
Zorgsector
Nummer 13 – 2015

ZORG&DAS
Juridisch inzicht uit de praktijk
Civiel recht, bestuursrecht en tuchtrecht

Tussen het welbevinden van de patiënt  
en kwade intenties

De huisarts en langdurige zorg

15.0582 Zorg&DAS nr.13-HRWT.indd   1 10-08-15   09:35



Tuchtrecht is geen strafrecht, maar veel  
zorgverleners beleven dit wel zo. Het komt 
misschien ook door de terminologie, waarbij 
termen vallen als ‘openbare terechtzitting’. 
Soms vraagt een dokter aan mij wanneer  
hij ‘voor het hekje’ moet komen.

Weging door vakgenoten
Een belangrijk verschil tussen het tuchtrecht en het 
strafrecht ligt in het feit dat de weging van datgene 
waarover wordt geklaagd, in het tuchtrecht wordt 
uitgevoerd door vakgenoten. Dat is in relatie met het 
strafrecht een belangrijke voorsprong voor de aange-
klaagde, omdat het toetsingskader wordt gebaseerd 
op wat in een specifieke situatie medisch inhoudelijk 
van een redelijk handelend vakgenoot had mogen 
worden verwacht. 

Weerbarstige praktijk
De strafrechter heeft minder handvatten en moet  
het doen met de algemene bewoordingen van het 
Wetboek van Strafrecht en met de strafuitsluitings-
gronden en de rechtvaardigingsgronden. De gewone 
rechter wordt beperkt door het strafrechtkeurslijf.  
De tuchtrechter beschikt over ruimere mogelijkheden 
om een zaak te beoordelen, omdat hij de weerbarstige 
praktijk een grotere rol mag geven. Het gaat immers 
steeds over de ‘redelijk handelend vakgenoot’. 

Hand boven het hoofd
Het toetsingskader in het tuchtrecht zorgt er wel voor 
dat in de samenleving bij sommigen het beeld is 
ontstaan dat de zorgverleners elkaar voortdurend de 

hand boven het hoofd houden en dat wordt gesteld 
dat medische missers veel vaker door de strafrechter 
zouden moeten worden behandeld. Daardoor zou 
meer recht worden gedaan aan het slachtoffer.

Positief oogmerk 
In die redenering wordt echter een belangrijke compo-
nent uit het oog verloren. Een zorgverlener heeft een 
beroep gekozen waarin zijn handelen en zijn nalaten 
steeds gericht zal zijn op het welbevinden van de 
patiënt. Vakinhoudelijk is zijn oogmerk per definitie 
positief en probeert hij steeds het goede voor de 
patiënt te doen. Ook als dat het geval is, kunnen zich 
ernstige complicaties voordoen of kan er sprake zijn 
van onkunde of nonchalance van een zorgverlener. 

Niet een-op-een inpasbaar
Maar zelfs dan is de ontstane situatie niet een-op-een 
inpasbaar in het strafrecht. Het Wetboek van Straf-
recht is er vooral op gericht om de uitvoering van 
kwade intenties van mensen voor te zijn en mensen 
door de wettelijke bepalingen ervan te weerhouden 
hun medemens opzettelijk geweld aan te doen. Soms  
is al aan de opzeteis voldaan als iemand een ernstig 
risico voor de ander op de koop toe neemt. 
Het Wetboek van Strafrecht zorgt er dan voor dat 
iemand die zich opzettelijk schuldig heeft gemaakt  
aan een misdrijf, daarvoor kan worden gestraft. Dat is 
nog steeds iets heel anders dan het handelen van de 
zorgverlener die juist gekozen heeft voor een beroep 
waarin hij de levensomstandigheden van zijn patiënt 
probeert te verbeteren. De echt zware gevallen  
kunnen dan alsnog worden doorverwezen naar de 
strafrechter, zoals in de praktijk nu al gebeurt. 

mr. Irene Apperloo, 
senior jurist Team Zorgsector

Tussen het welbevinden van de patiënt  
en kwade intenties

Achtergrond 

De kern
• In het tuchtrecht wordt de weging uitgevoerd 

door vakgenoten, in het strafrecht niet.
• Het handelen van de zorgverlener is steeds 

gericht op het welbevinden van de patiënt.
• Het strafrecht is er vooral op gericht om de 

uitvoering van kwade intenties voor te zijn.

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

Irene Apperloo  
imi.apperloo@das.nl

‘Een zorgverlener probeert 
steeds het goede voor de 
patiënt te doen’
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De huisarts en langdurige zorg
De prestaties en de financiering van de zorg 
voor mensen die dagelijks intensieve zorg nodig 
hebben, zijn sinds 1 januari 2015 geregeld in de 
Wet langdurige zorg (Wlz). Deze zorg is bijvoor-
beeld bestemd voor mensen met een handicap 
en mensen met langdurige psychische of 
psychogeriatrische problemen.

Opvolger van de AWBZ
Wlz-zorg kan bestaan uit een verblijf in een instelling, 
persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging, 
medische zorg, mobiliteitshulpmiddelen, vervoer naar 
dagbehandeling en logeeropvang. De zorg kan ook 
thuis worden aangeboden. Deze nieuwe volksverzeke-
ring is de opvolger van de AWBZ. De lichtere zorg 
wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo; gemeenten), de Zorgverzeke-
ringswet of private middelen. De tarieven voor de lang-
durige zorg worden vastgesteld door de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa). 

Afspraken met zorginstellingen
De NZa heeft kort geleden duidelijkheid gegeven over 
de bevoegdheden van de huisarts als het gaat om de 
Wlz. Huisartsen mogen zelf met zorginstellingen 
afspraken maken over de tarieven van de geleverde 
zorg aan cliënten die onder de Wlz in een instelling 
verblijven. Dit komt overigens overeen met de tarieven 
voor de zorg die gemeenten (op basis van de Jeugd - 
wet) bij huisartsen inkopen.
De NZa stelt in beide situaties geen prestaties en 
tarieven vast, omdat deze zorg niet onder de reikwijdte 
van de Wet marktordening gezondheidszorg valt. De 
NZa stelt wel de prestaties en bijbehorende tarieven 
vast voor de zorg voor jongeren met psychische 

problemen die onder de Zorgverzekeringswet vallen. 
Dat geldt ook voor de zorg die cliënten ontvangen die 
thuis wonen met een persoonsgebonden budget (pgb) 
of een zogenoemd Volledig pakket thuis (Vpt).

Onderhandelingsruimte
Die zorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Omdat  
de NZa in die situatie bepaalt wat de prestaties en de 
tarieven zijn, is daar voor de zorgverlener dus (vrijwel) 
geen onderhandelingsruimte. Omdat huisartsen op 
basis van de Wlz echter wel met instellingen kunnen 
onderhandelen, is het wenselijk dat dit ook daad-
werkelijk gebeurt en dat huisartsen contracten sluiten 
met de zorginstellingen over de huisartsenzorg die  
de instellingen voor hun bewoners inkopen en de 
vergoedingen daarvoor.

Jeugdzorg naar gemeenten
Naast de Wlz-wijziging is per 1 januari 2015 nog  
een andere belangrijke wijziging doorgevoerd.  
De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg is vanaf  
die datum overgegaan van de provincies naar de 
gemeenten. De gemeenten kregen vanaf diezelfde 
datum bovendien de verantwoordelijkheid voor onder 
meer de jeugd-GGZ, de zorg voor licht verstandelijk 
gehandicapten en het passend onderwijs. 

Extra toezichthouder
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijft de 
toezichthouder voor een deel van deze zorg. De zorg 
geboden op grond van de Wlz en de hulp die wordt 
geboden in het kader van de Jeugdwet vallen onder  
de IGZ (in samenwerking met andere inspecties) voor 
zover het de jeugd-GGZ en jeugd-LVB betreft. De IGZ 
ziet vanaf 1 januari 2015 niet meer toe op zorg die in 
het kader van de Wmo wordt verleend. De huisarts 
heeft er dus wel een toezichthouder bij gekregen,  
in de vorm van de gemeente.

mr. Shirin Slabbers, 
senior jurist Team Zorgsector DAS

Achtergrond

‘De huisarts heeft er  
een toezichthouder bij 
gekregen: de gemeente’

De kern
• Huisartsen hebben onderhandelingsruimte 

gekregen bij zorg aan cliënten die onder de 
Wlz in een instelling verblijven. 

• Voor zorg verleend op grond van de Wmo is 
de IGZ niet langer de toezichthouder, maar de 
gemeente.

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

Shirin Slabbers  
s.slabbers@das.nl
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Het Team  
Zorgsector

DAS-team

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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