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Presenter
Presentation Notes
Het hoofddoel van de cursus van vandaag is het verwerven van kennis over de KNMG-meldcode en de juridische consequenties van het wel en niet naleven van die code. We beseffen terdege dat het een lange, inspannende dag voor u is geweest. Toch hopen wij uw aandacht en concentratie nog even vast te kunnen houden bij de juridische aspecten. Want zowel het melden als het niet melden kan aanleiding geven tot het opstarten van een klacht-, tucht-, civielrechtelijke en soms zelfs strafrechtelijke procedure. En dat geldt eigenlijk met betrekking tot alles wat u als arts/hulpverlener doet en laat voor en bij kinderen.De wijze waarop u omgaat met vermoedens van kindermishandeling lijkt zelfs aanleiding te geven tot meer juridische procedures. Welke lessen kunnen daar nu uit worden getrokken – voor u en uw handelwijze. Wij lopen de belangrijkste ‘leerpunten’ in het kort met u na. Schroom niet om tussentijds vragen te stellen als iets onduidelijk is!�
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(1) Medisch beroepsgeheim 

 
- ‘Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd’ 

 
- Ratio 
 Toegankelijkheid van de gezondheidszorg  
 Waarborgen privacy van de patiënt 
 
- Wettelijk verankering geheimhoudingsplicht:  
 art. 272 Sr;  
 art. 7: 457 BW (WGBO) 
 art. 88 Wet BIG 
 Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) 
  
- Niet absoluut   

Presenter
Presentation Notes
Op het moment dat u als arts wordt geconfronteerd met (een vermoeden van) kindermishandeling, wat wordt er dan van u verwacht wat betreft de wijze waarop u de ouders bejegent? Worden er eisen aan uw communicatie gesteld? Laten we deze vragen eens beantwoorden aan de hand van de volgende waargebeurde casus.Een huisarts vermoedt dat een jong meisje seksueel wordt misbruikt door haar vader die gescheiden leeft van de moeder. Het meisje verblijft om het weekend bij de vader. De alarmbellen zijn gaan rinkelen omdat het meisje in aanwezigheid van haar moeder begon te vertellen over ‘aflikken’, ‘met zijn staart bij haar naar binnen’ en ‘smeerkaas van papa’. Er ontstond een vermoeden van seksueel misbruik.Om meer duidelijkheid te krijgen over het vermoeden van seksueel misbruik, verwijst de huisarts het jonge meisje door naar de kinderarts. Wat doet de kinderarts? Zonder de vader hiervan in kennis te stellen, meldt de kinderarts de zaak direct bij het AMK. Dat, terwijl de vader  zelf  ook melding had gedaan bij het AMK maar dan vanwege verwaarlozing door de moeder. Voor u als arts wellicht niet onbekend: ouders die elkaar over en weer beschuldigen, waarbij je als arts het hoofd koel moet houden en het belang van het kind moet laten prevaleren. Moet je als arts informatie afkomstig van éen van de ouders bespreken met de andere ouder? Wat denkt u? Ja dat is verstandig. De meldcode benadrukt dat in geval ouders elkaar over en weer beschuldigen van km, er een gesprek met beide ouders moet plaatsvinden. In het belang van het kind of van andere kinderen uit het gezin of om zijn eigen veiligheid kan de arts overigens van een gesprek af zien. Dan moet hij wel zoeken naar een ander geschikt moment om de ouder(s) te informeren. (streepje 1,2,3). Blijf met béide ouders in gesprek; ook als zij gescheiden zijn. Leg uit wat u wilt gaan doen en informeer de ouders dat u een melding wilt gaan doen.In onderhavig geval bleek bij later lichamelijk onderzoek onder narcose dat er verder geen beschadigingen waren; het maagdenvlies was nog in tact. Uit dit voorbeeld blijkt dat eenzijdige informatie veelal gekleurd is en daardoor discutabel kan zijn. Hier komen we straks op terug. Juist om dit soort situaties te voorkomen benadrukt de meldcode dat de arts/hulpverlener eerst onderzoekt of er inderdaad sprake is van kmh  voordat een melding wordt gedaan. Vergeet niet dat melden een ingrijpende gebeurtenis is! Stel nu dat u als arts met de ouders de situatie bespreekt en hen mededeelt dat u overweegt een melding te doen. De ouders horen dit aan en vervolgens doet u de melding. Het is misschien interessant voor u om te weten dat er in de tuchtrechtspraak meer en meer de neiging bestaat om deze mededeling te interpreteren als een vorm van toestemming van de ouders voor het doen van die melding. En zoals u wellicht weet is een belangrijk wettelijk uitgangspunt voor het doorbreken van het medisch beroepsgeheim dat hiervoor toestemming is gegeven door de patiënt in dit geval vertegenwoordigd door zijn/haar ouders. Juridisch gezien een veilige basis om te melden! De wijze waarop u zich opstelt naar de ouders is juridisch dus van groot belang. ’Veel zal van uw vaardigheden afhangen hoe de situatie zich (juridisch?) verder ontwikkelt. Wees open en eerlijk tegen ouders en kind; informeer zo mogelijk de ouders dus vooraf en achteraf. Pas als het informeren van de ouders of het vragen van toestemming tot een onveilige situatie voor het kind, of andere kinderen uit het gezin zou leiden, dan ligt de zaak anders. In een dergelijke acute noodsituatie kunt u zonder meer melden.
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(2) Doorbreking geheimhouding 

- Rechtvaardigingsgronden: 
 

(1) Toestemming van de patiënt/diens wettelijk          
vertegenwoordiger (art. 7:457 BW) 

 
(2) Wettelijk voorschrift (art. 7:457 BW) 
 
(3) Conflict van plichten ( buitenwettelijk criterium) 
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(3) Conflict van plichten (CvP) 

- Gewetensnood; belangenafweging 
 

- Uitzonderlijke situatie: zware motiveringseisen 
 

- Toetsingskader = zorgvuldigheidseisen 
 

 (1) Toestemming van betrokkene(n) mogelijk? 
 
 (2) Doel van informatieverstrekking = beperken/voorkomen (verdere) 

schade? 
 
 (3) Is er een andere weg om dat doel te bereiken? 
 
 (4) Dient het middel het doel? 
 
 (5) Doorbreking beroepsgeheim: zo min mogelijk? 
 
Uitspraak Regionaal Tuchtcollege ‘s Gravenhage 17 augustus 2010, LJN YG0517, GJ 2010/120. 
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(4) Beroepsgeheim en kindermishandeling 

 
- Kindermishandeling: meer dan 100.000 slachtoffers per jaar 
- 40 met dodelijke afloop 
- Gering aantal meldingen afkomstig van artsen (4%) en ziekenhuizen (6%) 

 
 

- Twee wettelijke meldrechten  
 (1) art. 53 lid 3 Wet op de Jeugdzorg (Wjz) 
 (2) art. 1: 240 BW 

 
 

- KNMG Meldcode Kindermishandeling (2008) 
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(5) Spanningsveld 

- Civielrechtelijke zwijgplicht versus  
 publiekrechtelijk meldrecht 

 
- Toenemende melddruk (vb.: VIR) 

 
- Toenemend aantal (gegronde) klachten 

 
- Meldcode: soft law 

 
 
 
 
 
 

Bron:  Kamerstukken 2008/2009, 31 855, nr. 3, p.2; 
  Arrest; HR 26 mei 2009, GJ 2009 (m.nt. Schalken), LJN BG5979 
   

 

      
  
 

Presenter
Presentation Notes
Het kwam hiervoor al even aan de orde: van belang is dat informatie van ouders of anderen wordt geverifieerd. Dus ook al klinkt het verhaal van een ouder overtuigend, het blijft subjectief en wellicht discutabel. Verifieer door zelf bijv. lichamelijk onderzoek te doen, maar ook kan het betrekken van de andere ouder helpen meer duidelijkheid te krijgen.Bij verdachte situaties, zoals bijvoorbeeld een ongebruikelijk botbreuk in de bovenarm van een jong baby’tje, win advies in bij een vertrouwensarts van het AMK. Maar houdt de regie! Doet u dit niet dan kan u inadequaat handelen worden verweten!  Zo bleek uit de volgende casus, waarin de huisartsen onder u misschien de situatie herkennen dat hele families: van opa tot kleinkind! in de praktijk staan ingeschreven. Vaak heel leuk en handig om de verbanden te zien en te herkennen, maar erg vervelend als opa zich seksueel aan zijn kleinkinderen blijkt te vergrijpen. Wat wordt er van u als arts verwacht?? �Zo kreeg een huisarts in 2002 een moeder op het spreekuur die vertelde dat haar zoon seksueel werd misbruikt door haar vader, de grootvader van de jongen. De huisarts vroeg de moeder om de grootvader op de hoogte te brengen van hun gesprek en hem naar het spreekuur te laten komen. De arts heeft de grootvader vervolgens gesproken en verwezen voor verdere zorg. De arts heeft ook contact opgenomen met het AMK voor advies. Het AMK, dat een dergelijk advies vaak als een anonieme melding opvat, heeft de arts medegedeeld dat, als de noodzaak zich voordoet, het primair de verantwoordelijkheid van de ouders is om de kinderen bij Bureau Jeugdzorg of het AMK aan te melden. De arts wachtte af en deed zelf geen melding. Wat een arts in ieder geval moet doen  naar het oordeel van het Centraal Tuchtcollege, is dat hij zekerheidshalve moet toetsen of de beoogde behandelkanalen ook daadwerkelijk werden gezocht en gevonden. Dit passieve en niet adequate handelen, kwam de arts op een waarschuwing te staan. Hij had veel meer moeten doen. Ook voor de andere twaalf kleinkinderen die gevaar liepen of al waren misbruikt. Het CTG gaf de huisarts een waarschuwing. Daarvoor telde ook mee dat hij brokjes informatie over de situatie vrij willekeurig in de medisch dossiers van de familieleden had genoteerd. Hierdoor waren de individuele dossiers onvolledig en werden ze door ‘vervuiling’ uiteindelijk moeilijk overdraagbaar aan de nieuwe huisarts. Een punt van aandacht voor elke notitie in het medisch dossier. �Wees u dus bewust dat u aansprakelijk kan worden gesteld zowel bij melden als bij niet-melden.���
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(6) (Rechts)ontwikkelingen 

- Zwijgplicht in de context van de zorgplicht 
 

- Zorgplicht omvat een handelingsplicht 
 

- Zorgplicht (ook naar ándere kinderen uit een gezin) 
 
- In rechte: zorgvuldigheidseisen (onderzoek, advies, zoveel mogelijk 

openheid naar ouders en/of kind; objectief onderbouwd vermoeden) 
 

- Zorgvuldig handelen kan betekenen: melden 
 

- Tuchtrechter waardeert code; spreken, tenzij. 
 

 
Bron: CTG 2 september 2010, MC 2010, p. 2470 e.v. 

Presenter
Presentation Notes
HR 26 mei 2009In maart 2007 lag er een tien maanden oud baby’tje in het LUMC; de moeder werd verdacht van Münchhausen by proxy. Na elf dagen werd het baby’tje uit het ziekenhuis ontslagen. Dezelfde dag stierf hij.De moeder werd als verdachte aangemerkt en het OM wilde in het kader van het strafrechtelijk onderzoek het medisch dossier in beslag nemen. Beide ouders hadden hier zelfs toestemming voor gegeven. De artsen beriepen zich op hun verschoningsrecht. Terecht? Ja. De artsen hadden zelf melding gedaan van de vermoedens van km bij het AMK en bovendien hadden de artsen zich coöperatief opgesteld door aan te geven dat zij het medisch dossier wél aan de patholoog anatoom af te willen staan (tevens medisch beroepsgeheim). Een melding aan het AMK impliceert dus niet dat een arts automatisch een recht of een plicht heeft om te melden/ gegevens te verstrekken aan politie!CTG 12 mei 2009, nr. 2008/156, Stcrt. 2009, 10058Gezondheidspsycholoog en psychotherapeut. Patiënte in behandeling, die aanvankelijk partnertherapie wil. Doet uitspraken – met toestemming patiënte – jegens politie over echtgenoot van patiënt (vernederingen, bedreigingen, seksuele handelingen, etc.). CTG. Beroepsgeheim slechts in geval van acute noodsituaties doorbreken. Hiervan was geen sprake. Tevens zeer vergaande uitspraken die op basis van haar onderzoek niet kon verantwoorden. Berisping.
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(7) (Rechts)ontwikkelingen 

- Wettelijke meldplicht? 
 

- Context 
 

- Diverse argumenten voor 
 

- Diverse argumenten tegen 

  
- Voorziene Wet verplicht gebruik Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling 
 

- Motie wettelijke meldplicht 
 

Bron: KNMG brief 15 november 2010, ‘Motie Dille meldplicht kindermishandeling’, www.knmg.nl. 
 

http://www.knmg.nl/
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(8) Ten slotte 

 
- Incidenten en brede maatschappelijke discussie 

 
- Uitgangspunten en waarden van het medisch beroepsgeheim  
 minder vanzelfsprekend 

 
- De grenzen van het geheim 

 
- De ratio van het geheim 

 
 
De grootste deugd is die van het gepaste zwijgen (Euripides) 
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