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Het doorbreken van de geheimhoudingsplicht 
die u als zorgverlener in acht moet nemen is 
onder meer mogelijk wanneer sprake is van 
(een vermoeden van) kindermishandeling. Wat 
zijn de recente veranderingen op dat terrein?

Hebt u al een meldcode?
De meldcode van de KNMG uit 2002, die sindsdien 
enkele keren is aangepast, was op eigen initiatief 
ontwikkeld en bood artsen een hulpmiddel om te 
beoordelen hoe zij met situaties rond kindermishande-
ling moesten omgaan. Vanaf 1 juli 2013 zijn echter  
alle professionals in de zorg (maar ook bijvoorbeeld 
professionals in onderwijs en in maatschappelijke 
ondersteuning en opvang) wettelijk verplicht om te 
beschikken over een meldcode, aan de hand waarvan 
zij in actie kunnen komen tegen huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Deze verplichting geldt voor 
professionals binnen en buiten een zorginstelling (met 
name artikel 3a Kwaliteitswet Zorginstellingen en 
artikel 40a Wet BIG). U hoeft het wiel niet opnieuw uit 
te vinden. Er is een basismodel voor een meldcode en 
beroepsorganisaties ontwikkelen zelf ook modellen.

Van meldrecht naar meldplicht?
Sinds de eeuwwisseling is het meldrecht verankerd in 
de jeugdhulpwetgeving. Daarvoor werd het uitsluitend 
gebaseerd op het leerstuk van ‘conflict van plichten’ 
(tussen zwijgen en spreken). De KNMG-meldcode uit 
2002 werkte het meldrecht uit in een stappenplan 
(signaleren, intercollegiaal overleg, anoniem advies 
vragen aan het Advies en Meldpunt Kindermishande-
ling (AMK), bespreken met betrokkene, melden bij  
het AMK). Maatschappelijke ontwikkelingen leidden 
ertoe dat de KNMG-meldcode vanaf 2008 opschoof 
van meldrecht naar meldplicht. In de wetgeving was 
echter niets veranderd. Daarom reageerden vooral  
de tuchtcolleges aanvankelijk ronduit warrig op de 
toepassing van de meldcode.

Stappenplan zorgvuldig volgen
Het duurde een paar jaar voordat de jurisprudentie 
zich op dit punt uitkristalliseerde. Uitgangspunt bleef 
een meldrecht waarbij het stappenplan zorgvuldig 
moest worden gevolgd, zij het met meer oog voor de 
belangen van het kind dan voorheen. De KNMG- 
meldcode werd ook toegepast op niet-artsen, zoals 
GZ-psychologen. In de jurisprudentie lijkt een licht 
onderscheid te worden gemaakt tussen situaties 
waarin de zorgverlener uit eigen beweging meldt en 
die waarin wordt gemeld op verzoek van het AMK.  
In het laatste geval lijkt de tuchtrechter strikter vast  
te houden aan de eigen verantwoordelijkheid van  
de zorgverlener dan uit de meldcode voortvloeit.

Wat heeft de Wmo 2015 veranderd?
Sinds dit jaar is het meldrecht overgeheveld van de 
jeugdhulpwetgeving naar artikel 5.2.6 van de nieuwe 
Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo 2015). Deze 
overheveling houdt verband met de bredere toepassing; 
het meldrecht is er niet alleen bij kindermishandeling, 
maar ook bij andere vormen van huiselijk geweld. Ook 
zijn gemeenten nu verantwoordelijk voor de organisatie 
van AMHK’s (Advies en Meldpunt voor Huiselijk geweld 
en Kindermishandeling, thans ook genoemd: Veilig 
Thuis). U hoeft zich echter niet te bekreunen over de 
vraag of deze wettelijke operatie ook een inhoudelijke 
wijziging van het meldrecht heeft meegebracht. Zo’n 
wijziging is er namelijk in het geheel niet.

mr. Rien Leemans, senior jurist Team Zorgsector DAS

Het melden van kindermishandeling  
anno 2015

Achtergrond 

De kern
• Alle zorgprofessionals moeten beschikken 

over een eigen meldcode.
• Opschuiving van meldrecht naar meldplicht 

rond 2008.
• Geen veranderingen door overheveling  

naar Wmo 2015.

Wat vindt u?
Wij zijn nieuwsgierig naar 
uw vragen of  opmerkingen 
over dit artikel. 
Mail ze naar:

Rien Leemans  
jcc.leemans@das.nl

‘Professionals in de zorg 
zijn wettelijk verplicht om 
te beschikken over een 
meldcode’
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Wat doet de vertrouwensarts  
met de melding?
De bijdrage hiernaast richt zich op de zorg
verlener die zich afvraagt of hij een melding bij 
het Advies en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK) moet doen. In deze case handelt het  
over het vervolgtraject, over een vertrouwens
arts van het AMK die met een melding wordt  
geconfronteerd.

Een zorgwekkende situatie
Een kinderarts meldt begin 2007 bij het AMK een  
zorgwekkende situatie van twee jonge kinderen. Na 
onderzoek door het AMK verzoekt de vertrouwensarts 
de Raad voor de Kinderbescherming nader onderzoek 
naar de gezinssituatie te doen. Op basis van dat 
onderzoek verleent de rechtbank machtiging voor 
ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Van die 
machtiging wordt gebruikgemaakt, want de ouders 
geven de kinderen niet vrijwillig af voor opname in een 
instelling. Een half jaar later bepaalt het gerechtshof 
dat er geen reden was voor uithuisplaatsing. De ouders 
houden de vertrouwensarts van het AMK verantwoor-
delijk voor de uithuisplaatsing en dienen in 2012, bijna 
vijf jaar later, tegen haar een tuchtklacht in.

Wie is verantwoordelijk voor uithuisplaatsing?
Het Regionaal Tuchtcollege houdt de vertrouwensarts, 
die wordt bijgestaan door een collega uit het Team 
Zorgsector van DAS, niet verantwoordelijk voor de 
uithuisplaatsing. Dat is de verantwoordelijkheid van de 
Raad voor de Kinderbescherming. De vertrouwensarts 
had voldoende reden voor het aanvragen van onder-
zoek door de Raad.

Moeten de ouders inzage krijgen in het dossier?
Wel verwijt het Regionaal Tuchtcollege de vertrouwens- 
arts dat zij de ouders geweigerd had inzage te geven in 
haar dossier, óók nadat de kinderen uit huis waren 
geplaatst. Dat kon eventueel nog worden geweigerd  

in het stadium daarvóór, zolang dat in het belang van 
de kinderen was. De vertrouwensarts kon zich niet 
beroepen op afspraken over geheimhouding met haar 
informanten. Hieruit blijkt het belang dat tuchtcolleges 
hechten aan transparantie ten opzichte van de ouders. 
Ook verwijt het Regionaal Tuchtcollege de arts dat zij 
na kennisneming van het oordeel van het gerechtshof 
getracht had in contact te komen met de desbetref-
fende rechter. Het Regionaal Tuchtcollege geeft de arts 
een waarschuwing (de lichtste maatregel).

In beroep bij het Centraal Tuchtcollege
Beide partijen gaan in beroep bij het Centraal Tucht-
college. Dat oordeelt dat ook na de uithuisplaatsing de 
belangen van de kinderen zich nog tegen inzage van 
het dossier kunnen verzetten, maar na de vernietiging 
door het gerechtshof van de uithuisplaatsing kon 
daarvan geen sprake meer zijn. Het Centraal Tucht-
college houdt de uitspraak van het Regionaal Tucht-
college overigens, inclusief de waarschuwing, in stand. 
Tegen het verwijt van het Regionaal Tuchtcollege dat 
de arts contact met de rechter van het gerechtshof 
had gezocht, is door de arts geen beroep ingesteld. 

mr. Martin Bos, 
senior jurist Team Zorgsector DAS

Case

‘Tuchtcolleges hechten  
belang aan transparantie 
ten opzichte van ouders’

De kern
• De AMK-arts is niet verantwoordelijk voor  

een (naderhand vernietigde) uithuisplaatsing.
• Ouders van een uit huis geplaatst kind 

hebben recht op inzage in het dossier.
• Een geheimhoudingsafspraak met de  

informant kan dat recht niet terzijde schuiven.

Wat vindt u?
Wij zijn nieuwsgierig naar 
uw vragen of  opmerkingen 
over dit artikel. 
Mail ze naar:

Martin Bos  
mj.bos@das.nl
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Het Team  
Zorgsector

DASteam

Ons Team Zorgsector bestaat uit juristen met 
een ruime ervaring in het geven van juridisch 
advies en het voeren van procedures. Met hun 
eigen specialismen bestrijken zij het brede 
terrein van het gezondheidsrecht, dat uit drie 
juridische gebieden bestaat: civiel recht, 
bestuursrecht en tuchtrecht.

Uw zorg, onze zorg
Onze dienstverlening is er voor alle beoefenaren, prak-
tijken en instellingen in de zorgsector. Iedereen  
kan een beroep op ónze zorg doen: artsen, tandartsen, 
apothekers, paramedici, psychologen, verloskundigen, 
verpleegkundigen, alternatieve geneeskundigen, dier-
geneeskundigen. En dat geldt ook voor instellingen: 
ziekenhuizen, revalidatie- en verpleeginstellingen, 
particuliere zorginstellingen of zelfstandige behandel-
centra enzovoort.

Verzekering of uurtarief
U kunt kiezen uit twee soorten dienstverlening: op basis 
van een DAS rechtsbijstandverzekering voor zorgverle-
ners of tegen een vast uurtarief. Als u een verzekering 
bij DAS hebt, gelden de polisvoorwaarden. Bij onze 

dienstverlening tegen een vast uurtarief gelden de 
afspraken die wij met u overeenkomen.

Doelgroepen: maatwerk
Voor sommige doelgroepen is maatwerk ontwikkeld.  
Zo kunnen zorginstellingen collectief voor hun personeel 
een Wet BIG-dekking afsluiten. Ook zijn speciale diensten 
en verzekeringen ontwikkeld voor maatschappen, zelf-
standige behandelcentra en huisartsen onder één dak. 
Een vast team juristen richt zich op het verlenen van 
advies en rechtsbijstand. Ook de incasso van nota´s 
kunnen zorgverleners aan DAS overlaten.

Wilt u meer weten?
Bel naar de Zorgdesk  (020 6518830) of mail naar 
zorg@das.nl of kijk op www.das.nl/zorgverleners. 

Civiel recht
De greep van instellingsbesturen op de daarin werk-
zame zorgverleners wordt groter en leidt tot belangen-
tegenstellingen. Maatschappen worden ontbonden en 
vereffend vanwege al dan niet vrijwillig vertrek van een 
van de maten. Soms via onderhandeling, indien nodig 
via arbitrage.  Ziekenhuizen of andere zorginstellingen 
wensen toelatingsovereenkomsten of arbeidscontracten 
met zorgverleners te beëindigen.  Zorgverzekeraars 
verschillen van mening met zorgaanbieders over 
vergoeding van geleverde zorg. In al deze civiel-
rechtelijke relaties is het Team Zorgsector ‘bevoegd  
en bekwaam’ bijstand  te verlenen.

Bestuursrecht
Bestuursorganen als de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en 
Autoriteit Consument en Markt (ACM) vergroten hun 
invloed op de individuele zorgverleners en maken 

gebruik van bestuursrechtelijke (handhavings)-
instrumenten. Het belang van en de eisen gesteld  
aan titel(her)registraties nemen toe. De invoering van 
nieuwe beroepstitels in de zorg gaat gepaard met 
overgangsregelingen. Geschillen op deze terreinen 
kunnen belanden bij de bestuursrechter. Het Team 
Zorgsector begeleidt de zorgverlener in dit traject.

Tuchtrecht
Een zorgverlener kan binnen zijn zorginstelling, bij zijn 
beroepsorganisatie of bij een van de medische tucht-
colleges worden geconfronteerd met een klacht. De 
juristen van het Team Zorgsector weten welke impact 
zo’n klacht op een zorgverlener kan hebben. Zij aan zij 
met de zorgverlener wordt het verweer gevoerd, in de 
schriftelijke fase en ter zitting. Hoofdzaken worden 
gescheiden van bijzaken, individuele betrokkenheid wordt 
afgeperkt ten opzichte van die van anderen. De grote 
ervaring van het Team Zorgsector betaalt zich uit.

V.l.n.r.: Shirin Slabbers, Hans Pels, Martin Bos, Sascha Dik, Irene Apperloo,  
Peter de Zeeuw, Jacqueline Brouwer, Lisette Neuschäfer-Greebe, Anne Hiddinga  
en Rien Leemans.
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