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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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Significante stijging aantal (tucht)rechterlijke 
uitspraken 

   
- Tuchtrechter: 
Periode 4 september 2007 - 4 september 2008: 7 
Periode 4 september 2008 - 4 september 2009: 12 
 
 
- Rechter: 
Periode 4 september 2007 - 4 september 2008: 22 
Periode 4 september 2008 - 4 september 2009: 40 
 
 
 
(bron http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/uitspraken/) 
 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Hoe vaak hebben (tucht)rechtelijke procedures nu (mede) betrekking op kindermishandeling?Hoewel je ontzettend moet oppassen met het trekken van conclusies nav het aantal uitspraken (veel zaken ongegrond (over 2008-2009 meer dan de helft), hebben niet allemaal betrekking op handelen arts, uitspraken lopen altijd een beetje achter bij de actualiteit) is er wel sprake van een duidelijke toename van het aantal zaken (en, daarmee ook, geschillen die aan de rechter worden voorgelegd). Sterker, zowel het aantal uitspraken van de tuchtrechter als van de gewone rechter mbt kindermishandeling is sinds de invoering van de KNMG-meldcode bijna verdubbeld. Misschien wilt u weten hoeveel van die klachten nu gegrond waren? Want een verdubbeling betekent niet automatisch dat u vaker ‘fout’ zit. De cijfers van afgelopen jaar geven aan dat minder dan de helft van die klachten gegrond waren; voor zover zij gegrond waren, werd in bijna alle gevallen een waarschuwing opgelegd. Slechts in één geval een berisping.Het is moeilijk hiervoor een eenduidige verklaring te geven. Wij menen evenwel dat, nu kindermishandeling en het optreden van artsen in dat opzicht, meer in the spotlight staan – het aantal zaken alleen maar zal toenemen. In dit opzicht is het nu al opvallend dat ouders bij de tuchtrechter steeds meer klagen over het huns inziens onterecht doen van een melding bij het AMK.
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KNMG-meldcode in het recht 

 
- Nauwelijks rechtspraak 

 
- Meldcode gaat in bepaalde gevallen uit van meldplicht; 
  in huidige wetgeving nadruk op zwijgplicht 
 
-  Wet op jeugdzorg kent alleen meldrecht t.o.v. Bureau Jeugdzorg en AMK  

 

Presenter
Presentation Notes
De meldcode is pas een jaar in werking. Vanwege het ‘vertragingseffect’ dat optreedt in de rechtspraak is er nog nauwelijks (tucht)rechtspraak waarin wordt verwezen naar deze níeuwe KNMG-meldcode. Dat roept de vraag op of een arts zich überhaupt kan beroepen op de KNMG-meldcode? Wat denkt u?Jazeker, dat kan hij/zij. Laten we veronderstellen dat de code goed wordt nageleefd, dan toch moeten we er op bedacht zijn dat de KNMG-meldcode niet de status heeft van wét (en tuchtrechter en gewone rechter niet altijd bekend zijn hiermee). Uit andere rechtspraak is bekend dat de rechter aan protocollen etc. status van richtsnoer geeft – hiervan kan en zonodig moet in individuele gevallen worden afgeweken.Ook al bepaalt de KNMG-code dat in voorkomende gevallen –nog eerder en vaker dan daarvoor – melding moet worden gemaakt van vermoedens van km, juridisch blijft dit een heikel punt. Zoals wellicht bekend bevat alleen de Wet op de jeugdzorg een meldrecht voor een geheimhoudingsplichtige, maar geen meldplicht. Dit meldrecht – zeer onduidelijk – geldt alleen jegens bureau jeugdzorg en AMK, niet jegens politie.
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Leerpunten uit de rechtspraak rondom 

kindermishandeling 
 
 

- Te rangschikken naar 6 thema’s 
 

(1) Bejegening en communicatie (jegens ouders) 
(2) Dossiervoering 
(3) (Niet)-melden 
(4) Verklaringen  
(5) Houding naar politie/justitie 
(6) Opstelling bij klachten en juridische procedures 

Presenter
Presentation Notes
Na al deze ‘voorbehouden’ en ‘indekkingen’ willen we met u toch graag bespreken wat ons, bij bestudering van de (tucht)rechtspraak inzake kindermishandeling gedurende de laatste jaren en – meer in het algemeen – het (tucht)procesrecht zoal is opgevallen. We hebben hiervoor een aantal thema’s gekozen die volgens ons de moeite waard zijn om hier te bespreken……
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(1) Bejegening en communicatie (jegens ouders) 

- Blijf in gesprek met beide ouders 
 

- Sluit niet één van de ouders uit 
 

- Blijf informeren 
 

- Vraag toestemming 
 

- Zonder toestemming melden: alleen in noodsituaties 
 

- Informeer ouders van melding (vooraf en achteraf) 
 
 
 
 

 (Uitspraak: CTG 7 april 2009, nr. 2008/212, MC 2009, p. 1291, Stcrt. 2009,89) 

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) Dossiervoering 

 
- Doel dossier 
 - waarborgen continuïteit van zorg 
 - kwaliteit van zorg 
 
- Leg vast: 

- (aanwijzingen voor) kindermishandeling en verrichte onderzoeken 
- gezette stappen (zoals doorverwijzing) en uitkomsten 
- inhoud van overleg met anderen 
- van wie welke informatie komt 
 

- Wees zorgvuldig en objectief 
 

- Vermoeden van kindermishandeling onterecht? Vermelden! 
 
 

(Uitspraak: CTG 30 mei 2006, MC 2006, p.1123, GJ 2006, 71)   
  

Presenter
Presentation Notes
Het medisch dossier is een hulpmiddel voor u als  arts/hulpverlener bij het bieden van goede zorg aan de patiënt. Doel is waarborgen continuïteit van de zorg en de  kwaliteit van de zorg. Doel is niet: een juridisch procesdossier vormen. En toch is het dossier juridisch gezien erg belangrijk. Aan het dossier worden een aantal eisen gesteld. Zo moet de informatie in het dossier zorgvuldig en objectief zijn. Dit betekent dat het om feitelijke, verifieerbare gegevens moet gaan. Vermijd tendentieuze en subjectieve oordelen! Indien u een hele familie als patiënt heeft, voorkom dan dat er brokjes informatie in de individuele dossiers staan; zorg voor samenhang. Zo kreeg een arts in een hierna te bespreken casus waarin een grootvader zijn kleinkinderen seksueel misbruikte, het verwijt dat de individuele dossiers onvolledig waren doordat er brokjes informatie over verschillende dossiers verspreid waren. Onzorgvuldig! Om zorgvuldigheid te waarborgen dienen de volgende zaken in relatie tot vermoedens van kindermishandeling in ieder geval vermeld te worden:……Vergeet niet  indien uit onderzoek is gebleken dat geen km is geconstateerd, dit onderzoeksresultaat eveneens in het medisch dossier te vermelden. (CTG 30 mei 2006)�



Leiden University. The university to discover. 

(3) (Niet)-melden 

 
- Voorafgaand:   
  - verifiëren van informatie van derde(n)     
  - advies inwinnen bij vertrouwensarts AMK       
- Aansprakelijkheid voor melden (wegens ongerechtvaardigde doorbreking 

medisch beroepsgeheim) 
 
- Aansprakelijkheid voor niet melden (wegens onjuiste belangenafweging) 
 

 
 
 
(Uitspraak:CTG 15 november 2007, nr. 2007/14, MC 2008, p. 294) 

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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(4) Verklaringen 

 
- Beperken tot relevante medische informatie van feitelijke aard 
 
- Informatieverstrekking voldoet aan eisen van zorgvuldigheid en 

professionaliteit 
 

- Informatie is juist en verifieerbaar (dossier, eigen waarneming - pas op 
met ‘uit het hoofd’) 
 

- Deugdelijke onderbouwing 
 

- Alleen antwoord op specifieke vragen 
 

- Geen (gevraagde of ongevraagde) adviezen of conclusies 
 

- Pas op met verklaringen aan ouders: geen taak van arts 
 
 
 

(Uitspraak: CTG 11 juni 2009, nr. 2008/058) 

Presenter
Presentation Notes
Wat indien u om een schriftelijke of mondelinge verklaring wordt gevraagd? Bijvoorbeeld door een van de ouders, door justitie of door het AMK? Wat mag juridisch wel en wat niet?Een moeder verwijt haar voormalig huisarts zonder haar toestemming te loslippig te zijn geweest over haar en haar kinderen bij de Raad voor de Kinderbescherming. De raad vroeg de huisarts om inlichtingen omdat er zorgen waren over de kinderen. In de verklaring van de huisarts - uit het hoofd, want het dossier van de vrouw was inmiddels bij haar nieuwe huisarts beland - wordt zij niet bepaald florissant neergezet. ��Het tuchtcollege waarschuwt de huisarts omdat haar informatie niet onderbouwd was én omdat zij die bij gebrek aan dossier uit haar hoofd vertelde. 	In een andere zaak was een gezinsvoogd op zoek naar een geschikt pleeggezin voor kinderen. De vraag was of de grootmoeder van de kinderen hiervoor in aanmerking kon komen. De gezinsvoogd besluit informatie te vragen aan het CB ivm plaatsing bij grootmoeder. Week voor zitting bij rechtbank reageert CB, door middel van brief ondertekend door verpleegkundige, door huisarts en door CB-arts.Zij waren zeer afwijzend over geschiktheid grootmoeder (matig in het Nederlands uitdrukken, analfabeet) en ook over de @@ (enig mannelijk rolmodel, houdt zich bezig met activiteiten die belastingtechnisch niet zijn te verantwoorden. Contacten met jeugdreclassering). Was het zondermeer toegestaan om een dergelijke verklaring af te geven?Nee, dat was het niet: er was geen acute noodsituatie waarvoor doorbreking beroepsgeheim noodzakelijk was. En als een arts of verpleegkundige al gerechtigd is tot verstrekken van gegevens aan derden,  dan toch zeker dit beperken tot beantwoorden van gerichte vragen waarbij slechts relevante medische informatie van feitelijke aard wordt verstrekt. De arts of verpleegkundige dient zich te onthouden van oordelen of conclusies. I.c. geen zorgvuldige informatie verstrekt (deels tendentieus en deels conclusies). CTG over in toenemende mate steeds acceptabeler om gegevens uit te wisselen tussen hulpverleners en toezichthoudende instanties: ‘Indien zich in een specifiek geval een acute noodsituatie voordoet, waarin het belang van een patiënt bij geheimhouding minder zwaar behoort te wegen dan het belang van bedreigde kinderen bij verstrekking daarvan aan derden, behoort die informatieverstrekking aan eisen van zorgvuldigheid en professionaliteit te voldoen. Dit houdt in, dat verstrekte gegevens juist en verifieerbaar zijn, gegeven oordelen deugdelijk onderbouwd en dat de verpleegkundige zich beperkt tot het beantwoorden van specifieke vraagpunten waarover hij op basis van zijn deskundigheid antwoord kan geven.’ Informatieverstrekking voldoet niet aan die eisen. Waarschuwing.Pas op met verklaringen aan ouders; dit is geen taak van de arts! Hetzelfde geldt als politie en justitie vragen komen stellen; dat komt straks nog even aan de orde.
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  (5) Houding naar politie/justitie 

 
- Uitgangspunt: zwijgen (verschoningsrecht) 
 
- Toestemming van de patiënt 

 
- Melding AMK betekent nog geen recht/plicht melden aan politie en justitie 
 
- U bent geen opsporingsambtenaar! 

 
 

    (Arrest:HR 26 mei 2009, GJ 2009, 82 (m.nt.T.M. Schalken), LJN BG5979) 

 (Uitspraak: CTG 12 mei 2009, nr. 2008/156, Stcrt. 2009, 10058) 

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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(6) Opstelling bij klachten en juridische procedures 

 
- Sta open voor gesprek / bereidheid toelichting te geven 

 
- Vermijd de ‘tegenaanval’ 

 
- Stel je toetsbaar / coöperatief op 

 
- Schroom niet juridisch advies in te winnen 

 
- Medisch dossier mag worden gebruikt; maar pas op wanneer 

privacyrechten derde(n) in het geding zijn 
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Ten slotte 

 
- Een arts moet zich kunnen verantwoorden voor: 
  - het (niet doen van) onderzoek 
  - het (niet) melden  
  - de wijze melden / informatieverstrekking 
 
- Professionaliteit - en niet angst of emoties - is uitgangspunt  

 
- Dossier speelt belangrijke rol 

 
- Weet u plaats jegens ouders en politie/justitie 

 
- ‘But there is no use talking about principles without taking practical steps’ 

(Mandela) 
 
 
 
 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Wijst zich vanzelf lijkt mij! Mandela: But there is no use talking about principles without taking practical steps: melden vereist professionele moed en praktische stappen. Wij waarderen het feit dat de KNMG haar verantwoordelijkheid op een maatschappelijk gevoelig terrein als km niet uit de weg is gegaan. U bent thans aan zet!
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