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Zorg & DAS
Juridisch inzicht uit de praktijk
Civiel recht, bestuursrecht en tuchtrecht
• Opnemen van gesprekken: wanneer mag dat?
• Heimelijke opname kan als bewijs gelden

Achtergrond

Opnemen van gesprekken: wanneer mag dat?
Waarschijnlijk bent u er weleens mee geconfronteerd. Een patiënt die vraagt of hij/zij het nog te
voeren gesprek mag opnemen, bijvoorbeeld omdat hij/zij de informatie dan thuis nog eens rustig
kan terugluisteren. Maar het kan ook voorkomen dat een patiënt u achteraf confronteert met een
heimelijk opgenomen gesprek. Mag dat?
Het is een trend. Patiënten leggen hun smartphone op
tafel en vragen of zij het te voeren gesprek mogen
opnemen. Het voelt misschien ongemakkelijk, maar het is
de minister van VWS geweest die patiënten in 2016 zelfs
adviseerde dat te doen. Het wordt dan ook tegenwoordig als een patiëntenrecht gezien. Het verzoek
afwijzen kan dus niet meer.

geniep heeft opgenomen. Onrechtmatig verkregen
bewijs is een begrip dat alleen in het strafrecht opgeld
doet. De civiele of tuchtrechter accepteert zonder
toestemming opgenomen gesprekken dus meestal wel
als bewijsmiddel, al zal de opnemende partij er niet de
sympathie van de rechter of klachtencommissie mee
winnen.

Patiënten wijzen op risico

Wilt u meer weten over het opnemen van
gesprekken?

In bepaalde gevallen is het verstandig om te informeren
naar de achtergrond van het verzoek, zodat u daarmee
rekening kunt houden. Afhankelijk van het onderwerp
van het gesprek kan het ook verstandig zijn patiënten
erop te wijzen dat ze een risico nemen. De vaak privacygevoelige inhoud van het gesprek kan buiten de muren
van uw praktijk in verkeerde handen vallen.
Van patiënten wordt verwacht dat zij zorgvuldig met de
opname omgaan en die niet zonder uw toestemming
openbaar maken. Het is hun dus niet toegestaan het
gesprek op hun Facebookpagina of elders online te
zetten. Komt u daarachter, vraag dan om verwijdering
van de opname.

Zonder uw toestemming

De KNMG heeft er een ‘handreiking’ over opgesteld die is
geschreven voor artsen, maar ook andere zorgverleners
kunnen er hun voordeel mee doen. De handreiking is te
downloaden op de website van de KNMG. U kunt in
voorkomend geval natuurlijk ook uw DAS-jurist vragen
om advies.
mr. Rien Leemans

‘Het verzoek afwijzen
kan niet meer’

In beginsel mogen patiënten de opname wél zonder uw
toestemming gebruiken in een civiele of klachtprocedure.
Dat laatste geldt ook als u van de opname helemaal
geen weet had en de patiënt het gesprek dus in het

De kern

Wat vindt u?

• Het opnemen van gesprekken wordt tegenwoordig
als een patiëntenrecht gezien.
• De vaak privacygevoelige inhoud van het gesprek
kan in verkeerde handen vallen.
• Patiënten mogen de opname zonder uw
toestemming gebruiken in een civiele of
klachtprocedure.

Wij zijn nieuwsgierig naar
uw vragen of opmerkingen
over dit artikel.
Mail ze naar:

Rien Leemans
jcc.leemans@das.nl

Casus

Heimelijke opname kan als bewijs gelden
Een heimelijke opname kan in een procedure
een belangrijke rol spelen. Een uitspraak van
het Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven van
23 oktober 2019 biedt inzicht in de juridische
praktijk.
Mijnheer X is werkzaam als chauffeur en heeft wegens
klachten verschillende keren het spreekuur van de
bedrijfsarts bezocht. Over het handelen van de bedrijfsarts rondom de spreekuurcontacten en de verslaglegging daarvan is mijnheer X niet echt tevreden. Hij dient
verschillende klachten in, waaronder een klacht bij het
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te
Eindhoven.

Bewijsstuk in de procedure
Tijdens deze procedure blijkt dat mijnheer X verschillende
gesprekken met de bedrijfsarts zonder diens toestemming heeft opgenomen. Van één van deze heimelijk
opgenomen gesprekken is bovendien een transcriptie
gemaakt. Zowel deze transcriptie als de verschillende
geluidsopnamen worden door mijnheer X als bewijsstuk
in de procedure ingebracht. Alvorens inhoudelijk op de
klachtonderdelen in te gaan, overweegt het tuchtcollege
naar aanleiding hiervan als volgt:
‘Het als bewijsmiddel in het geding brengen van heimelijk
opgenomen geluidsopnames en een transcriptie van
gesprekken waar klager bij was en het gebruik daarvan
door het college als bewijsmiddel, is niet zonder meer
onrechtmatig. Uitsluiting van dat bewijs is slechts
gerechtvaardigd indien er sprake is van bijkomende
omstandigheden, maar naar het oordeel van het college
is van dergelijke bijkomende omstandigheden geen
sprake.’

‘Vanzelfsprekend getuigt het van fatsoen om de
betrokken gesprekspartner(s) vooraf te informeren over
een voorgenomen opname, maar als dat achterwege
blijft staat dat, bij afwezigheid van dergelijke bijkomende
omstandigheden, het gebruik van die opname als
bewijsmiddel in een tuchtprocedure niet in de weg. Het
college zal de ingediende producties dan ook niet van
het bewijs uitsluiten en, waar nodig, bij haar oordeelsvorming betrekken.’
Deze overweging laat zien dat het niet noodzakelijk is om
voor het maken van gespreksopnamen vooraf toestemming te vragen of dat zelfs maar aan te kondigen.
Heimelijk opnemen wordt weliswaar onfatsoenlijk
geacht, maar leidt er niet toe dat de opnamen niet als
bewijs kunnen of mogen worden gebruikt. Alleen als er
sprake is van bijzondere, bijkomende omstandigheden
kunnen de gespreksopnamen als bewijs worden
uitgesloten.

Bijzondere, bijkomende omstandigheden
Het college geeft in deze uitspraak geen antwoord op de
vraag welke bijzondere, bijkomende omstandigheden dat
kunnen zijn. Hoewel er enkele voorbeelden zijn van
uitspraken waarin dergelijke omstandigheden hebben
geleid tot uitsluiting van bewijs, is tot op heden nog niet
duidelijk welke omstandigheden als zodanig aan te
merken zijn.
In een concreet geval, als het belang van een partij
daartoe aanleiding geeft, kan het daarom de moeite
waard zijn om omstandigheden aan te voeren die
mogelijk aanleiding kunnen zijn om gespreksopnamen
als bewijs uit te sluiten.
mr. Sascha Dik

De kern

Wat vindt u?

• Mijnheer X gebruikt een heimelijke opname als
bewijsstuk in een procedure.
• Het getuigt van fatsoen om vooraf te informeren
over het maken van een opname.
• Alleen bij bijzondere, bijkomende omstandigheden
kunnen gespreksopnamen als bewijs worden
uitgesloten.

Wij zijn nieuwsgierig naar
uw vragen of opmerkingen
over dit artikel.
Mail ze naar:

Sascha Dik
s.dik@das.nl

Van advies tot procedures

Team Zorgsector: van advies tot procedures
Het Team Zorgsector bestaat uit juristen met
een ruime ervaring in de zorgsector. Elke dag
staan wij zorgprofessionals bij met advies,
juridische hulp of het voeren van procedures.
Iedere jurist vanuit zijn eigen specialisme. En
met het hele team hebben we ruime kennis en
ervaring.
Uw zorg, onze zorg: voor iedereen
Wij helpen alle mensen die in de zorgsector werken:
verzekerd of niet verzekerd. Denk hierbij aan artsen,
tandartsen, apothekers, paramedici, psychologen,
verloskundigen, verpleegkundigen, alternatieve geneeskundigen, diergeneeskundigen. Maar ook voor de
mensen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, revalidatieen verpleeginstellingen, particuliere zorginstellingen of
zelfstandige behandelcentra.

Wij zijn er als u juridische hulp nodig heeft
In de dagelijkse praktijk kunt u allerlei conflicten
tegenkomen.
• Een conflict met de zorgverzekeraar over de
vergoeding van de geleverde zorg.
• Een conflict over de beëindiging van uw
arbeidscontract.
• Een conflict tussen de leden van een medisch
specialistisch bedrijf en de Raad van Bestuur in een
disfunctioneringstraject.

Het Team Zorgsector met van links naar rechts:
Monique van Heest, Jacqueline Brouwer, Kyra ten Pas, Rien Leemans,
Dorothy Schut-Wolfs, Sascha Dik, Anne Hiddinga.

Op die momenten krijgt u van ons alle ondersteuning die
u nodig heeft.
En wordt u binnen uw zorginstelling, bij uw beroepsorganisatie of bij een van de medische tuchtcolleges
geconfronteerd met een klacht? Wij weten welke impact
zo’n klacht op u kan hebben. Zij aan zij met u voeren wij
verweer. U kunt vertrouwen op onze ruime ervaring.

Heeft u advies of juridische hulp nodig?
Bel ons op 020 651 88 30 of mail naar zorg@das.nl.
Op www.das.nl/zorgverleners vindt u informatie over onze rechtsbijstandverzekering
DAS voor Zorgverleners.

