese gaat en leg later ook vast of het vermoeden of
de hypothese blijkt te kloppen of door latere ontwikkelingen wordt
weersproken;
 Vermeld de bron indien gegevens worden opgenomen die van een ander
afkomstig zijn.
Persoonlijke werkaantekeningen
Een hulpverlener die een voorlopige indruk van een contact met een patiënt wil
vastleggen, bij wijze van geheugensteun voor een volgend contact, kan dat doen in
zogeheten persoonlijke werkaantekeningen. Deze persoonlijke werkaantekeningen
behoren niet tot het dossier en zijn dus ook niet ter inzage voor de patiënt. Mede
daardoor vormden persoonlijke werkaantekeningen in het verleden nog wel eens
een schaduwdossier waar de echt belangrijke zaken in terecht kwamen! Uitspraken
van rechters hebben aan die praktijk een eind gemaakt. De status van persoonlijke
werkaantekeningen hebben alleen voorlopige en zeer persoonlijke aantekeningen
van een hulpverlener die hij voor zichzelf vastlegt ten behoeve van een volgend
contact met de patiënt. Vanaf het moment dat de hulpverlener zijn persoonlijke
werkaantekeningen deelt met een andere hulpverlener, in of buiten de eigen
instelling, verliezen ze hun persoonlijke karakter en maken ze deel uit van het dossier.
Vanaf dat moment zijn ze dus ook ter inzage.
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