
 
 
 
 

Is tekst niet leesbaar ...klik hier... 

 19 december 2014 

 
Beste lezer, 

 

Graag geef ik een kort overzicht van actuele ontwikkelingen. Uw reacties of opmerkingen zijn welkom.  

 

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of ondersteuning, aarzel dan niet om contact met mij op te 

nemen. 

 

Ik wens u voor straks fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Henry Goverde 

Working Sunrise Consultancy 

 

Telefoon: 06 5315 3456 

Email: info@workingsunriseconsultancy.nl  

Website: www.workingsunriseconsultancy.nl  
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Autoriteit Consument & Markt: uitwisseling informatie langdurige zorg 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een leidraad gepubliceerd hoe marktpartijen informatie met 

elkaar mogen uitwisselen bij het herschikken van de capaciteit van langdurige zorg. De leidraad is bedoeld 

voor zorgkantoren, gemeenten en aanbieders van langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning. Deze 

marktpartijen worden door gewijzigde wetgeving genoodzaakt om hun vraag dan wel aanbod anders in te 

richten. Dit vereist het uitwisselen van (marktstrategische) informatie tussen concurrenten, wat onder 

omstandigheden verboden is ingevolge de Mededingingswet. In haar leidraad omschrijft de ACM het proces 

dat marktpartijen moeten volgen wil het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie zijn toegestaan.  

 

De kern van dit proces is dat de regie over de afbouw en herschikking van het zorgaanbod en de verdeling 



van capaciteit bij het zorgkantoor en de gemeente moet liggen. De zorgvrager moet aan het stuur van het 

herschikken staan, niet de zorgaanbieder. De Mededingingswet legt geen beperkingen op het uitwisselen 

van informatie tussen zorgkantoren en gemeenten. De ACM onderkent een fasering van het toestaan van 

informatie-uitwisseling: 1) fase één: informatie delen als voorbereiding op de transitie, 2) fase twee: 

vaststellen van het wenselijke transitiescenario en toewijzing van capaciteit en 3) het uitvoeren van het 

herschikken van capaciteit. Gelet op het faseren van toegestane informatie-uitwisseling doen marktpartijen 

er verstandig aan, door middel van verslaglegging en het notuleren van overleggen, aan te geven hoe zij 

rekening hebben gehouden met deze fasering. 

 

ACM: leidraad informatie-uitwisseling langdurige zorg 

 

 

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: hinderpaal-criterium (HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1646) 

Het Nederlandse zorgstelstel is stevig aan het veranderen. Deze veranderingen doen niet eraan af dat het 

zorgstelsel gebaseerd is op solidariteit en keuzemogelijkheden van burgers. Binnen het Nederlandse 

zorgstelsel hebben burgers drie fundamentele keuzemogelijkheden: a) keuze voor een zorgverzekeraar, b) 

keuze voor een zorgverzekering en c) keuze voor een zorgverlener. De kiezende burger is niet alleen doel, 

maar ook instrument om de zorgverzekeringsmarkt goed te laten functioneren. Een kiezende burger is 

daarom een essentiële voorwaarde voor een betaalbaar zorgstelstel in Nederland. Een wijziging aanbrengen 

in (een van) deze mogelijkheden tast het fundament van ons zorgstelsel aan. Dat dit politiek gevoelig ligt 

bewijst de stemming in de Eerste Kamer op 16 december 2014 over het beperken van vrije artsenkeuze. In 

juli van dit jaar heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan dat ziet op de keuzemogelijkheid voor 

een zorgverlener.  

 

Momentum, een instelling die ambulante tweedelijns geestelijke gezondheidszorg biedt, welke zorg 

onderdeel vormt van het basispakket van de zorgverzekering, heeft voor de verlening van deze zorg geen 

overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar CZ. Ongeveer 35% van de patiënten van Momentum is 

verzekerd bij CZ. In de verzekeringsvoorwaarden van CZ staat dat een cliënt maar een deel van de 

zorgkosten vergoedt krijgt wanneer die cliënt zorg ontvangt van een niet-gecontracteerde zorgverlener. In 

2012 is het te vergoeden deel 75% van de zorgkosten. In 2013 verlaagde CZ dit percentage tot 50%. In 

een kort geding vordert Momentum van CZ dat dit percentage niet 50%, maar 75% moet bedragen. 

Momentum stelt dat door het percentage te verlagen naar 50% CZ in strijd handelt met artikel 13 

Zorgverzekeringswet (Zvw). Artikel 13 Zvw bepaalt dat de verzekerde die zorg betrekt van een niet-

gecontracteerde zorgverlener recht heeft op een door de zorgverzekeraar te bepalen vergoeding van de 

voor deze zorg gemaakte kosten. De Hoge Raad volgt Momentum: “(…) dat artikel 13 lid 1 Zvw aldus moet 

worden uitgelegd, dat de door de zorgverzekeraar in het geval van een naturapolis te bepalen vergoeding 

voor de kosten van niet-gecontracteerde zorgaanbieders niet zo laag mag zijn dat die daardoor voor de 

verzekerde een feitelijke hinderpaal zou vormen om zich tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder van 

zijn keuze te wenden”. 

 

Hoge Raad 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1646 

 

 

Medische aansprakelijkheid: omvang stelplicht (Hof Den Bosch, 18 november 2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:4784) 

Een patiënt stelt zijn chirurg aansprakelijk wegens klachten na een prostaatoperatie. In het tussenvonnis 

van de kantonrechter, waartegen de chirurg in beroep gaat, stelt de kantonrechter dat in een situatie waar 

de arts beschikt over de medische stukken en het patiëntendossier, er niet al te zware eisen mogen worden 

gesteld aan de stelplicht van de patiënt en dat de algemene stelling “vóór de operatie had ik de klachten 

niet en na de operatie heb ik de klachten wél”, voldoende is om als uitgangspunt te kunnen dienen om de 

vordering in te stellen. Stelplicht en bewijslast liggen gevoelig in het medische aansprakelijkheidsrecht. Voor 

aansprakelijkheid is nodig dat er sprake is van een fout. Bijzonder bij medische aansprakelijkheid is dat niet 

altijd duidelijk is of hiervan sprake is. Het intreden van letsel kan een inherent risico van de behandeling 

zijn. Het is nodig dat voldoende duidelijk is (geen absolute zekerheid) dat het letsel gevolg is van een 



medische fout. Volgens de algemene regel van artikel 150 Wetboek van Rechtsvordering berust de 

bewijslast van de fout op de patiënt. Deze bewijslast levert bijzondere problemen op in medische zaken. De 

patiënt beschikt doorgaans over beperkte informatie. 

 

De Hoge Raad heeft de patiënt geholpen hierin door de arts te verplichten de patiënt aanknopingspunten 

aan te reiken voor de op hem rustende stelplicht en bewijslast (zie HR 20 november 1987, NJ 1988 500 

Deutman/Timmer). Dit houdt in dat de arts zo nauwkeurig mogelijk zijn lezing moet geven van wat tijdens 

de medische handeling is voorgevallen en de gegevens verschaffen waarover hij als arts de beschikking 

heeft of kan hebben (HR 7 september 2001, NJ 2001, 615). Dit is geen omkering van de bewijslast, maar 

betekent voor de arts wél een verzwaring van zijn motivatieplicht. Het is daarom begrijpelijk dat de arts in 

kwestie bezwaar maakt tegen de algemene stelling van de kantonrechter. Het Hof volgt de arts hierin door 

te overwegen dat de algemene stelling “vóór de operatie had ik geen klachten en na de operatie heb ik de 

klachten wél” in zijn algemeenheid onvoldoende is om de vordering in te stellen.  

 

Hof Den Bosch, 18 november 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4784 

 

 

Het verandervermogen van de financiële sector: rapport AFM / DNB 

Naast de gezondheidssector is ook de financiële sector bezig met grote veranderingen. Veranderingen die na 

de crisis van 2008 moeten resulteren in een stabiele sector die zorgvuldige financiële diensten verleent aan 

klanten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), toezichthouders binnen 

de financiële sector, spelen een belangrijke rol bij het verwezenlijken van deze veranderingen; waarbij het 

strategische thema van de AFM “klantbelang centraal” weleens van doorslaggevend belang kan zijn.  

 

Onlangs hebben de AFM en DNB in een gezamenlijk rapport hun ervaringen gegeven over het 

verandervermogen van de financiële sector. Deze ervaringen zijn niet alleen van belang voor de financiële 

sector, maar ook voor (toezichthouders in) andere sectoren. “Het verandervermogen van een onderneming 

is de mate waarin groepen mensen binnen deze onderneming bereid en in staat zijn om ambities en 

voornemens daadwerkelijk te implementeren en te laten slagen”, aldus het rapport. Wat leren AFM en DNB 

over het verandervermogen van de financiële sector: 

 

1. er is een hoge veranderbereidheid bij medewerkers binnen de financiële instellingen om de 

veranderingen succesvol te laten verlopen. Medewerkers zijn sterk betrokken en voelen de noodzaak van 

de veranderingen; 

2. de instellingen zelf beseffen dat hét anders moet; prakijken uit het verleden moeten worden aangepast. 

Niet alleen om te kunnen overleven, maar óók om zaken beter te doen. Meer innovatie is vereist om niet 

verrast te worden in de toekomst; 

3. soms worden er te weinig keuzes gemaakt waardoor voor medewerkers de prioriteiten niet duidelijk zijn. 

Daarnaast ervaren medewerkers dat zij door regeldruk en bestaande systemen niet toekomen aan de 

kern van de verandering. Als er wel voldoende keuzes worden gemaakt wordt hier onvoldoende op 

gestuurd en in de praktijk onvoldoende gecheckt. Hierdoor kunnen oude praktijken blijven bestaan. 

Onvoldoende duidelijke prioritering kent risico’s, waaronder: a) medewerkers ervaren de veranderingen 

als onsamenhangend, b) visie en missie blijven té abstract en onvoldoende richtinggevend, c) 

medewerkers blijven hangen in een ‘overlevingsmodus’ en veranderingen mislukken; 

4. financiële instellingen hebben moeite met de lange adem die nodig is om de veranderingen te 

implementeren. Het borgen van de veranderingen in ander gedrag van leidinggevende en medewerkers 

is moeilijk. Er is aandacht voor de veranderende visie, maar onvoldoende aandacht om dit te vertalen 

naar ander concreet gedrag. Er is ook te weinig aandacht voor wat de veranderingen betekenen voor de 

cultuur van de instelling. Doorgaans worden veranderingen instrumenteel (systemen, processen, 

procedures) benaderd. Het niet borgen van de veranderingen gaat gepaard met risico’s, waaronder: a) 

medewerkers vallen terug in oude gewoonten en gedrag en b) door de verwarring haken medewerkers 

haken af; 

5. er wordt te weinig gekeken naar hoe de veranderingen verlopen en er wordt te weinig tijd gemaakt voor 



reflectie. Hierdoor worden successen elders in de organisatie niet opgemerkt en worden deze niet 

geëxporteerd naar onderdelen die minder succesvol veranderen; 

6. het belang van leiderschap is groot. Er zijn veel sterke, gedreven, inhoudelijke managers aan de top. 

Maar er is weinig diversiteit in leiderschapsstijlen. De voorkeursstijl is die van crisismanagement en een 

resultaatgerichte vorm van leiderschap. Er is veel inhoudelijk leiderschap. Hoewel dit goede 

eigenschappen zijn om veranderingen in gang te brengen, zien AFM en DNB onvoldoende leiders die van 

nature in staat zijn om veranderingen in de kern van de organisatie te brengen. Ook valt op dat de top 

zeer betrokken is bij de start, maar niet bij de uitvoering en borging. Er zijn weinig people managers en 

verbinders die in staat zijn om de vertaalslag te maken naar wat de veranderingen betekenen voor 

medewerkers. Het (middel)management is nog niet in staat om de verbinding te maken tussen de visie 

van de top en wat het betekent voor de werkvloer. 

 

De AFM en DNB concluderen dat de vereiste cultuurverandering in de financiële sector nog jaren zal duren. 

Zij pleiten er daarom voor om hierover in dialoog te gaan met klanten, om hiervoor begrip te kweken. Zij 

roepen financiële instellingen op om een maatschappelijk dialoog hiervoor aan te gaan. 

 

Het verandervermogen van de financiële sector: gezamenlijk rapport AFM / DNB 

 

 

Afgifte medisch dossier (Hof Den Bosch, 26 augustus 2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:3007)  

Rechterlijke uitspraken over de verplichting van een hulpverlener of ziekenhuis over de afgifte van een 

medisch dossier zijn zeldzaam. Dit arrest van het Hof Den Bosch betrof de vordering in kort geding van een 

zus tegen een huisartsenpraktijk en het ziekenhuis waar haar overleden broer werd verzorgd. De zus 

vordert afgifte van het medische dossier van haar broer om aan te kunnen tonen dat haar broer niet 

beschikte over een redelijke waardering van zijn belangen toen hij voor een notaris een testament 

opmaakte waarbij hij zijn verzorgster benoemde tot zijn enige erfgenaam. De huisartsenpraktijk en het 

ziekenhuis verweren zich tegen afgifte door zich te beroepen op hun medische geheimhoudingsplicht, 

omschreven in artikel 7:457 Burgerlijk Wetboek.  

 

Deze geheimhoudingsplicht kan worden doorbroken als er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat door 

het beroep daarop een ander zwaarwegend belang geschaad zou kunnen worden, aldus de Hoge Raad in 

haar arrest in 2001 (HR 20 april 2001, NJ 2001, 600). Een inbreuk is mogelijk als: a) er zwaarwegende 

aanwijzingen bestaan dat er sprake was van wilsonbekwaamheid ten tijde van het opmaken van testament, 

b) aannemelijk is dat de overledene bij leven toestemming had gegeven voor gegevensopenbaring, en c) 

deze wijze van gegevensopenbaring de enige effectieve mogelijkheid is om de gewenste opheldering te 

verschaffen. De voorzieningenrechter in kort geding achtte onvoldoende aannemelijk dat de broer, bij in 

leven, toestemming had gegeven tot gegevensopenbaring. De voorzieningenrechter was er ook niet van 

overtuigd dat afgifte van het medische dossier noodzakelijk was om te bestrijden dat overledene tijdens het 

opmaken van zijn testament wilsonbekwaam was. In hoger beroep bij het Hof stelt de zus dat de 

voorzieningenrechter ten onrechte de voorwaarden a), b) en c) hierboven als cumulatieve voorwaarden 

heeft aangemerkt. Het Hof volgt de zus in haar stelling dat de voorwaarden geen cumulatieve voorwaarden 

zijn en baseert dit deels op artikel 23 van het wetsontwerp Wet Cliëntenregeling Zorg, dat inhoudt dat 

nabestaanden recht hebben op inzage van het medische dossier als de cliënt daarvoor toestemming heeft 

gegeven, of als er sprake is van een zwaarwegend belang voor de nabestaanden. Het kan een financieel 

belang zijn, maar dan moeten er volgens dit wetsontwerp zwaarwegende aanwijzingen zijn dat er sprake 

was van wilsonbekwaamheid en dat deze gegevensopenbaring de enige mogelijkheid is om de gewenste 

opheldering te geven. Het Hof erkent dat het financiële belang van de zus bij het herroepen van het 

testament van haar broer een zwaarwichtig belang kan opleveren. Toch staat het Hof afgifte van het 

medische dossier niet toe omdat het Hof oordeelt dat er geen zwaarwegende aanwijzingen zijn voor de 

wilsonbekwaamheid van de broer tijdens het opmaken van zijn testament.  

 

Hof Den Bosch, 26 augustus 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:3007 

 



 

Zelfbeschikking in ontwikkeling: de medisch-technologische ontwikkeling en de betekenis voor 

zelfbeschikking, paper Gezondheidsrecht, Universiteit van Tilburg, Goverde en Goverde 

Het beperken van collectief gefinancierde zorg en een economisch gericht gezondheidsrecht vormen 

bedreigingen voor de zelfbeschikking van de patiënt. Sommige schrijvers stellen dat bij het vinden van 

oplossingen, het zelfbeschikkingsrecht nauwelijks een behulpzame leidraad zal zijn. In een paper voor de 

Universiteit van Tilburg, pleiten mijn dochter en ik voor het erkennen van een sociale dimensie van het 

beginsel van zelfbeschikking. Hiermee wordt bedoelt dat naast zelfontplooiing, keuzevrijheid en afweer 

zelfbeschikking beschouwd wordt in de context van het afwegen van het individuele belang ten opzichte van 

het collectieve belang. Deze sociale dimensie kan blijken nodig te zijn als contragewicht tegen de sterke 

tendens om het gezondheidsrecht in te zetten als instrument om efficiency en kostenbesparingen te 

realiseren. Een sociale dimensie van zelfbeschikking vereist een gemotiveerde belangenafweging binnen het 

gezondheidsrecht om evenwicht te vinden tussen het individuele belang van zelfbeschikking en het door de 

maatschappij noodzakelijk geachte collectieve belang.  

 

Information overload binnen de gezondheidszorg vormt eveneens een bedreiging voor het recht van de 

patiënt op zelfbeschikking. Binnen de sociale dimensie hebben hulpverleners een adviseerde taak om 

information overload te bestrijden, zonder dat dit leidt tot de terugkeer van paternalisme.  

 

Steun voor een sociale dimensie van zelfbeschikking wordt gevonden in de verklaring die de Europese Raad 

van de Ministers van Volksgezondheid in 2006 heeft uitgebracht over gemeenschappelijke waarden en 

beginselen. Als overkoepelende waarden zijn algemeen aanvaard universaliteit, toegang tot hoogwaardige 

zorg, rechtvaardigheid en solidariteit. Naast deze overkoepelende waarden zijn operationele beginselen 

benoemd voor het prioriteren van de aanpak van de problematiek op het terrein van gezondheid. Een 

belangrijk operationeel beginsel is evenwicht tussen de behoeften van individuele patiënten en de financiële 

middelen die beschikbaar zijn om de gehele bevolking te behandelen.  

 

Het erkennen van een sociale dimensie van zelfbeschikking draagt bij aan het beslechten van dilemma’s die 

ontstaan door toenemende medisch-technologische ontwikkelingen, stijgende zorgkosten en het collectieve 

belang van kostenbesparingen. Een sociale dimensie vraagt om het afwegen van belangen tussen de 

individuele burger en de maatschappij bij het veranderen van de gezondheidszorg. Op deze wijze ontwikkelt 

zelfbeschikking mee met de toekomst en de bijkomende problematiek, waardoor eventueel op langere 

termijn de sociale dimensie kenmerken gaat vertonen van een sociaal grondrecht. Een sociale dimensie van 

het beginsel van zelfbeschikking kan uitwerking krijgen binnen de norm van goed hulpverlenerschap in 

artikel 7:453 Burgerlijk Wetboek 

 

Zelfbeschikking in ontwikkeling: de medische-technologische ontwikkeling en de betekenis voor zelfbeschikking 
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Ondanks dat de totstandkoming van deze uitgave gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, is het mogelijk dat informatie na 



verloop van tijd is verouderd of niet meer juist. Dit kan vanwege (aanpassing van) regelgeving die bekend is geworden ná het opmaken 

van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen, contact opnemen. 

 


