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lnleiding
1. Het geheim in de gezondheidszorg en met name het beroepsgeheim is een van de onderwerpen uit het gezondheidsrecht, waarover
een niet onbelangrijke hoeveelheid literatuur bestaat. Men zou zo
langzamerhand tot de gedachte kunnen komen, dat over dit thema
weinig nieuws meer is te zeggen. In zekere zin is deze constatering
juist, daar over belangrijke vragen rand met name het beroepsgeheim- althans in de Nederlandse literatuur- een grate mate van
·overeenstemming bestaat. Het feit, dat een enkeling zich op andere
standpunten stelt doet aan deze constatering niet veel af. Anderzijds
mag uit de grate belangstelling voor het geheim in de gezondheidszorg worden afgeleid, dat het kennelijk gaat om een vraagstuk, dat
maatschappelijk zeer relevant is. Reden daarvoor is onder andere,
dat bij de toenemende institutionalisering van de moderne samenleving er een stijgende behoefte ontstaat aan bescherming van de
persoonlijke sfeer. Is de huidige samenleving niet denkbaar zonder
een uitgebouwd stelsel van gemeenschapsvoorzieningen, de dreiging,
die dit verschijnsel oproept, zet weer een ontwikkeling in beweging
naar grotere ruimte voor persoonlijke ontplooiing en vrijheid. Men
kan hier een vergelijking trekken met communicerende vaten. Hoe
meer de persoonlijke dimensie van het bestaan tot ontplooiing komt
hoe meer behoefte aan gemeenschapsregeling en omgekeerd hoe meer
gemeenschapsregeling des te meer behoefte aan ruimte voor persoonlijke ontplooiing. Men kan deze interrelatie oak positiever formuleren,
omdat beide dimensies van het bestaan elkaar conditioneren en veronderstellen, doch omdat het bij het geheim in de gezondheidszorg om bescherming gaat wordt met de bovenstaande omschrijving
volstaan. Het recht is een maatschappelijk verschijnsel en het is dus
alleszins begrijpelijk, dat de ontwikkelingen in de samenleving doorwerken in het recht. In het geheim kan men een kruispunt zien van
de persoonlijke en sociale dimensies van het bestaan en in de gezondheidszorg krijgt het een speciaal accent, omdat in die maatschappelijke sector ontwikkelingen van institutionalisering en vertechnisering sterk doorwerken, terwijl bovendien de afhankelijkheid van

de patient/client in de gezondheidszorg uit de aard van de situatie,
die zich daar voordoet, relatief groat is. Het is dus alleszins begrijpelijk, dat naast vele andere onderwerpen uit het gezondheidsrecht
oak het geheim in de literatuur actueel blijft.
In aansluiting aan deze algemene schets moet nag op een ander
verschijnsel worden gewezen. Handelt de literatuur in het algemeen
over het beroepsgeheim, met deze aanduiding kan niet meer worden
volstaan. In I 969 heb ik (I) er reeds op gewezen, dat men de problematiek met betrekking tot het geheim in de gezondheidszorg niet
voldoende kan beschrijven indien men blijft denken in de categorieen van het beroepsgeheim. In het voorgaande heb ik dan ook met
opzet in de formuleringen een differentiatie in dit opzicht aangehouden. Het beroepsgeheim moet men situeren in de sfeer van de individuele relatie tussen arts en patient o£ ruimer genomen tussen
hulpverlener en patient. In de moderne gezondheidszorg zijn het
immers niet meer enkel artsen, die hulp verlenen. Doch afgezien
daarvan - in het vervolg zal gemakshalve slechts over de arts worden gesproken - is het duidelijk, dat men bij de bestudering van
het beroepsgeheim hoofdzakelijk binnen deze individuele relatie
blijft, zoals uit de literatuur oak blijkt, al zijn er in toenemende mate
studies gedaan, die in analoge zin theoretische beschouwingen over
het beroepsgeheim uitbreiden tot andere versehijnselen met betrekking tot het geheim in de gezondheidszorg. Doch het individualistische karakter, dat aan het beroepsgeheim uit de aard van
het onderwerp kleeft, blijft dan veelal oak aan die andere studies ten
grondslag liggen. Daarmede wordt onvoldoende ruimte geschapen tot
een theorievorming in andere dimensies. De geheimhoudingsproblematiek in het kader van institutionaliseringsverschijnselen in de samenleving en zorgverleningen, waarbij het niet of niet alleen gaat om individuele relaties, kan niet voldoende worden geprofileerd, indien
men zich beperkt tot een analoge uitbreiding van de theorieen omtrent het beroepsgeheim. Om een voorbeeld te noemen : de regeling
van het geheim in de gezondheidswetgeving is in Nederland zeer
uitgebreid en het gaat daar om een relatie tussen institutie en samenleving respectievelijk institutie en individu, waarbij de aard van de
relatie een geheel andere is dan in de verhouding arts-patient. Het
gaat dan om een andere afweging van belangen, welke afweging men
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niet op adekwate wijze kan verrichten, indien men blijft denken enkel
in termen van het beroepsgeheim. Niet gezegd wil zijn, dat niet ook
in die betrekkingen elementen van beroepsgeheimtheorieen kunnen
en moeten worden toegepast - bescherming van privacy is ook in
die andere verhoudingen een aspect -, doch wel, dat men met enkel
de beroepsgeheimtheorieen de daar aan de orde zijnde problemen niet
wezenlijk kan doorgronden. Indien de wetgever bepaalt, dat bepaalde
toezichthoudende personen een geheimplicht hebben over alle zaken,
beroeps- en bedrijfsgeheimen, welke zij in hun hoedanigheid vernemen, of dat bepaalde gegevens, al dan niet over personen, op een
bepaalde, slechts voor daartoe gekwalificeerde personen toegankelijke
wijze dienen te worden bewaard, moeten meer belangen tegen elkaar
worden afgewogen, dan bij het beroepsgeheim aan de orde zijn. Ook
bij mechanische of electronische administratie, regelingen omtrent
gegevens in het kader van sociale verzekeringen, keuringen en andere
uit de moderne vormen van gezondheidszorg voortkomende nieuwe
werkwijzen zijn aan het geheim meer problemen verbonden, dan aileen
de bescherming van de individuele sfeer. Denkt men bijvoorbeeld
aan de computer dan is het op een plaats voorhanden en bereikbaar zijn
van min of meer grote bestanden aan gegevens over personen, die
zelfs uit onderscheiden bronnen kunnen stromen, een geheel eigen
aspect van geheimhouding, dat niet alleen op grond van theorieen
over het beroepsgeheim op voldoende genuanceerde wijze kan worden benaderd.
Om deze redenen heb ik in genoemd artikel voorgesteld, om als genusbegrip te gebruiken ,het geheim in de gezondheidszorg", dat men
kan in drie onderdelen kan latenuiteenvallen : het beroepsgeheim, dat
de relatie tussen arts (hulpverlener) en patient en de daarmede
samenhangende betrekkingen (bv. verhouding behandelend en controlerend arts) omvat; het geheim in de gezondheidswetgeving en
geheimhoudingsproblemen, voortspruitend uit moderne technische
en maatschappelijke ontwikkelingen. De laatste beide categorieen
moeten worden onderscheiden, omdat het niet steeds gaat om ontwikkelingen, waarbij de wetgever (reeds) betrokken is.
Indien men deze beschouwing kan onderschrijven wordt de in de
aanhef van dit artikel neergelegde constatering, dat het geheim in de
gezondheidszorg een maatschappelijk nog steeds relevant onderwerp
is, waarvoor grote belangstelling bestaat, door deze beschouwing
verduidelijkt. Im:mers al bestaat dan over het beroepsgeheim een
grate mate van overeenstemming, zodat men geen baanbrekende
nieuwe inzichten behoeft te verwachten, juist beide andere genoemde

onderdelen van het geheim in de gezondheidszorg hebben een grote
mate van actualiteit en de menings- en theorievorming over de daar
aan de orde zijnde vraagstukken zijn nag geenszins voltooid. De
achtergrond, waartegen men dit verschijnsel kan zien, is eveneens in
de aanvang van dit artikel in het kart geschetst.
De opbouw van de verdere uiteenzetting is de volgende. In eerste
plaats zal een samenvattend overzicht worden gegeven van in Nederland door de grate meerderheid van de auteurs gehuldigde opvattingen over het beroepsgeheim. Vervolgens zal zeer in het kart aandacht
worden gegeven aan het geheim in de Nederlandse gezondheidswetgeving. In het laatste deel van dit artikel komen geheimhoudingsproblemen, voortspruitend uit moderne technische en maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg, aan de orde.

§ 1. Het beroepsgeheim

In het kader van het beroepsgeheim client een onderscheid te
worden gemaakt tussen zwijgplicht en verschoningsrecht. De beroepsbeoefenaar heeft een plicht om te zwijgen en deze plicht kan hij
zelfs ten opzichte van de rechter handhaven. Het eerste is de zwijgplicht, het tweede het verschoningsrecht. Dit verschoningsrecht staat
in functie van de zwijgplicht. Het is geschapen, opdat zelfs in situaties,
waarin alle anderen moeten spreken, de arts zich op zijn gehoudenheid tot zwijgen kan beroepen. Het is dan oak onjuist te stellen, dat
de arts recht zou hebben op het geheim als zou het gaan om een hem
toekomend eigen recht. In de literatuur over het beroepsgeheim
wordt soms wel impliciet van een dergelijke veronderstelling uitgegaan. lndien men van een recht op het geheim zou willen spreken,
kan komt dit aan de patient toe. Het geheim van de arts is slechts
afgeleid van het belang van de patient en het verschoningsrecht client,
om zelfs in foro deze privacy van de patient te beschermen. Daarmede
komt een tweede grand voor het beroepsgeheim aan de orde, namelijk
het algemeen maatschappelijk belang, dat patienten hun geheimen
bij artsen, zelfs indien deze in een positie komen, waar anderen
moeten spreken, veilig weten. Het is van belang deze juridische
relaties rand het beroepsgeheim goed in het oog te houden, zulks
om te voorkomen, dat men het beroepsgeheim zou losmaken van zijn
fundamenten, die een individueel en maatschappelijk belang omvatten, en zou gaan hechten aan de arts (en andere hulpverleners) als
zou het een hem toekomend eigen recht zijn. Met name bij moderne
ontwikkelingen in de gezondheidszorg kan een onjuiste juridische
2.
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situering van het beroepsgeheim tot verkeerde conclusies leiden.
Deze onjuiste situering wordt mede bevorderd door de artseneed.
De eedaflegging bij het artsexamen kan de arts de indruk geven, dat
het beroepsgeheim tot zijn recht is geworden. De eed heeft echter
in het kader van het beroepsgeheim juridisch geen betekenis (r). Zij
is een eenzijdige wilsverklaring. Het beroepsgeheim berust op de
wet. Men kan de eed zien als een plechtige verklaring tot bevestiging
van de wettelijke plicht. Artikel 2I van de Wet verkrijging bevoegdheid arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende
uit I 878 laat zelfs schending van het geheim toe, indien dit in rechte
wordt gevorderd, terwijl artikel 2I8 Ned.Sv. en artikel I946 Ned.
B.W. in dat geval de arts verschoningsrecht toekennen. Zou de
arts van dit verschoningsrecht geen gebruik maken, dan is hij strafbaar en voorts aansprakelijk op grand van onrechtmatige daad uit
artikel I40I Ned.B.W. Een beroep op de eed zou hem dan niet
baten. Hazewinkel-Suringa is dan oak van mening, dat de eed gevoegelijk zou kunnen worden afgeschaft (2).
De zwijgplicht vindt zijn wettelijke grondslag in artikel272 Ned.S.W.,
het verschoningsrecht is, zoals gezegd, neergelegd in artikel 2 I 8
Ned.Sv. en I946 Ned.B.W. Geldt de zwijgplicht in beginsel voor
iedereen, het verschoningsrecht komt slechts toe aan hen, die op
grand van wet en jurisprudentie zich daarop kunnen beroepen en
derhalve niet gebonden zijn aan de getuigplicht.

ZWIJGPLICHT

3· Een eerste vraag bij de zwijgplicht is, ten opzichte van wie deze

plicht geldt. Het antwoord is vrij eenvoudig. In beginsel ten opzichte
van iedereen. Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals de vertegenwoordiger van de patient (ouders van kleine kinderen, curator van
een geesteszieke), terwijl uiteraard het geheim oak niet geldt ten
opzichte van de patient zelf. Doch afgezien van de bijzondere gevallen
en wettelijke voorschriften, welke de zwijgplicht opheffen, moet als
stelregel worden aangenomen, dat ten opzichte van niemand door de
arts de zwijgplicht mag worden doorbroken. Het is nuttig nog eens
uitdrukkelijk vast te stellen, dat ook ten aanzien van andere artsen
deze zwijgplicht geldt en schending van bet geheim door loslippigheid ten opzichte van collega's kan wel degelijk grond vormen voor
N.J., 1913, biz. 958.
D., De doolhof van het beroepsgeheim, Tjeenk Willink,

(1) Zie H.R., 21 april 1913,
(2) HAZEWINKEL-SURINGA,
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een straf- of tuchtrechtelijke vervolging en civie1rechte1ijke aarl.sprakelijkheidsstelling. Deze redenering geldt uiteraard niet, indien
deze artsen bij de zorg voor de patient zijn betrokken, zoals ook ten
aanzien van niet-medici, die participeren in de zorgverlening, de arts
in het algemeen gerechtigd is hen deelgenoot te maken van de gegevens over de patient. Ook daarbij zijn uitzonderingen mogelijk,
bijvoorbeeld indien het gaat om een uitdrukkelijk toevertrouwd
geheim. Doch los daarvan mag worden aangenomen, dat de patient
ermee instemt, dat de mede-zorgverlenende personen bp de hoogte
worden gesteld van de gegevens, die zij in het kader van die zorgverlening behoeven. In een aantal gevallen zullen deze personen weer
zelf een beroepsgeheim hebben met het daarbij behorende verschoningsrecht. In alle gevallen hebben zij een zwijgplicht. Voor zover
het personen betreft met een erkend beroepsgeheim spreekt men
wel van secret partage een gedeelde zwijgplicht. Doch in de medische
behandeling zijn vaak ook personen betrokken, die geen erkend beroepsgeheim hebben, zoals hulpkrachten, biochemici, fysici, secretaressen e.d. Zij bezitten een afgeleid beroepsgeheim. Worden zij
in foro gevraagd te spreken, dan zal de arts zich als principaal moeten
stellen, omdat anders zijn eigen beroepsgeheim illusoir zou worden.
De betreffende personen moeten zich dan ook op het geheim van de
arts beroepen. Naar Nederlandse opvatting heeft de_ verpleegster
een eigen beroepsgeheim, zij is dus participant in het secret partage.
De zwijgplicht van de arts geldt ook ten aanzien van de controlerende
of adviserende geneesheren. De adviserende en controlerende artsen
mogen dan wel zelf een zwijgplicht hebben, waarover nader, de behandelende arts kan daaraan geen grond ontlenen gegevens aan deze
artsen te verstrekken. De in de praktijk in Nederland gegroeide ge~oonte, waarbij behandelende artsen aan controlerende artsen gegevens verstrekken, moet in beginsel als in strijd met het beroepsgeheim worden gekwalificeerd. Deze praktijk is wellicht enigszins
gegroeid uit een opvatting, die hiervoor is bestreden, ·dat men het
onderling tussen artsen met het beroepsgeheim niet zo nauw zou
behoeven te nemen. Maar een overweging is zeker ook, dat men
door dit gebruik de patient de last bespaart van een rechtstreeks op
hem uitgeoefende medische controle. In zoverre behoeft men tegen
dit gebruik geen al te grote bezwaren te hebben, mits de behandelende
arts zich goed realiseert, dat de controlerende arts in een geheel andere
positie verkeert, dan hij zelf en dat hij in moeilijkheden kan komen,
indien zijn inlichtingen aan de controlerende arts van dien aard zijn,
dat daardoor het belang van de patient in het opzicht van geheimhouding kan worden geschaad. De behandelende arts kan in derge322

lijke gevallen aan een straf'vervolging worden hlootgeste1d, terwijl hij
ook tuchtrechtelijk (1) ter verantwoording kan worden geroepen en
civielrechtelijk aansprakelijk gesteld. Welke gedragslijn kan nu de
behandelende arts ten aanzien van de controlerende collega het beste
in acht nemen ? Rang heeft twee criteria in dit verband geadviseerd,
namelijk a) dat irrelevante zaken niet worden medegedeeld en b) dat
de mededelingen zich beperken tot verschijnselen, die de controlerende geneeskundige ook zelf kan constateren (2). Ik heb daaraan
een derde criterium toegevoegd (3). De behandelende arts zou
m.i. oak c) mededelingen kunnen verstrekken over pijnlijke of kostbare onderzoekingen, die dan niet behoeven te worden gedupliceerd.
Kortbeek (4) noemt nog een vierde punt : d) medisch schadelijke
onderzoekingen of behandelingen zoals stralenbelasting, provocatietests. Met deze vier, in de Nederlandse literatuur van de laatste jaren
ontwikkelde richtlijnen voor ogen kan de behandelende arts zijn
positie bij de geheimhouding ten opzichte van de controlerende
geneesheer redelijk bepalen.
Reeds werd aangestipt, dat de controlerende arts ook zelf een zwijgplicht heeft. Daarover bestaat overigens wel verschil van mening.
Hazewinkel-Suringa (5) is van oordeel, dat deze categorie van artsen
geen zwijgplicht heeft, omdat zij niet in een vertrouwensrelatie tot
de patient staat. Afgezien van de vraag, of tach ook niet in de praktijk
wel vertrouwensverhoudingen tussen controlerende artsen en patienten ontstaan, is mijns inziens een belangrijker bezwaar tegen deze
opvatting, dat het geheim niet alleen is gebaseerd op de vertrouwensverhouding arts-patient. Zoals reeds is aangeduid en nog nader zal
worden uiteengezet bij de rechtsgronden van het beroepsgeheim is
ook in het algemeen belang een rechtsgrond voor het beroepsgeheim
gelegen. Bovendien geeft de bestaande praktijk van het verstrekken
van inlichtingen door behandelende aan controlerende artsen. ook een
indicatie voor het toekennen van de zwijgplicht aan de controlerende
artsen, omdat anders via deze ambtelijke arts de zwijgplicht van zijn
behandelende collega illusoir zou kunnen worden. Men zou, indien
men de controlerende arts de zwijgplicht zou ontzeggen, de be-

(1) C.M.T. (Centraal Medisch Tuchtcollege), 29 november 1951.
(2) RANG, J., De tuchtrechtelijke casuistiek van het medisch beroepsgeheim, Recent medischetisch denken I, Staflen, Leiden, 1968.
(3) LEENEN, o.c.
(4) KoRTBEEK, L., Geheimhouding en data-linkage, Medisch contact, 1970, 789; -Idem,
Medisch beroepsgeheim en informatiebanken, Ned. tijdschr. Geneeskunde, 1972, 1450.
(S) O.c.
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handelende artsen moeten adviseren geen inlichtingen meer te verstrekken. Doch met name oak op grand van de wet is er geen enkele
reden in het beroepsgeheim naar onderscheiden categorieen van
artsen te differentieren. Artikel 272 Ned.S.W. spreekt namelijk zowel
over ambt als beroep. Het is niet zinvol om ten aanzien van de zwijgplicht een onderscheid te maken tussen artsen, die een vrij beroep
uitoefenen, en artsen in dienstverband of werkend in een medische
functie tegen een vast honorarium. Dit in de literatuur wel gehanteerde
criterium is oak in andere opzichten ondeugdelijk. Een niet onbelangrijke categorie behandelende artsen is immers oak in loondienst
werkzaam, zoals in Universiteitsklinieken, psychiatrische inrichtingen
en andere behandelingsinstellingen, terwijl in Nederland zelfs de
huisarts en de ziekenhuisspecialist in dienstverband voorkomen. De
ontwikkeling zou wel kunnen gaan in de richting van een dienstverband van zeer vele behandelende artsen. De hier verdedigde opvatting wordt oak door VanEck voorgestaan, terwijl oak het Centraal
Medisch Tuchtcollege op 29 november 1951 in deze zin uitspraak
he eft gedaan ( r).
Een en ander neemt niet weg, dat de aard van de functie van de controlerende arts de omvang van zijn zwijgplicht beperkt. Festen (2)
leidt hier ten onrechte uit af, dat daarom de controlerende arts een
ander beroepsgeheim heeft. Hij vreest van gelijkstelling een nadelige
invloed op het vertrouwen in de artsenstand in het algemeen, omdat
de controlerende arts uit hoofde van zijn functie niet steeds in staat
is geheim te houden, wat de patient als een geheim bewaard zou willen
zien. Men kan daar tegenover stellen, dat de patienten zeer wel het
onderscheid tussen behandelende artsen en controlerende geneeskundigen kennen en dat de taak van de controlerende arts tach oak
als een begeleidende moet worden gezien. Mijns inziens leidt de aard
van de functie van de controlerende arts niet tot een onderscheid in
het beroepsgeheim, doch slechts tot gevolgen met betrekking tot de
omvang van de zwijgplicht. De betreffende arts is aangesteld, omdat de
instelling (bijvoorbeeld sociaal verzekeringsorgaan) zijn medisch
oordeel behoeft en het is dus onontkoombaar, dat hij zijn werkgever
of opdracht-gever in dit verband ter zake doende gegevens moet
mededelen. Hij mag echter niet meer mededelen, dan noodzakelijk
is voor de goede functionering van de instelling en zijn plicht tot
(r) VANEcK, D., Het medisch beroepsgeheim, De geneesheer en het recht, Kluwer, Deventer

!968.

H., Beroepsgeheim in verband met sociale en particuliere verzekeringsstelsels,
Katholiek artsenblad, 1955, 384.
(2) FESTEN,
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spreken beperkt zich dus tot hetgeen slechts hij uit hoofde van zijn
deskundigheid aan deze functionering kan bijdragen. Voor de bedrijfsartsen is de zwijgplicht zelfs in artikel r van de Wet op de
bedrijfsgeneeskunde geregeld. Buiten de spreekplicht op grond van
de aard van hun functie hebben controlerende en ambtelijke artsen
dezelfde zwijgplicht als alle andere artsen. Hun medewerkers hebben
een afgeleide zwijgplicht (r). Uit het hier ingenomen standpunt volgt,
dat ook artsen, verpleegsters e.d. in de preventieve gezondheidszorg
een zwijgplicht hebben.
Kwam in het voorgaande de omvang van de zwijgplicht reeds aan de
orde, ook in ander opzicht moet op deze omvang nog nader worden
ingegaan. De onderscheiden artikelen met betrekking tot het geheim
gebruiken uiteenlopende formuleringen. Artikel 272 Ned. S.W.
spreekt van ,enig geheim", artikel 218 Ned.W.Sv. brengt een beperking aan tot hetgeen, waarvan de wetenschap aan de arts als zodanig is toevertrouwd, terwijl artikel 1946 B.W. zelfs de kring nog
scherper trekt tot ,,aileen en bij uitsluiting" zodanige wetenschap.
Vast staat, dat onder de zwijgplicht slechts valt de kennis, die de
arts bij de uitoefening van zijn beroep of ambt heeft verkregen. Voorts
moet het gaan om kennis, waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de patient deze geheim wenst te houden. In de eerste
plaats valt hieronder het toevertrouwde geheim, doch verder ook al
datgene, dat de arts ter kennis komt vanwege het feit, dat de patient
zich tot hem wendt. Men denke aan gegevens uit de anamnese, de
diagnose, de therapie, het consult, het recept, de aantekening in de
administratie. Verder hetgeen een derde aan de arts over de patient
mededeelt. Ook is de arts zwijgplichtig over hetgeen hij waarneemt
bij een bewusteloze of geesteszieke patient. Minder duidelijk ligt de
zaak bij confidenties, die niet rechtstreeks met de gezondheidstoestand te maken hebben en waarnemingen van de arts terwijl hij
bijvoorbeeld in het huis van de patient aanwezig is. In de literatuur
bestaan er ten aanzien van deze punten onderscheiden oordelen.
Men mag wel stellen, dat het merendeel van de auteurs de opvatting
aanhangt, dat in beide bovengenoemde gevallen een zwijgplicht aanwezig is. Een strikte beperking tot zaken, die de gezondheidstoestand
betreffen, lijkt moeilijk, temeer daar in de moderne gezondheidszorg
juist die niet-strikt medische aangelegenheden van maatschappelijke
en psycho-sociale aard meer de aandacht krijgen.

(1) C.M.T., 26 october 1967.
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b60:Rl3:REKING VAN HET GEHEIM

4· Uit het voorgaande mage reeds zijn gebleken, dat in Nederland
vrijwel geen voorstanders meer van het secret absolu worden aangetroffen. Hoewel de meerderheid van de auteurs een betrekkelijke
strenge opvatting aanhoudt, waarbij een duidelijk accent ligt op de
bescherming van de private sfeer, wordt anderzijds oak erkend, dat
maatschappelijke belangen in de theorie en praktijk van het beroepsgeheim een rol moeten spelen.
Dit spreekt reeds duidelijk uit het feit, dat doorbreking van de zwijgplicht door de wetgever op grand van het algemeen belang in principe
algemeen wordt aanvaard, al zijn er wel nuances in opvattingen over
de vraag, wanneer een dergelijke wettelijke doorbreking gerechtvaardigd is. Voorbeelden van wettelijke regelingen op dit punt zijn o.a.
te vinden in de Besmettelijke Ziektenwet, de Wet Bescherming leerlingen tegen Besmettingsgevaar, het Waterleidingbesluit, de Wet
op de Lijkbezorging, de Wet Uitoefening Geneeskunst, de Krankzinnigenwet, doch oak in niet op de gezondheidszorg betrekking
hebbende wetten. Men denke bijvoorbeeld aan de geboorte-aangifte.
Een tweede mogelijkheid tot doorbreking van het geheim kan liggen
in de toestemming van de geheimgerechtigde. Door zijn toestemming
kan de patient overigens niet in alle gevallen de arts van zijn zw:ijg..
plicht ontslaan, omdat de zwijgplicht op de wet berust en het te beschermen belang niet uitsluitend van individueel karakter is. V orwaarde voor de toestemming van de patient, wil zij rechtsgevolgen
hebben, is, dat deze een werkelijk vrije is en dat de patient de draagwijdte van de toestemming overziet. Heeft de arts twijfel of weet hij
zeker, dat de patient zijn toestemming op onvoldoende gronden geeft,
dan mag hij niet spreken, omdat de patient de arts niet van geheimhouding kan ontslaan voor zover deze een aspect heeft van algemeen
belang, namelijk, dat patienten zich in vertrouwen tot artsen kunnen
wenden (1). De toestemming kan oak worden verondersteld of uit
de situatie afgeleid, al moet men er voorzichtig mee zijn dit al te
gemakkelijk te doen. Het is bijvoorbeeld de vraag, of men een dergelijke toestemming mag aannemen, indien door de patient een formulier voor de aanvrage van een verzekering is getekend, waarop een
algemene machtiging tot het verstrekken van inlichtingen a<.m de
verzekeraar is opgenomen. Hoewel daarover de meningen verschillen
ben ik van oordeel, dat men geen stilzwijgende toestemming mag

(1) Aldus oak: H.R., 17 februari 1928,

N.J.,

1928, biz. 727 en C.M.T., 31 oktober 1940.

veronderstellen bij het verstrekken van inlichtingen door behandelende artsen aan controlerende geneesheren in het kader van de sociale
verzekeringen. Met deze constructie wordt wei gepoogd het probleem
behandelende-controlerende arts, waarover eerder werd gesproken,
ten aanzien van de zwijgplicht te overbruggen. Het gaat niet aan een
impliciete toestemming te veronderstellen in gevallen, waarin patienten op grond van een wet tot de kring van verzekerden behoren. Eerder
ben ik geneigd een dergelijke toestemming te aanvaarden bij een
keuring voor indiensttreding bij een werkgever, ook al zou ik ook
hier de mededelingsgerechtigdheid uitdrukkelijk willen beperken
tot gegevens, die voor het beoogde doel relevant zijn.
Een derde mogelijkheid tot doorbreking van de zwijgplicht kan zich
voordoen, indien de arts in een conflict van plichten komt. Dit kan
geschieden terwille van een particulier of algemeen belang. Een
voorbeeld van een particulier belang is de suicidepoging; van een
algemeen belang de kennis bij de arts omtrent een door de patient
beraamde moord. Het vraagstuk van de kindermishandeling moet
ook in deze categorie worden geplaatst. Over dit laatste onderwerp
heeft het Centraal Medisch Tuchtcollege op 28 september 1972 (1)
een belangrijke uitspraak gedaan, die bevestigt hetgeen door een aantal auteurs reeds langer was verdedigd. Aangezien het hier een actueel
vraagstuk betreft is het nuttig enkele passages uit deze uitspraak hier
te releveren. ,De vertrouwenspositie, die de arts in de samenleving
inneemt, brengt mede, dat de beoordeling van wat zijn plicht als arts
vraagt aan iedere individuele arts behoort te worden overgelaten. Artsen worden geconfronteerd met situaties, waarin zeer subtiele factoren
een belangrijke rol spelen. Het is nauwelijks denkbaar, dat de beoordeling van die situaties door verschillende artsen geheel identiek
zou zijn. Daaruit volgt, dat ook het beoordelen van een dergelijke
situatie om vast te stellen waar de plicht van de arts als zodanig ligt,
tot verschillend resultaat zal moeten leiden en dat het niet mogelijk
is voor een bepaald geval een voor iedere arts geldend criterium aan
te geven. Vertrouwen in de medische stand betekent niet : zekerheid
dat naar een vast patroon wordt gehandeld, maar de stellige verwachting
dat artsen in het algemeen voor een bepaald geval een zo verantwoord
mogelijke oplossing zullen vinden. Dit brengt evenwel mede, dat er
situaties zijn waarin de arts voor een conflict van plichten komt te
staan waarbij zijn persoonlijk inzicht in die situatie en zijn eigen
opvattingen omtrent ethiek, moraal en samenleving de weg naar de
(1) Med. Cont., 1973, nr. 16.
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oplossing zullen moeten wijzen". ,De plicht van de tuchtrechter, die
te beoordelen krijgt of een klacht als de onderhavige gegrond is,
beperkt zich tot een onderzoek naar de vraag of de arts over wie is
geklaagd het onderzoek, waarop zijn bevindingen berusten, op
medisch verantwoorde en dus oak voldoende zorgvuldige wijze heeft
verricht ; daarnaast behoeft de tuchtrechter zich slechts rekenschap
te geven van de vraag of de arts op grand van die bevindingen in
redelijkheid had mogen komen tot de conclusie dat zijn plicht als
arts hem noopte te handelen als hij deed". Het C.M.T. bevestigde
de uitspraak in eerste aanleg, waarbij overwogen was, dat het beroepsgeheim zijn grenzen en beperkingen vindt ,in datgene wat de belangen van de patient en diens doeltreffende behandeling vergen". ,Waar
echter - aldus het college in eerste aanleg - mededelingen aan
derden (i.e. de Raad voor de Kinderbescherming) ter bescherming
van de minderjarige tegen zijn ouders in diens belang noodzakelijk
lijken, mag het beroepsgeheim niet verhinderen dat een dergelijke
mededeling wordt gedaan. Uiteraard client daarbij een redelijke afweging van mogelijke tegenstrijdige belangen te geschieden". De
klacht tegen de arts was in eerste aanleg afgewezen. In het geval van
de kindermishandeling stelde het tuchtcollege zich dus op het standpunt van de marginale toetsing.
Bij het conflict van plichten moet de zwijgplichtige zelf de tegenstrijdige belangen afwegen. Soms vindt hij een richtlijn, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de alcoholbloedproef, waar de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst medewerking door de arts adviseert. In het algemeen kan worden gezegd,
dat de arts gerechtigd is zijn zwijgplicht te doorbreken, indien door het
handhaven van deze plicht ernstige gevolgen voor de patient, derden
of het algemeen belang zijn te duchten. Op grand van de geciteerde
uitspraak van het C.M.T. zal marginale toetsing in dergelijke gevallen
mogen worden verwacht.

VERSCHONINGSRECHT

5, De kring van zwijgplichtigen en van degenen, die van het verschoningsrecht gebruik kunnen maken, vallen in principe niet samen.
Ten aanzien van de arts en de andere zwijgplichtigen in de gezondheidszoig lopen zwijgplicht en verschoningsrecht echter parallel.
Oak degenen met een afgeleide zwijgplicht kunnen zich op het verschoningsrecht beroepen. De uiteindelijke beslissing in twijfelgeval-

len berust bij de rechter. Zo is door het hof te Amsterdam (1) het
verschoningsrecht toegekend aan de sociaal-psychiatrische werkster,
voor zover zij haar opdrachten van een arts ontvangt. Naar Nederlands recht moet degene, die het verschoningsrecht heeft, wei voor
de rechter verschijnen. Hij moet de eed of belofte afleggen en tijdens
de vragen zich op het verschoningsrecht beroepen, al kan hij reeds
tevoren mededelen, dat hij wellicht ten aanzien van bepaalde vragen
het verschoningsrecht zal gebruiken. Is de arts nu verplicht om van
dit recht gebruik te maken ? Volgens de tekst van de wet gaat het om
een bevoegdheid. Schendt hij echter zonder een rechtvaardigingsgrond zijn zwijgplicht, dan is artikel 272 Ned.S.W. op hem van toepassing. Vandaar dat ook wei van de plicht tot verschonen wordt
besproken.

RECHTSGRONDEN VAN HET BEROEPSGEHEIM

6. Over deze rechtsgronden bestaat, zoals reeds is aangeduid, wei
enig verschil van mening. Deze verschillen hangen samen met de
waardering, die men heeft voor het te beschermen belang. VanEck (2)
bijvoorbeeld legt het accent op het recht van de private persoon op
zijn geheim, Hazewinkel-Suringa (2) erkent deze rechtsgrond wel
doch zij is van mening, dat de basis toch is de onbekommerde gang
van allen, die bijstand behoeven, mogelijk te maken en dat is een
algemeen belang. Jongere auteurs achten genoemde tegenstelling
onjuist. Zij hanteren beide gronden gelijktijdig als fundering. Immers het beroepsgeheim vertoont zowel aspecten van individueel als
van algemeen belang. De poging de rechtsgrond aan een van beide
polen te verbinden is een gewrongen constructie. Het feit, dat de
wetgever de geheimhouding heeft geregeld, toont reeds aan dat hier
een algemeen belang in het geding is. Het individuele belang, dat men
bij het zoeken van hulp zich vrijelijk tegenover de hulpverlener kan
uiten zonder angst voor een strafvervolging e.d., is evident. Het
individu heeft recht op zijn geheim. Het gaat bij het beroepsgeheim
om een afweging van beide belangen, hetgeen ook naar voren is gekomen bij de hiervoor behandelde mogelijkheden tot doorbreking
van het geheim.

(1) 9 december 1960,
(2) o.c.

N.J.,

1961, 4·
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§ 2. Het geheim in de gezondheidswetgeving

7. Zoals reeds in de aanhef van dit artikel werd uiteengezet is het
beroepsgeheim slechts een onderdeel van de problematiek met betrekking tot de geheimhouding in de gezondheidszorg. Ook afgezien
van de relatie arts-patient zijn er individuele en maatschappelijke
belangen met betrekking tot de geheimhouding, die moeten worden
beschermd. De toenemende collectivisering van de gezondheidszorg
vergroot het aantal situaties, waarin de overheid, instellingen van gezondheidszorg of van sociale verzekering het individuele terrein
kruisen, en het is van even grote betekenis als bij het beroepsgeheim,
dat dan het individuele geheim wordt beschermd en afgewogen tegen
maatschappelijke belangen. Deze afweging kan een andere zijn dan
bij het beroepsgeheim. Ook de maatschappelijk rechtsgrond zal
in vele gevallen verschillen met die bij het beroepsgeheim. Is daar in
overwegende mate de motivering aanwezig, dat patienten zich onbekommerd tot de hulpverlener moeten kunnen wenden, bij het
geheim in de gezondheidswetgeving is een veel gedifferentieerder
maatschappelijke rechtsgrond vereist. Is de individuele rechtsgrond
dezelfde als bij het beroepsgeheim, een maatschappelijke grond kan
zijn, dat doorbreking van het geheim noodzakelijk is ter bescherming
van de gemeenschap. Per wettelijke regeling zal deze rechtsgrond een
andere kleur kunnen hebben. Bovendien gaat het bij deze gevallen
niet steeds om de aantasting van de individuele sfeer, doch ook om
geheimen bij organisaties of instellingen. Men denke bijvoorbeeld
aan fabrieksgeheimen. Het laat zich denken dat dergelijk soort geheim
soms minder scherp behoeft te worden beschermd dan het individuele geheim. Het is van belang, dat men zich deze verschillen met de
situatie bij het beroepsgeheim bewust is. De relatie collectiviteitburger is een geheel andere dan die van arts-patient. Daarom kan
men ook niet de theorieen met betrekking tot het beroepsgeheim
zonder meer toepassen in deze andere context, al zal men bij de
bescherming van de individuele sfeer ook gebruik kunnen maken van
de inzichten, verworven in de bestudering van het beroepsgeheim.
Een uiting daarvan is, dat de Nederlandse wetgever in het algemeen
tegenover de in het algemeen belang noodzakelijke prijsgave van
het geheim regels stelt, om deze doorbreking te beperken respectievelijk de nadelige gevolgen zoveel mogelijk weg te nemen, o.a. door te
bepalen, dat degene, aan wie het geheim moet worden geopenbaard,
zal zwijgen behoudens in omschreven gevallen, die voortvloeien uit
de aard van zijn functie. Doch ook dan nog kunnen beperkingen over
wat mag worden doorgegeven door de betrokkene worden aangelegd.
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gezondheidswetgeving niet steeds gaat om doorbreking van het geheim ten aanzien van artsen, die een bepaalde toezichthoudende
of leidinggevende taak hebben, doch oak om personen uit andere
disciplines, die met wettelijke bevoegdheden zijn uitgerust. Een
andere situatie, die zich kan voordoen is, dat de overheid gebruik
wil maken van deskundigen uit de samenleving, aan wie zij geheime
zaken ter advies voorlegt. Dan kan zij geheimhoudingsregelingen
treffen, die zich in een heel ander kader voltrekken dan bij het beroepsgeheim het geval is. Men denke in dit verband oak aan de
inschakeling van adviserende colleges. Uit het vorenstaande mage
duidelijk zijn geworden, dat bij het geheim in de gezondheidswetgeving andere verhoudingen aan de orde zijn dan bij het beroepsgeheim en dat het derhalve niet gerechtvaardigd is beroepsgeheimtheorieen zonder meer in die andere verhoudingen toe te passen. In
de literatuur wordt aan deze problematiek betrekkelijk weinig aandacht besteed en het is zeker een taak van het gezondheidsrecht de
juridische problemen in dit verband te bestuderen.

Aangezien het niet dienstig lijkt op de Nederlandse wetgeving in
dit opzicht uitvoerig in te gaan wordt volstaan met het geven van een
indeling van de betreffende regels in een achttal categorieen :
a) geheimhouding door toezichthoudende personen en colleges;
b) geheimhouding door rechtsprekende colleges ;
c) geheimhouding door adviserende colleges;
d) ontheffing van de plicht tot het geven van inlichtingen;
e) inlichtingenplicht;
f) geheimhouding van gekwalificeerde gegevens ;
g) geheimhouding in publicaties ;
h) diversen, bv. geheimhouding met betrekking tot recepten door
de apotheker.
Het ligt in de verwachting, dat dit aantal categorieen zich nag verder
zal uitbreiden. Men denken bijvoorbeeld aan de vaststelling van geheimhoudingsprocedures bij mechanische of electronische administratie. De gegeven opsomming is een voorlopige.
§ 3. Geheimhoudingsproblemen, voortspruitend uit moderne technische en maatschappelijke ontwikkelingen

8. Reeds werd opgemerkt, dat moderne ontwikkelingen in geneeskunde en gezondheidszorg nieuwe vragen met betrekking tot het
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geheim doen ontstaan. Enkele algemene tendenties, die in dit opzicht
zijn waar te nemen, worden hierna in het kart vermeld.
In de curatieve gezondheidszorg wordt de hulpverlening in steeds
mindere mate in een individuele relatie tussen patient en arts verstrekt. De hulpverlening wordt in toenemende mate multidisciplinair.
In de extramurale gezondheidszorg is een ontwikkeling te constateren
naar gezondheidscentra, waarin niet aileen meerdere artsen samenwerken, maar oak artsen met andere hulpverleners, als wijkverpleegsters, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, psychologen enz.
Er ontstaat een teamsamenwerking, waarin weliswaar de patient
individuele relaties, o.a. met zijn huisarts, blijft onderhouden, maar
waarin de hulpverleners in toenemende mate zich gezamenlijk zetten
aan de oplossing van het probleem van de patient. Oak in de intramurale zorg kan de arts het gehele areaal van mogelijkheden, zowel
in medische, fysische en chemische zin, alsook in psychologisch en
maatschappelijk opzicht, niet meer overzien en hanteren en dat leidt
er toe, dat oak in de klinische zorg de behandeling van de patient in
toenemende mate een aangelegenheid wordt van samenwerking tussen
artsen en van artsen met andere deskundigen. Het teamverband,
waarin oak de verpleegkundige is opgenomen, ontwikkelt zich oak
in de ziekenhuisgeneeskunst. Men zou zich in dit verband kunnen
afvragen, of in deze tendentie geen reden is gelegen, om nader te
bestuderen of niet aan het team als zodanig een zwijgplicht zou moeten worden toegekend.
Een ander aspect in de moderne geneeskunde, dat in het opzicht van
geheimhouding nadere studie vraagt, is, dat bij de genezing soms
gebruik wordt gemaakt van de lichaamsdelen van anderen, hetgeen
met name bij orgaantransplantatie het geval is.
Daarbij kan zich de mogelijkheid voordoen, dat geheime gegevens
over een (overleden) patient moeten worden prijsgegeven in het
kader van een dergelijke behandeling. In aansluiting hieraan kan
worden gewezen op het feit, dat in de gezondheidszorg in toenemende
mate gebruik wordt gemaakt van de methode, om een groep patienten
tegelijk te behandelen. Met name in de geestelijke gezondheidszorg
is de groepstherapie niet ongebruikelijk. De gezinstherapie is daarvan
een vorm, waarbij het moeilijk kan zijn geheimhouding over individuele aangelegenheden te waarborgen. Doch oak in de geneeskunde
ziet men aanzetten van groepsgewijze behandelingen, bijvoorbeeld
in de revalidatie.
In de preventieve zorg wordt vaak geen beperking tot de individuele
sfeer aangehouden en worden gegevens over individuen getotaliseerd
332

ter verkrijging van nieuwe kennis ter preventieve ziektenbestrijding.
In die sector worden vaak ook gegevens van de ene instantie naar de
andere doorgegeven, bijvoorbeeld van de zuigelingen- en kleuterconsultatiebureaus naar de schoolartsendienst, terwijl er zelfs wel eens
geluiden zijn opgegaan, om deze gegevensverstrekking uit te breiden
tot de bedrijfsarts. Voorts wordt in de preventieve zorg vaak een
drang - zij het veelal geen dwang op het individu - uitgeoefend
tot deelname aan preventieve onderzoekingen of activiteiten. Men
denke aan bevolkingsonderzoeken en aan immunisaties.
Nieuwe mogelijkheden tot genezing of voorkoming van ziekten en tot
bevordering van de gezondheid vragen steeds meer, dat collectieve
voorzieningen worden getroffen en ook de maatschappelijke ontwikkeling zelf alsmede de opvattingen over bescherming van de gemeenschap dwingen ertoe, dat van nieuwe mogelijkheden en werkwijzen gebruik wordt gemaakt. De gezondheidszorg wordt daardoor
een complex geheel, dat voor de individuele burger vaak moeilijk is
te hanteren.
De technische en industriele ontwikkeling van een samenleving versterkt deze tendentie. Met name in de milieuhygiene komt het element
van collectieve gezondheidsbedreiging scherp naar voren. Daardoor
zijn weer nieuwe bemoeiingen van gemeenschaspwege, ook ten aanzien van de gezondheid, noodzakelijk. Doch ook bij chemische toevoegingen aan levensmiddelen e.d. is gezondheidsbewaking een belangrijke zaak.
De moderne ontwikkeling van de gezondheidszorg vergroot de afhankelijkheid van het individu. Vele zaken zijn voor hem steeds minder te overzien en te bei:nvloeden, voltrekken zich in toenemende
mate buiten hem om, terwi]l zijn lidmaatschap van de moderne samenleving hem aan veel grater bedreigingen voor zijn gezondheid blootstelt, dan ooit in de geschiedenis het geval is geweest. Een modern
gezondheidsprogramma tracht wei de invloed van het individu te
vergroten o.a. door gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, die niet
alleen op zijn eigen leefwijze betrekking heeft, doch ook op de werking
van de gezondheidszorg en de mogelijkheden tot bei:nvloeding daarvan, maar dat neemt niet weg, dat er een grate spanning bestaat tussen
individu en gezondheidszorgsysteem. In dit systeem zijn bovendien
vele gegevens over hemzelf opgenomen, doch ook over andere zaken,
die hem regarderen, bijvoorbeeld annex aan een vergunning tot
lazing van giftige afvalstoffen in de buurt van zijn waning, en de bewaking van deze gegevens in het opzicht van geheimhouding gaat
hem wel heel nauw aan, zoals anderen daar weer andere belangen bij
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kunnen hebben. Men denke bijvoorbeeld aan fabrieksgeheimen ten
aanzien van voor de gezondheid schadelijke stoffen of procedures.
Oak al stelt de overheid wettelijke en andere regelingen, die gericht
zijn op de voorkoming van schade aan de gezondheid en ter regulering
van maatschappelijke processen, dan nag blijft het feit staan, dat op
velerlei wijze het individu afhankelijk is in de gezondheidszorg.
Een en ander bevat een rechtsgrond voor bescherming van het individu en corrigerende en preventieve maatregelen door de gemeenschap. Deze wenselijkheid wordt nag versterkt door het feit, dat de
collectieve beheersing van de gezondheidszorg leidt tot het ontstaan
van bureaucratische instellingen, die op hun beurt weer de afhankelijkheid van het individu kunnen doen toenemen.
Deze onvolledige en summiere schets van ontwikkelingen in de hedendaagse gezondheidszorg mage wellicht hebben duidelijk gemaakt,
dat in dat kader nieuwe vragen met betrekking tot de geheimhouding
als het ware voor de hand liggen. Dit geldt zowel ten aanzien van de
individuele bescherming als de bescherming van de gemeenschap
als zodanig, terwijl oak de belangen van anderen, dan individuen,
in het opzicht van geheimhouding in een dergelijke situatie aan de
orde zijn. De literatuur biedt voor dit soort problemen rand de geheimhouding nag betrekkelijk weinig aanknopingspunten.
In het hiervolgende zullen enkele van deze problemen worden besproken, waarbij moet worden gesteld, dat het slechts kan gaan om
tentatieve benaderingen.
-

-

-

-

-

INFORMATIEBANKEN

9· Het gebruik van computers bij het beheer van gegevens over
mensen neemt een grate omvang aan en in de gezondheidszorg is
een analoge ontwikkeling te onderkennen, waarbij gegevens van
patienten, doch oak van niet-patienten in een geautomatiseerde informatie- of databank voor de gezondheidszorg worden opgeslagen.
Formed kan men deze banken zien als een verlengstuk van de administratie van de arts, doch men kan bij een dergelijke benadering
niet blijven staan, omdat bij databanken het beheer bij derden komt
te berusten, de schaal van werk enorm wordt vergroot, de toegangsmogelijkheid buiten de arts in principe aanwezig is en voorts de
gelegenheid bestaat, om gegevens uit onderscheiden bronnen over
dezelfde persoon samen te voegen. Door dit laatste kan de situatie
ontstaan, dat een persoonsbeeld wordt opgebouwd, dat geenszins met
de werkelijkheid behoeft overeen te komen, een schaduwpersoon, die
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in de databank een eigen Ieven gaat leiden. Deze persoon kan niet
verouderen, wat met de echte mens wei het geval is. Die v,erandert.
Indien een databank zelf gaat beheren in die zin, dat men aan de
gegevens van een persoon zelf toe- of afdoet en materiaal ter beschikking stelt aan anderen, dan zij die het hebben aangeboden, kan een
gevaarlijke situatie o.a. met betrekking tot de geheimhouding ontstaan. Kortbeek (r) noemt als voordelen van de beschikbaarheid
van een centrale, volledige, systematische en continu bereikbare
ziektegeschiedenis in de curatieve gezondheidszorg : a) informatie
in spoedeisende gevallen; b) voorkoming van daub lures van onderzoekingen; c) vergelijkingsmogelijkheid van nieuwe gegevens met
oude; d) herwaardering van bevindingen bij beschouwing over
langere termijn. Daaraan moet worden toegevoegd de betekenis voor
wetenschappelijk onderzoek, voor beleidsvorming en zelfs voor
globale beoordeling van het medisch handelen. Oak in de niet-curatieve sector van de gezondheidszorg is het beschikbaar zijn van
gegevens over groepen van personen een belangrijke bran van informatie, zowel voor het inzicht ter ontwikkeling van preventieve
methoden als uit overwegingen van beleid en policy. In de meer
administratieve sfeer van de gezondheidszorg kan de computer eveneens een rol gaan spelen in het beheer van gegevens over personen.
Men denken aan sociale verzekeringsorganen, maar oak aan keuringsen andere medische gegevens bij instellingen van gezondheidszorg,
bedrijven en overheidsorganen, waarbij de bewaking van deze gegevens en het voorkomen van misbruik (bijv. keuringsgegevens gebruiken bij beoordeling van promotie op een later tijdstip) een belangrijke zaak zijn.
Herbschleb (2) heeft een duidelijk overzicht gegeven van de technische aspecten ten aanzien van de vertrouwelijkheid van medische
gegevens bij toepassing van computers. Hij wijst er o.a. op, dat
medische gegevens geen homogene groep vormen en dat bepaalde
combinaties alleen zinvol zijn, indien een arts deze opvraagt teneinde
een patient te behandelen. Hij is terecht van mening, dat het beveiligingssysteem het afdrukken van namen van patienten met een
bepaalde ziekte moet tegengaan. Vastgelegd moet naar zijn mening
worden wie bevoegd is gegevens te lezen, wie gegevens mag toevoegen,
veranderen of verwijderen. Ten aanzien van elk van deze vier handelingen geeft hij aan, welke voorzieningen moeten worden getroffen.
(r) O.c.
(2) HERBSCHLEB, J., Vertrouwelijkheid medische gegevens in verband met databanken,
Medisch contact, I972, 857.
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Tegengegaan moet worden naast het reeds genoemde afdrukken ·van
namen van patienten met een bepaalde ziekte : het verstrekken van
alle gegevens van een bepaalde patient, ten aanzien van kennisneming
waarvan volgens Herbschleb niemand bevoegd is, en voorts het
kennisnemen van verrichtingen van een bepaalde arts, bijv. door de
directie van een inrichting. Hij geeft in zijn artikel voorts aan met welke
technische methoden beveiliging kan worden verkregen. Fokkens (I)
geeft een overzicht van regels, geformuleerd door Zoutendijk :
I) de ontwikkeling van programma's voor medische databanken
client zorgvuldig gescheiden te blijven van het beheer;
2) in een medische databank zullen aileen die gegevens moeten worden opgeslagen, die nodig zijn voor maatschappelijke en professionele doeleinden ;
3) tussen beheer en gebruik client een scheiding te worden gehandhaafd;
4) de patient client het recht te hebben de juistheid van de over hem
opgeslagen gegevens te controleren of te doen controleren, waarbij
de controle door de patient zelf wel moeilijkheden kan opleveren;
5) indien bij controle blijkt, dat gegevens onjuist of achterhaald
zijn, client correctie plaats te vinden ;
6) voor elk gegeven client de bewaartermijn te worden vastgelegd,
waarna vernietiging van de informatie client plaats te hebben;
7) een ·medische databank client onder controle van de overheid te
stimn.
Aan deze 7 regels dienen er nog enkele te worden toegevoegd. Elders
heb ik (2) bepleit, dat :
8) de gegevens (gecodeerd) niet-nominaal dienen te worden opgeslagen en dat eventuele decodering via een bijzondere beveiliging client plaats te hebben. Over de legitimatie zie Herbschleb.
9) het niet zonder meer geoorloofd is gegevens over dezelfde persoon uit verschillende bronnen samen te voegen, waarna deze
verbonden gegevens als geheel aan gelegitimeerde lezers beschikbaar zouden worden gesteld.
Kortbeek (3) voegde nog een regel toe, namelijk, dat
1 o) gegevens van psycho-sociale aard voorshands niet in databanken
dienen te worden opgeslagen, daar bij deze gegevens het risico
(x) FoKKENs, 0., De medische databank en het beheer van patientengegevens, Medisch contact,
1973, 107,
(2) O.c.
(3) O.c.

--
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van indiscretie nog grater is, dan bij andere gegevens, waaraan
ik zou willen toevoegen, dat deze gegevens vaak meerduidig te
interpreteren zijn. Deze situatie zal zich bij verdere ontwikkeling
van registratie-systemen voor dergelijke gegevens kunnen wijzigen. Bovendien kan de patient wensen, dat dit soort gegevens niet
zonder meer aan iedere behandelende arts bekend kunnen
worden.
Met dergelijke regels ten aanzien van databanken kan zo goed mogelijk worden tegemoet gekomen niet aileen aan de beveiliging bij het
centraal vergaren en opslaan van massale gegevens over de gezondheidstoestand van mensen, maar ook aan de bescherming van het
individuele geheim. Het lijkt aangewezen, zoals ik al eerder heb
bepleit (1), dater met betrekking tot databanken in de gezondheidszorg een wettelijke regeling tot stand komt, hetgeen ook door Fokkens (2) en Kortbeek (3) wordt gesteld. Deze regeling zal moeten
zijn afgestemd op de wettelijke voorzieningen met betrekking tot het
beroepsgeheim van de arts (en andere hulpverleners), daar zijn
zwijgplicht onverlet blijft bij computerverwerking van patientengegevens en hij is derhalve aansprakelijk, indien het geheim ten aanzien van door hem in de databank ingevoerde gegevens in het kader
van het beheer van deze bank door derden zou worden doorbroken.
De arts kan m.i. aan een dergelijke doorbreking in principe geen
grond ontlenen om zijn aansprakelijkheid, zowel civiel- als straf- en
tuchtrechtelijke, te ontlopen. Hij. zal in het kader van deze aansprakelijkheden zodanige garanties van de beheerders van de databank moeten eisen, dat hij er op kan vertrouwen, dat de door hem ingevoerde gegevens even geheim blijven als indien hij ze in zijn privearchief zou bewaren.
BEVOLKINGSONDERZOEK

Zijn de vragen met betrekking tot computer-verwerking uiteraard
ook van toepassing bij bevolkingsonderzoek, indien in dat kader
mechanische of electronische verwerking plaats heeft, ten aanzien
van de geheimhouding van de uit bevolkingsonderzoek verkregen
gegevens geldt als extra overweging, dat dit onderzoek veelal niet op
instigatie van de betrokkene plaats heeft, doch door gezondheids10.

(1) D.c.
(2) O.c.
(3) O.c.
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instanties wordt ge!nitieerd. Kan men bij behandeling op .in.it.iatief'
van de patient in een aantal gevallen toestemming van de patient
ten aanzien van het laten participeren van anderen in het geheim
veronderstellen, bij een bevolkingsonderzoek kan deze veronderstelling niet worden gehanteerd. Behoudens, indien een dergelijk
onderzoek in een speciale relatie plaats heeft (bijvoorbeeld in een
bedrijf) en aan de betrokkenen is medegedeeld, dat gegevens, samenhangend met de aard van de relatie, kunnen worden doorgegeven,
moet als algemene regel bij bevolkingsonderzoek gelden, dat gegevens
op naam niet aan anderen mogen worden verstrekt en dat zelfs de
toestemming van de betrokkene niet in alle gevallen mededeling aan
derden legitimeert. lmmers naast individuele kent het geheim ook
maatschappelijke aspecten en deze laatste kunnen door de toestemming van de betrokkene niet terzijde worden gesteld. Soms is in het
algemeen belang echter doorbreking van het geheim mogelijk, bijvoorbeeld in het geval van besmettelijke ziekten. Doorbreking van
de zwijgplicht in het kader van bevolkingsonderzoek is uiteraard ook
mogelijk, indien een afwijking wordt gevonden. Betreft het een behandelbare ziekte of afwijking, dan zal in het algemeen dit met betrokkene kunnen worden overlegd. Bij onbehandelbare of ongeneeslijke ziekten kan het aangewezen zijn rechtstreeks de huisarts in te
lichten, ofschoon oak een andere handelwijze aangewezen kan zijn.
Men denke bijvoorbeeld aan het geval, dat door mededeling aan de
betrokkene deze kan worden behoed voor het aangaan van een ingrijpende maatschappelijke verplichting.
Het hierboven ingenomen standpunt impliceert ook, dat gegevens uit
bevolkingsonderzoek niet zonder meer automatisch mogen worden
toegevoegd aan een gegevensbestand, dat uit andere hoofde reeds
over de betrokkene beschikbaar is.
MEDISCHE RAPPORTEN BIJ INSTELLINGEN
I I . In het kader van sociale verzekeringen, pensioen- en ziektekostenverzekeringen, militaire dienst, bij keuringen door bedrijven,
bij schoolgeneeskundige diensten en gezondheidsdiensten worden
medische rapporten gemaakt en gegevens genoteerd, die maar al te
gemakkelijk in de ambtelijke molen terecht komen. Gegevens over
de gezondheid van personen zijn in sommige instellingen vrij voor
het personeel toegankelijk en men kan bij dergelijke ambtelijke instituten niet gaan werken met een afgeleid geheim voor het totale
personeel. Men kan er niet genoeg de nadruk op leggen, dat medische
rapporten aileen onder het oog mogen komen van de betreffende arts

uit de dienst en het direct aan hem verbonden personee1, waarover
de arts toezicht uitoefent. Anders kan hij voor zijn zwijgplicht geen
garantie geven. Doch bovendien moet worden overwogen, dat behandelende artsen controlerende collega' s inlichtingen verstrekken
in het vertrouwen, dat de gegevens geheim blijven. Indien met echter
sommige praktijksituaties overziet, dan kan men zich niet aan de
indruk onttrekken, dat de grenzen van het toelaatbare zijn overschreden. Men zou als jurist behandelende artsen moeten adviseren
geen gegevens over patienten te verstrekken aan ambtelijke artsen van
instellingen, waar het geheim onvoldoende is gesecureerd, dit omwille van de patient, doch ook omwille van de behandelende arts
zelf, die immers aansprakelijk blijft voor het feit, dat hij deze gegevens heeft verstrekt. Voor de wetgever kan hierin een aanleiding
zijn gelegen eisen te stellen ten aanzien van het beheer van gegevens
over de gezondheid van personen bij instellingen.
Het komt ook voor, dat dergelijke rapporten voor een ander doel
worden gebruikt dan waarvoor ze zijn opgemaakt, hetgeen zich
vooral voor kan doen bij instellingen, die meer dan een belang behartigen. Een reeds beschikbaar keuringsrapport kan dan bijvoorbeeld
worden gebruikt voor een geheel daarbuiten staande sociale uitkering.
Zo kan dan de situatie ontstaan, dat de inhoud van een medisch rapport de betrokkene soms lange jaren kan ,achtervolgen", hetgeen
hem schade kan berokkenen.
LONGITUDINALE ZORG

12. In de curatieve, doch met name in de preventieve zorg wordt
het belang van een historisch integrale kennis over de patient of
client steeds meer onderstreept. Een voorbeeld is de zorg voor jeugdigen. Na de prenatale zorg volgt de kraamzorg, vervolgens het
zuigelingenconsultatie bureau, het kleuterconsultatiebureau en de
schoolartsendienst. Men kan deze reeks nog verder, zij het dan buiten
de zorg voor jeugdigen, uitbreiden. Er is een wens bij de werkers in
deze diensten om in het belang van een goede zorg voor de jeugdigen
over aile gegevens te kunnen beschikken, die in een voorgaande zorgverlening werden verzameld. De vraag is, of het in de huidige juridische situatie geoorloofd is deze gegevens van de ene instantie naar
de andere te zenden, hetzij bij verhuizing, hetzij omdat het opgroeiende kind onder een andere voorziening komt te vallen. Het lijkt mij
niet gerechtvaardigd te veronderstellen, dat de betrokkene of zijn
verzorgers er zonder meer mee accoord gaan, dat deze gegevensverstrekking plaats vindt. Ook hier is het risico van stigmatisering
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aanwezig. Doorzending van individuele gegevens lijkt slechts geoorloofd, indien de betrokkene of zijn verzorgers daarvan op de hoogte
zijn en bovendien wetenschap hebben van de aard van de gegevens,
welke worden doorgegeven. De exacte inhoud behoeft daarbij mijns
inziens niet te worden medegedeeld. Het argument, dat de gegevens
binnen de kring van artsen en zwijgplichtigen blijven is, zoals reeds
is gebleken, niet valide.
WETTELIJK VERPLICHTE REGISTRATIE VAN AFWIJKINGEN

13. De dreigingen voor de gezondheid, welke in de moderne samenleving aanwezig zijn, kunnen het nodig maken, dat bepaalde afwijkingen worden geregistreerd, waarbij als eis soms geldt, dat de
registratie compleet, althans nagenoeg compleet is. De wenselijkheid
van een dergelijke registratie kan zich bij vele ziekten voordoen,
doch de gevaren zijn evident. Een beperking van het probleem zou
kunnen worden gevonden door wettelijke verplichte registratie slechts
na te streven bij besmettelijke ziekten en voorts, indien het ziekten
en afwijkingen betreft, welke ontstaan door factoren, die voortvloeien
uit de moderne samenleving en waarop het individu geen of weinig
invloed kan uitoefenen. Daarbij moet als eis worden gesteld, dat er
geen ander deugdelijk middel is, om tot signalering van de gevaren
en een inzicht te komen, waaruit door wetenschappelijk onderzoek
preventieve maatregelen kunnen worden ontwikkeld. Een voorbeeld
van een dergelijke situatie is te vinden in het door de Centrale Raad
voor de Volksgezondheid in 1968 opgestelde rapport over de verplichte aangifte van congenitale en connatale afwijkingen. De verplichting tot het indienen van een medische geboorteverklaring, die
door de Raad wordt voorgesteld, berust bij de arts of degene, die de
bevalling heeft geleid. Het rapport is mede ontstaan naar aanleiding
van de Softenon-affaire. Als rechtsgrond wordt in het rapport aangevoerd, dat het bij deze afwijkingen gaat om de invloed van factoren,
veelal van exogene aard, die voortvloeiden uit de moderne samenleving, waarover het individu vaak geen oordeelsmogelijkheid heeft
en waarop hij weinig invloed kan uitoefenen. Deze schadelijke werkingen komen bijvoorbeeld tot de mens via de voeding of voorgeschreven
medicamenten, zoals bij de Softenon bet geval was. De samenleving
moet bet individu daartegen bescbermen. Het systeem van een verplichte aangifte van congenitale en connatale afwijkingen kart na de
geboorte is bet enige, altbans bet beste middel voor bet verkrijgen
van een continu inzicht in het zicb voordoen van afwijkingen. De
gegevens dienen volledig, althans zo volledig mogelijk te zijn, wil
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dit inzicht waarde hebben als uitgangspunt voor signalering en wetenschappelijk onderzoek. Aldus wordt het mogelijk bij explosie-achtige
toeneming van een bepaalde congenitale of connatale afwijking de
geschikte maatregelen te nemen en voorts door wetenschappelijk
onderzoek nieuwe preventieve technieken te ontwikkelen. Nadrukkelijk wordt door de Centrale Raad gesteld, dat de geheimhouding bij
de berichtgeving en bij de bewerking van de gegevens moet zijn
gewaarborgd, waartoe een systeem wordt voorgesteld. Voorts beveelt
de Raad aan, om het onderzoek van alle pasgeborenen en de aangifte van alle geborenen verplicht te stellen, zodat in geen enkel opzicht het al dan niet inzenden van de aangifte enige aanduiding zou
kunnen geven. Deze regeling is ook voor de geheimhouding van groat
belang. Naar mijn mening is de hier voorgestelde regeling een voorbeeld, waarin het individueel en maatschappelijk belang goed tegen
elkaar zijn afgewogen en de belangen van de volksgezondheid m
evenwicht zijn gebracht met maatschappelijke waarden.
GENETISCHE ADVISERING

14. De genetica is een zich snel ontwikk.elende tak van de geneeskunde. Zij kenmerkt zich door het feit, dat niet slechts de afwijkingen
van een individu aan de orde zijn, doch ook in families voorkomende
genetische bepaaldheden. Bij de gegevensverzameling wordt dan ook
de familie betrokken. Men kent daar populatie-, familie-, en persoonlijk onderzoek, waarbij gegevens van personen aan elkaar worden
gerelateerd. Dat het geheim daarbij aan de orde komt is duidelijk.
Dit spreekt nog sterker, indien men overgaat tot genetische advisering,
waarbij kennis over andere personen moet worden ingevoegd in het
advies aan een bepaalde persoon. Mag de arts van die andere persoon
deze gegevens verstrekken ? Mag de adviserende arts er gebruik van
maken ? Men kan zich de complicaties, welke door genetische advisering in een familie kunnen ontstaan, gemakkelijk voorstellen.
Men bevindt zich in deze materie ten aanzien van het beroepsgeheim
in een netelige positie. Op welke grand zou men kunnen argumenteren,
dat geheimen van familie en naaste verwanten of van de huwelijkspartner via een uitwisseling van gegevens tussen artsen, die deze
gegevens combineren, zouden mogen worden doorbroken en zelfs
leiden tot adviezen, waaruit de geadviseerde zaken omtrent deze
verwanten zou kunnen opmaken, die deze laatste geheim hadden willen houden ? Binnen de bestaande theorieen omtrent het geheim in
de gezondheidszorg lijkt het amper - dan aileen wellicht via gewrongen constructies - mogelijk tot bevredigende antwoorden te
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komen. Ook het registratieprobleem komt hier wel zeer indringend
om de hoek kijken. Eerder is door mij (1) de suggestie gedaan, of niet
zou kunnen worden overwogen aan de bloedverwantschap, die elders
in het recht een juridische betekenis heeft, gronden te ontlenen voor
een speciale regeling van het geheim. Bij nadere beschouwing lijkt
mij in deze richting geen oplossing te verwachten, omdat men op
grond van familiale banden toch niet kan afdingen op de individuele
private sfeer. Het is zelfs de vraag of de wetgever ten deze gelegitimeerd zou zijn regelend op te treden. Men zou kunnen overwegen
met toestemming te werken, doch deze kan men van overleden personen niet meer vragen, terwijl ten aanzien van levenden men toch
in de beschouwing moet betrekken, of men mag aannemen, dat de
betrokkenen de gevolgen van hun toestemming kunnen overzien.
Voorshands kan men niet goed onder de constatering uit, dat ten
aanzien van de ontwikkeling van de genetica een juridisch vacuum
bestaat. Wellicht zullen zich in de praktijk werkwijzen ontwikkelen,
die beter in juridische kaders te vatten zijn, terwijl het uiteraard tot
de taak van de gezondheidsjuristen behoort naar wegen te zoeken,
waarbij enerzijds de mogelijkheden van de genetica voor de hulpverlening worden bevorderd, anderzijds de private sfeer van het
individu wordt beschermd.
GROEPSTHERAPIE

15. Bij de groepstherapie worden verschillende patienten tegelijk
behandeld en kan men soms zelfs spreken van een onderlinge hulpverlening door patienten. Bij de gezinsbehandeling gaat het veelal
om een gezamenlijk probleem. De therapeuten hebben uiteraard
zwijgplicht en verschoningsrecht, terwijl de groepsleden een zwijgplicht hebben op grond van algemeen geldende maatschappelijke
gedragsregels. Het lijkt me niet uitgesloten dat bij schending van het
geheim door een der groepsleden zelfs een schadevergoedingsactie
ex artikel 1401 Ned. B.W. mogelijk is. Verschoningsrecht hebben de
groepsleden niet. Zo zou de situatie kunnen ontstaan, dat de rechter
voor het afleggen van een getuigenis niet de therapeut, doch een van
de groepsleden oproept, waardoor hij in staat zou zijn toch geheime
gegevens te verkrijgen buiten de therapeut om. Men kan mijns inziens
stellen, dat de rechter hiermede niet zou beantwoorden aan de bedoeling van de wetgever en het lijkt mij onverstandig, indien een
rechter deze mogelijkheid zou gebruiken. Niettemin is zij aanwezig.
(1) O.c.
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Het verdient daarom aanbeveling in de wettelijke regeling van het
geheim te verwerken, dat patienten, gezamenlijk in behandeling, een
verschoningsrecht hebben ten aanzien van datgene, dat zij in het kader
van die behandeling over medeleden van de groep vernemen.
ORGAANTRANSPLANTATIE

16. Ten aanzien van de orgaantransplantatie is niet de geheimhouding
het belangrijkste juridische probleem. Het is niettemin aan de orde.
Er moet immers informatie van de donor worden verstrekt aan de
arts van de receptor van het orgaan. Toestemming kan niet steeds
worden gevraagd, daar in de meeste gevallen de donor is overleden.
Bij een levende donor (bijvoorbeeld van een gepaard orgaan) is de
toestemming, om aan de arts van de receptor mededelingen te doen,
de voor de hand liggende juridische figuur. Doch ook in dat geval is
het niet uitgesloten, dat de donor kennis verkrijgt over de receptor,
die deze laatste geheim had willen houden. Grote problemen zullen
er echter in het geval van een levende donor wel niet rijzen. De artsen
van de donor kan men zien als medebehandelend met de arts van de
receptor en ook in dat opzicht geeft de geheimhouding omtrent
gegevens van de receptor geen speciale problemen. Bij een overleden
donor rijst echter de vraag of de behandelende arts van de donor
gegevens mag verstrekken aan de bij de receptor transplanterende
arts. In feite mag dit niet, tenzij de donor voor zijn overlijden daartoe
toestemming heeft gegeven. Men moet dit ook afleiden uit het in
Nederland geldende systeem van toestemming bij sectie. Men zou
kunnen overwegen de toestemming te vragen aan de nabestaanden
van de donor, doch men kan met deze toestemming toch niet over
alle geheimen van de donor beschikken. Bij een stervende patient
kan zelfs het enkel vragen van de toestemming aan de familie al ongeoorloofd zijn, omdat dan de prognose aan de familie wordt medegedeeld, hetgeen patient niet kan hebben gewild. Transplantatie
betekent, dat gegevens van de ene patient worden gecorreleerd aan
die van een andere patient of overledene die beide recht op hun geheim hebben. Het probleem speelt het duidelijkst bij het beschikken
over geheimen van een overleden donor. Artsen hebben niet zonder
meer de bevoegdheid deze geheimen uit te wisselen, omdat, zoals
uiteengezet, het beroepsgeheim ook ten aanzien van collega's geldt.
Ten aanzien van de donor kan niet van medebehandeling worden
gesproken. V eronderstelde toestemming lijkt eveneens ten aanzien
van de donor een gewrongen constructie. Men mag deze mijns inziens
slechts aannemen, indien de donor zich tijdens Ieven beschikbaar
343

heeft gesteld voor het wegnemen van organen. Dan kan worden aangenomen, dat hij er oak mee instemde, dat zijn gegevens aan de arts
van de receptor worden vestrekt.
Slot

17. Uit de gegeven voorbeelden mage blijken, dat het van belang is
de moderne ontwikkelingen in de geneeskunde en gezondheidszorg
in het opzicht van geheimhouding nauwlettend te bezien. Het risico
is niet denkbeeldig, dat, mede onder invloed van de misvatting, dat
artsen ten opzichte van elkaar geen geheimplicht hebben, de bescherming van het individuele geheim in de knel kan komen, terwijl
voorts door onvoldoende bestudering en wettelijke regeling van het
geheim in de gezondheidszorg zich situaties kunnen ontwikkelen,
waarbij zowel individuele als maatschappelijke belangen worden
geschaad. Voorkomen moet worden, dat de private sfeer van het
individu steeds meer kwetsbaar en onbeschermd wordt in een zich
collectiviserende en institutionaliserende samenleving, terwijl anderzijds wettelijke regelingen nodig zijn, indien, zij het onder de nodige
waarborgen, deze private sfeer moet kunnen worden doorbroken.
Doch oak los van de relatie individu-gemeenschap heeft de samenleving behoefte aan regelingen, waarbij geheimhoudingsverhoudingen
duidelijk zijn omschreven.
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