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B.W. => Algemeen Beschermingsstatuut minderjarigen 
 
n  MJ is rechtsbekwaam 

 => Titularis van rechten en plichten  
 Bv. naam en nationaliteit, eigendom, onderwijs, gezondheidszorg,… 

 

n  MJ is 1.handelingsonbekwaam (art. 1124 B.W.)  
 => Kan zijn rechten en plichten niet zelfstandig uitoefenen 
 => Kan geen rechtshandelingen stellen en niet in rechte optreden 

 

n  Gevolg handelingsonbekwaamheid => 2.Vertegenwoordiging 
 MJ moet vertegenwoordigd worden door zijn wettelijke 
vertegenwoordigers (ouders of voogd) 

 
n  Sanctie indien MJ toch handeling stelt (art.1304-1314 B.W.) 

  => Handeling is relatief, facultatief nietig          (art. 1125 B.W.) 
 

  
 

   
 

B.W.  
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n  Zijn minderjarigen ‘wilsbekwaam’ of niet? 
Competentiediscussie :  
 => (1) Is een MJ voldoende in staat om te oordelen wat in zijn belang is 
én (2) om de gevolgen van zijn daden in te schatten? 
 => Indien ja : dan zelfstandig zijn rechten uitoefenen!  

 

n  Evolutie :  
 steeds meer wordt in de rechtspraktijk en in de regelgeving aanvaard 
dat MJ reeds bekwaam zijn om (bepaalde) handelingen te stellen voor 
ze de meerderjarigheid bereikt hebben. 

n  Gebaseerd op : 
–  Objectief criterium : leeftijd   Bv. Afstammingswetgeving, DRM 
–  Subjectief criterium : maturiteit  Bv. Wet Patiëntenrechten, DRM 
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MJ is uitzonderlijk wel handelingsbekwaam 
 

n  Voor dagelijkse handelingen 

n  Uitzonderingen m.b.t. de persoon van de MJ 
–  Persoonlijkheids- en grondrechten : bv. recht op privacy 
–  Uitoefenen ouderlijk gezag eigen minderjarig kind 
–  Wet patiëntenrechten (W.P.) (2002) 
–  Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de IJH (DRM) (2006) 
–  Nog enkele wettelijk bepaalde uitzonderingen 
 

n  Uitzonderingen m.b.t. de goederen van de MJ 
–  Bankverrichtingen 
 

 
   

 

B.W.  



Bekwame mj oefent zelf patiëntenrechten uit! 
 

Art. 12 Wet Patiëntenrechten 
§ 1. Bij een patiënt die minderjarig is, worden de rechten 

zoals vastgesteld door deze wet uitgeoefend door de 
ouders die het gezag over de minderjarige uitoefenen 
of door zijn voogd. 

§ 2. De patiënt wordt betrokken bij de uitoefening van 
zijn rechten rekening houdend met zijn leeftijd en 
maturiteit. De in deze wet opgesomde rechten kunnen 
door de minderjarige patiënt die tot een redelijke 
beoordeling van zijn belangen in staat kan worden 
geacht, zelfstandig worden uitgeoefend 
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Wet Patiëntenrechten 
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Wet Patiëntenrechten  

 Inschatting bekwaamheid mj patiënt door 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg : 
 (1) De MJ is voldoende in staat om te oordelen wat in zijn 
belang is + 
 (2) om de gevolgen van zijn daden/beslissingen in te 
schatten. 
 
 In de praktijk : 

+ rekening houden met leeftijd: 15 à 16 jaar => 12 jaar (=DRM) 
+ rekening houden met aard en risico van de ingreep 

 

 
   

 



Rechten (& plichten) van  
de minderjarige patiënt 
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Wet Patiëntenrechten 
Rechten patiënt: 
-  Kwaliteitsvolle dienstverlening 
-  Vrije keuze arts 
-  Info over gezondheidstoestand 
-  Toestemming geven of weigeren 
-  Patiëntendossier 
-  Bescherming persoonlijke levenssfeer en 

 respect intimiteit 
-  Vertrouwenspersoon 
-  Klachtrecht 
Plichten patiënt: 
-  Plicht tot medewerking 
-  Betalen honorarium (<-> W.P.) 
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Wet Patiëntenrechten  
Art. 5 WP Kwaliteitsvolle dienstverlening 
 
De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke 
waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder enig 
onderscheid op welke grond ook, tegenover de 
beroepsbeoefenaar recht op kwaliteitsvolle 
dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften. 
 
–  Beantwoorden aan zorgvuldigheidsnorm 
–  Behoeften <-> verlangens of wensen 
–  Therapeutische vrijheid arts 
–  Beperking : 

–  Technische mogelijkheden arts 
–  Financiële mogelijkheden (mj!) patiënt 
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Wet Patiëntenrechten 
 

Art. 6 WP Vrije keuze arts 
 

De patiënt heeft recht op vrije keuze van de 
beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van deze keuze 
behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd 
krachtens de wet. 
 

-  Wettelijke beperking : 
Bv. Gedwongen opname geesteszieken, CLB-decreet 
 

-  Beperking praktijk : 
Medische urgentie of beschikbaarheid artsen 
 

-  Ook arts vrije keuze patiënt! 
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Wet Patiëntenrechten  
Art. 7 WP Info over de gezondheidstoestand 
 
–  In aangepaste, begrijpelijke taal (mj!) 

–  Eventueel schriftelijk 
–  Eventueel ook aan vertrouwenspersoon 
 

–  Recht om niet te weten! 
–  Op uitdrukkelijk verzoek (opname dossier) 
 

–  Therapeutische exceptie 
–  Na raadpleging andere arts 
–  Schriftelijke motivatie dossier 
–  Niet tegenover vertrouwenspersoon 
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Wet Patiëntenrechten 
 

Art. 8 WP Vrij toestemmen of weigeren 
 

-  Geïnformeerd : zo volledig mogelijk : 
Doel, duur, frequentie, risico’s, alternatieven 
behandeling. Financiële gevolgen, wettelijke bepalingen,… 

-  Voorafgaandelijk en tijdig 

<-> Veronderstelde toestemming ingeval urgentie 
 

-  Recht om te weigeren  
-  Ook als levensnoodzakelijke behandeling! 
-  Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening.  
-  Voorafgaande, schriftelijke weigering van 

welomschreven tussenkomst 
 

 



   

n  Bekwame mj : beslist zelf over gezondheidszorg 
 Onbekwame mj : ouders beslissen 

n  Interventie beroepsbeoefenaars gezondheidszorg? 
–  Tegen wil bekwame, bewuste mj patiënt : in principe niet 

wegens grondrecht ‘niet schenden fysieke integriteit’ 
tenzij tussenkomst rechter! 

–  Tegen wil ouders onbekwame patiënt? 
1.  Noodtoestand, gevaarsituatie => Ja  

-  Eventueel zelf  (belang MJ primeert!!) 
-  Indien mogelijk met toestemming parket, rechter 

2.  Geen noodtoestand, gevaarsituatie => Steeds rechter 
inschakelen (via ouder, parket) 
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BESLISSINGSRECHT 
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Toestemming 
Enkele specifieke situaties 

§  Vaccinatie 
§  CLB 
§  Anticonceptie & sterilisatie 
§  Abortus 
§  Orgaantransplantatie 
§  Euthanasie 
§  Alcohol- en drugscontrole via   

urinecontrole of bloedafname 
§  (Gedwongen) Opname geesteszieken 
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Toestemming 
Enkele specifieke situaties 

Vaccinatie 
§  W.P. van toepassing m.b.t. toestemming 
§  <-> vaccin tegen polio verplicht (Fed.) 
§  <->? Art. 43 BVR OD CLB 3 juli 2009 
⇒ CLB biedt vaccinaties aan 
⇒ Schriftelijke toestemming nodig. Van wie? 
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Toestemming 
Enkele specifieke situaties   

 
 

Art. 9, §2 CLB-decreet <-> instemming 
 

§  Leerlingen, ouders en scholen zijn verplicht  
mee te werken aan de algemene en gerichte  
consulten en de profylactische maatregelen, 
georganiseerd door een CLB.   
<-> Art. 30 CLB-decreet : Bekwame leerling (anders 

 ouders) kan zich verzetten tegen het uitvoeren van 
 consult door een bepaalde arts 

 

§  Ook de medische begeleiding in het  
kader van de leerplicht is wettelijk verplicht 
en dus niet afhankelijk van toestemming. 
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Toestemming 
Enkele specifieke situaties 

Anticonceptie & sterilisatie 
§  Niet-heelkundige Anticonceptie 

§  Geneesmiddel : 
Enkel op voorschrift verkrijgbaar bij apotheek  
§  Voorschrijven is medische handeling waarop 
W.P. van toepassing is 

 

§  Heelkundige anticonceptie (Sterilisatie) 
§  Medische ingreep -> W.P. van toepassing  
§  In principe steeds toestemming nodig van 

mj, naast toestemming ouders 
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Toestemming 
Enkele specifieke situaties 

Abortus 
§  Wet 3 april 1990 betreffende    

 zwangerschapsafbreking 
 

§  Vruchtafdrijving is een misdrijf 
§  Art. 350, eerste lid Strafwetboek (Sw.) 
§  Voorwaarden misdrijf : 

§  Kunstmatige beëindiging zwangerschap 
§  Opzettelijke beëindiging 
§  Vernietiging van de vrucht (in utero) 
§  Niet-levensvatbare embryo of foetus 
§  Causaal verband 
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Toestemming 
Enkele specifieke situaties 

§  Abortus 
§  Niet-Strafbare beëindiging van  

zwangerschap (zwangerschapsafbreking) 
§  Art. 350, tweede lid Sw. 

§  Noodsituatie (eindbeslissing (ook mj) vrouw 
§  Vaste wil en uitdr. verzoek zwangerschap  

afbreken door (ook mj) vrouw 
§  Tussenkomst arts 
§  Instelling voor gezondheidszorg waaraan  

voorlichtingsdienst is verbonden 
§  Verplichte opvang en voorlichting 
§  Voor einde 12de week na bevruchting 
§  Min. 6 dagen na eerste raadpleging 
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Toestemming 
Enkele specifieke situaties 

Orgaantransplantatie 
§  Wegnemen organen bij levende minderjarigen in 
principe niet mogelijk 

§  Uitzondering: 
§  Geen ernstige gevolgen gezondheid 
§  Organen en weefsel die kunnen regenereren 
§  Bestemd voor broer of zus 
§  Cellen: geen schadelijke gevolgen 

§  <12 jaar : horen, >12 jaar : toestemmen 
§  Wegnemen bij overleden minderjarige 

§  Bekwame mj kan verzetten 
§  Wettelijke vertegenwoordigers kunnen ook altijd 

verzetten  
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Toestemming 
Enkele specifieke situaties 
Euthanasie 

§  Staken of nalaten van medisch zinloze  
handeling => medische beslissing arts 

§  Pijnbestrijding met mogelijk levensverkortend  
gevolg => medische beslissing arts 
Kan misdrijf doodslag zijn (ev. noodtoestand!) 
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Toestemming 
Enkele specifieke situaties 

Euthanasie 
§  Wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 
§  Gewijzigd door wet van 28 februari 2014 tot   

wijziging van de euthanasiewet teneinde  
euthanasie mogelijk te maken voor minderjarigen.     
 

§  Zonder verzoek? 
§  opzettelijke doding (doodslag of moord)  
§  Eventueel inroepen noodtoestand 
(ondraaglijk en uitzichtloos lijden aan 
ongeneeslijke aandoening) 
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Toestemming 
Enkele specifieke situaties 

Euthanasie 
 

§  Wettelijke toelating tot euthanasie  
in hoofde arts : 
§  Verzoek of voorafgaande wilsverklaring 

§  Meerderjarige, ontvoogde of  
oordeelsbekwame minderjarige  
(mj <-> psychisch lijden) 

§  Mj + informeren en toestemming van  
wettelijke  vertegenwoordiger 
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Toestemming 
Enkele specifieke situaties  

Controle drugs en alcohol : bloedafname of 
urinecontrole 

§  Uitgangspunt : 
§  Mj recht op fysieke integriteit : Art.22bisG.W. 
§  Mj recht op privacy : EVRM en IVRK 

§  Bloedafname en Urinecontrole  
= medische handelingen 
=> Uitvoering door medisch personeel 

§  => W.P. van toepassing 
      => Toestemming nodig, tenzij bijzondere 

 regelgeving of tussenkomst rechter 
§  => Meedelen resultaten : beroepsgeheim! 
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Toestemming 
Enkele specifieke situaties  

Gedwongen opname geesteszieken 
 

Minderjarigen met ernstige psychiatrische    
problemen kunnen via 2 wetten gedwongen  
psychiatrische hulp krijgen : 
 

1.  Wet bescherming van de persoon van de 
geesteszieke van 26 juni 1990 (WBPG) 
2.  Jeugdwet : jeugdbeschermingsmaatregelen voor 
MJ die MOF (als misdrijf omschreven feit) plegen 

 

⇒ opgelegd door jeugdrechter 
⇒ Geen toestemming 

 
 

 
 



Gedwongen opname 
geesteszieken 
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Wet bescherming van de persoon van de    
 geesteszieke van 26 juni 1990 (WBPG) 
 

VOORWAARDEN: 
1. Geestesziek (geneeskundig verslag max. 15 d oud nodig) 
2. ‘Gevaar’ voor eigen of andermans gezondheid of veiligheid 
3. Ultimum remedium (geen andere behandeling mogelijk) 
4. geen ‘vrijwillige’ behandeling mogelijk 
 

⇒ Jeugdrechter bevoegd (=> vrederechter meerderj) 
⇒ Spoedprocedure via pdK (binnen 24u JRB verw) 
⇒ Opname ziekenhuis, of verpleging in een gezin 

 ‘gezin’: K.B. psychiatrische gezinsverpl OPZ Geel 



Maatregelen JRB voor geestesz. 
MJ (>12jaar) die MOF plegen 
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Mogelijke maatregelen : 
1. Geschreven project MJ: vrijwillige ambulante behandeling 
2. Opgelegde ambulante behandeling 
3. Behandeling voorgestelde psychiater, psycholoog, therapeut 
4. In leefomgeving blijven mits nakomen voorwaarden 
5. Plaatsing in ziekenhuisd, of dienst gesp. alcochol en drugs 
6. Residentieel plaatsen in open of gesloten afdeling    
    van een jeugdpsychiatrische dienst 
-  Voorwaarden : last resort, geestesstoornis, geneeskundig verslag   

max. 1 mnd oud, oordeelsvermogen mj ernstig aangetast 
-  Indien gesloten afdeling : + toepassing WBPG!  
6. Niet specifieke maatregelen : gewone instelling, OTZ,… 
 

Nieuwe Jeugdwet 
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Wet Patiëntenrechten 
 

Patiëntendossier : 
 

•  Wet Verwerking (verzamelen, opslaan en uitvoeren) 
Persoonsgegevens  
 

-  Finaliteitsregel: gegevens verwerken ifv. bepaald doel 
-  Proportionaliteitsregel: enkel toereikende, relevante en  
   niet-bovenmatige gegevens verwerken 
-  Niet langer bewaren dan noodzakelijk 
   => Code Medische Plichtenleer : min. 30 jaar 
-  Verwerking moet toelaatbaar zijn (toestemming of WG) 
-  Bijzondere bescherming gezondheidsgegevens: 

=> Onder toezicht en verantwoordelijkheid 
beroepsbeoefenaar gezondheidszorg   
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Wet Patiëntenrechten  
Patiëntendossier : 

 
Art. 9 Wet Patiëntenrechten   
  
–  Recht op patiëntendossier 
–  Recht op aanvulling  
–  Recht op afschrift (tegen kostprijs) 

– Persoonlijk en vertrouwelijk 
– Weigering indien  patiënt onder druk gezet 

–  Inzage na overlijden patiënt 

  

  



Wet Patiëntenrechten 
Patiëntendossier : 

   
    Art. 9 Wet Patiëntenrechten   
 
§  Inzagerecht (bekwame) patiënt (art. 9 §2) 

–  Niet voor persoonlijke notities* beroepsbeoefenaar 
(wel via vertrouwenspersoon = beroepsbeoefenaar!) 
–  Niet wanneer info betrekking op derden  
–  Niet wanneer therapeutische exceptie!  
(wel via vertrouwenspersoon = beroepsbeoefenaar!) 
–  Termijn : max. 15 dagen 
–  Rechtstreeks of via bijstand vertrouwenspersoon 
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Wet Patiëntenrechten 
 

Art. 10 WP Recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en respect voor zijn 
intimiteit: 

-  Recht op privacy (+ beroepsgeheim) 
-  Behalve wanneer inbreuk door wet voorzien is en 
noodzakelijk is voor de bescherming van de 
Volksgezondheid of voor de bescherming van de 
rechten van anderen. 

-  Recht op intimiteit 
-  Enkel personen waarvan aanwezigheid verantwoord 
is in kader van dienstverstrekking kunnen aanwezig 
zijn bij de zorg, onderzoeken of behandeling. 
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Wet Patiëntenrechten 
 

Art. 11 WP Klachtrecht : 
 

-  Klachten formuleren (eventueel bijgestaan 
door vertrouwenspersoon) bij de bevoegde 
ombudsfunctie (bv. Ziekenhuis) 
 

-  Bij gebrek aan ombudsfunctie =>  
Federale Ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’ 
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Wet Patiëntenrechten 
Vertrouwenspersoon (art. 7 en 9 W.P.) : 

 
-  Geen wettelijke voorwaarden 
-  Advies Nationale Raad Orde van Geneesheren   

20/02/’10 : 
-  Criteria vertrouwenspersoon : 

-  Vertrouwensrelatie patiënt 
-  Natuurlijke persoon  
-  Door patiënt aangeduid 
-  Nastreven belangen van patiënt  
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Wet Patiëntenrechten 

Plichten patiënt: 
 

-  Plicht tot medewerking : 
In de mate waarin de patiënt zijn medewerking 
verleent, leeft de arts de bepalingen van de Wet 
Patiëntenrechten na 
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Plichten patiënt 
 

-  Betalen honorarium 
-  Deels tussenkomst mutualiteit (+ soms  

hospitalisatieverzekering) van ouders (BG??) 
-  Voor minderjarigen soms moeilijk en     

mogelijke beperking op uitoefening rechten 
-> Derdebetalersregeling 
-> Wijkgezondheidscentra (of andere diensten zoals 

 CLB,…) 
-> Sommige beroepsbeoefenaars laten remgeld vallen… 

 
  



  het (medisch) 
beroepsgeheim 
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 Geneesheren, heelkundigen, officieren van 
gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle 
andere personen die uit hoofde van hun staat 
of beroep kennis dragen van geheimen die hun 
zijn toevertrouwd en deze bekendmaken 
buiten het geval dat ze worden geroepen om in 
rechte of voor een parlementaire 
onderzoekscommissie getuigenis af te leggen 
en buiten het geval dat de wet hen verplicht 
die geheimen bekend te maken, worden 
gestraft met een gevangenisstraf van acht 
dagen tot zes maanden en een geldboete van 
honderd tot vijfhonderd euro (x6). 

Beroepsgeheim – Art. 458 Sw. 
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Beroepsgeheim – Algemeen  
n  Artikel 458 Strafwetboek 

–  + tal van bijzondere wettelijke bepalingen 
–  = ‘het’ (algemeen-strafrechtelijk) beroepsgeheim 

n  Deontologische codes 
–  = interne reglementering 
–  Zie code van de geneeskundige plichtenleer:  

art. 55 en volgende  ‘medisch beroepsgeheim’  
(geen KB => geen bindende kracht) 

–  eventueel tuchtrechtelijk (of arbeidsrechtelijk) 
afdwingbaar 

–  kan art. 458 Sw. toepasselijk noch niet-
toepasselijk verklaren 
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Beroepsgeheim  
Schending 

n Schending beroepsgeheim = misdrijf 

n Bestanddelen van het misdrijf 
– Opzet (dus niet als onopzettelijk!!) 
–  bekendmaking van geheimen aan derden  

§ Iedere andere dan arts en patiënt 
§ Ook bevestiging van gekend feit 

 

't Zitemzo... met het beroepsgeheim 



 
 Uitgangspunt t.a.v. MINDERJARIGEN : 

  Alle minderjarigen hebben recht op privacy en  
  ook op de bescherming van hun vertrouwelijke 

informatie onder toepassing van het 
beroepsgeheim.  

 

 T.a.v. minderjarigen in principe dezelfde 
UITZONDERINGEN op het beroepsgeheim als 
voor meerderjarigen. 
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Beroepsgeheim – 
Uitzonderingen?  



§ OUDERS moeten vanuit hun ouderlijk gezag belangrijke 
opvoedingsbeslissingen nemen over hun mj kinderen, en 
hebben hiervoor informatie nodig. 

   <->  Uitzondering : bekwame minderjarigen beslissen zelf 
 over hulpverlening in IJH, en gezondheidszorg 

 
⇒ Beroepsgeheim tegenover onbekwame mj kinderen maar 

bepaalde noodzakelijke informatie kan doorgaan naar 
ouders in het kader van het nemen van beslissingen m.b.t. 
opvoeding, hulpverlening, gezondheidszorg,… 

⇒ Beroepsgeheim tegenover ouders van bekwame 
minderjarigen 
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Beroepsgeheim – 
Uitzonderingen?  



Beroepsgeheim - 
Uitzonderingen 

n getuigenis in rechte 
§ onderzoeksrechter, rechtbank of parlementaire 

onderzoekscommissie 
§ niet politie of parket 
§  spreekrecht én zwijgrecht (geen spreekplicht) 
§ dus: zekere appreciatie, in het belang van de 

patiënt, onder rechterlijke controle op misbruik 
van zwijgrecht 
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Beroepsgeheim - 
Uitzonderingen 

n Wettelijke verplichting 
•  Art 150 ZIV wet (geneesheren-inspect. RIZIV) 
•  Aangifte besmettelijke ziekten (Vl. Reg.) 
•  Aangifte bevalling (Burgerlijke Stand) 
•  Medisch verslag voorafgaand aan gedwongen 

opname in psychiatrische instelling (vrederechter) 
•  Op overheidsbevel (verkeerswet) 
•  Arbeidsverhouding (geschiktheid vacature + 

controlegeneeskunde) 
•  Medisch getuigschrift gezondheidstoestand in 

kader verzekeringen (art. 95 Wet Landverz.) 
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Beroepsgeheim - 
Uitzonderingen 

n Wettelijke verplichting 
 

 Meldingsplicht? (art. 29 en 30 Sv.) 
§ art. 29 Wetboek van Strafvordering? 

–  aangifte van misdaden & wanbedrijven, waarvan men 
kennis krijgt in de uitoefening van zijn ambt 

–  ambtenaren en contractuelen, niet gemandateerden 
–  enkel tuchtrechtelijk sanctioneerbaar 

§ art. 30 Wetboek van Strafvordering? 
–  aangifteplicht van bepaalde misdrijven (vnl. tegen 

personen en eigendom) waarvan men getuige is 
–  staan geen strafsancties op 

Schuldig hulpverzuim? (art. 422bis Sw.) 
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Beroepsgeheim - 
Uitzonderingen 

n  Noodtoestand 
–  = rechtvaardigingsgrond: strafbaar karakter van het 

feit verdwijnt 
–  doorbreken van beroepsgeheim is noodzakelijk, en 

enige mogelijkheid, omwille van dreigend en ernstig 
gevaar voor een hoger te beschermen belang (bv. 
leven) 

–  bescherming fysieke of seksuele integriteit: hoger 
dan bescherming beroepsgeheim 

–  bv. informatie aan partner van seropositieve patiënt 
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Beroepsgeheim - 
Uitzonderingen 

n Artikel 458bis Strafwetboek 
–  aangifterecht van bepaalde misdrijven (opsomming 

artt.) t.o.v. minderjarigen en kwetsbare personen 
§  mishandeling, misbruik, verwaarlozing… 

–  zelf vastgesteld of vernomen van het slachtoffer 
 (Ook onthulling dader, derden) 

–  onmogelijkheid adequate hulp te verlenen 
–  Preventieve aangifte ‘potentiële’ slachtoffers 
–  geen aangifteplicht → andere mogelijkheden 

§  bv. verwittiging Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 

–  Sanctie schuldig verzuim (art. 422bis Sw.) 
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Beroepsgeheim – 
Uitzonderingen?  

n ? Gedeeld BG 
 constructie van de rechtsleer, 
doorgesijpeld in bepaalde wetgeving, 
rechtspraak en deontologische codes 
–  bv. voortzetting medische diagnose of 

behandeling (Art 13 Wet Uitoefening 
Geneeskunst) 

–  bv. art. 32 Decreet Integrale Jeugdhulp  
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Beroepsgeheim – 
Uitzonderingen? Gedeeld BG 

n strikte voorwaarden  
–  aan een door het beroepsgeheim gebonden 

persoon 
–  binnen dezelfde context  
–  noodzakelijke gegevens 
–  in het belang van de patiënt/gezondheidszorg 
–  geïnformeerde patiënt 
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Beroepsgeheim - 
Uitzonderingen 

n Politie?? 
<-> getuigenis in rechte (RB of OR) 
<-> bevel parket = procureur des Konings 
<-> meldingsplicht (<Beroepsgeheim) 
<-> gedeeld beroepsgeheim (<-> context) 
<-> art. 458bis Sw. (pdK) 
⇒ Noodtoestand 
⇒ Bevel onderzoeksrechter 
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Beroepsgeheim – 
Uitzonderingen? 

n  ? instemming patiënt : PROBLEEM 
–  opheffing beroepsgeheim? 

§  weinig erkenning in rechtspraak, meer bijval in rechtsleer, 
sijpelt door in wetgeving (bv. CLB) 

–  absolute vs. functionele benadering  
§  patiënten opnieuw macht geven over hun eigen verhaal 
§  beroepsgeheim niet van zijn doel afwenden (paternalisme) 

–  voorafgaand, vrij, specifiek, geïnformeerd en 
uitdrukkelijk 

–  niet in geval van dwang 
–  in elk geval geen spreekplicht! 
–  liefst dan ook via patiënt bv. medisch getuigschrift 
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Beroepsgeheim - 
Uitzonderingen 

n  eigen verdediging zorgverstrekker 
§  i.g.v. straf- of tuchtrechtelijke vervolging ZV 
§  “equality of arms”: om zich optimaal te kunnen 

verdedigen, moet informatie doorstromen naar advocaat 
en andere procespartijen 

n  strafvervolging hulpverlener 
§  beroepsgeheim kan niet worden ingeroepen om bepaalde 

stukken niet als bewijsmateriaal te laten gebruiken 
§  zowel stukken in bezit ZV als stukken die derden 

rechtmatig bezitten 
§ Op bevel onderzoeksrechter! 
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Meer informatie ? 

 

Juridische helpdesk Kinderrechtswinkel 
jurist@kinderrechtswinkel.be 
09/234.19.72 
 
Fiche ‘t Zitemzo. Jeugdrecht… met  
De rechten van minderjarige patiënten 
 
 
Folder ‘t Zitemzo… als je patiënt bent 
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=> www.tzitemzojeugdrecht.be 


