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Professionele autonomie

mr. dr. R.E. (Rachèl) van Hellemondt 

Gezondheidsjurist

Professionele autonomie

Autonomie

Zichzelf de wet kunnen stellen

Kant: “De mogelijkheid van het handelen in 

overeenstemming met de wet die men zichzelf 

oplegt”

Heteronomie: De bepaling van de wil door iets 

of iemand anders

Professionele autonomie

Dat wat een beroepsgroepen kenmerkt en hen 

onderscheidt van andere beroepsgroepen

Medische professionele autonomie

Klinische autonomie

(Buijsen)
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Verhouding arts en patiënt

Behandelingsovereenkomst

Informed consent (zelfbeschikking)

Goed hulpverlenerschap

Beroepsgeheim

Goed hulpverlenerschap

“ De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg 

van een goed hulpverlenerschap in acht nemen en 

handelt daarbij in overeenstemming met de op hem 

rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de 

voor hulpverleners geldende professionele 

standaard”

Hoe wordt dit ingevuld

Beroepsinhoudelijke normen (‘recht van binnen’)

Juridische normen (‘recht van buiten’)

Mengvormen

Professionele standaard

Standaarden (richtlijnen) 

Beroepscodes en gedragsregels

Standpunten en adviezen

Normeringen uit wetgeving en tuchtrechtspraak
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Afwijken…

Mogen of moeten?

Bindend, tenzij

Beargumenteren

Belang van goede zorg

Omstandigheden dit eisen dan moeten

Grenzen aan autonomie  

Medische indicatie

Toestemming

Professionele standaard

Wat laat de dwang van het protocol over voor 

de professionele blik

Het protocol als haven van zekerheid in verwarrende tijden?

De wettekst

In de meldcode moeten in ieder geval de volgende 5 

stappen staan:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.

Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel 

raadplegen van Veilig Thuis. Of een deskundige op het 

gebied van letselduiding.

Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).

Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de 

kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis 

raadplegen.

Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

En ook nog…

Protocol instelling:

“In tegenstelling tot de KNMG-meldcode…….”

En nu?
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• Film draadstaal
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Cijfers 2014

• Afgehandelde klachten: RTG: 1710 (1640 in 2013)

• Verpleegkundige: 121 (2014) (167 in 2013 en 1118)  

• Klacht ingetrokken: 25

• Niet ontvankelijk: 18

• Gegrond: 26

• Ongegrond: 52

• Geen: 3

• Waarschuwing: 7

• Berisping: 12 (3 in 2013)

• Voorwaardelijk schorsing inschrijving: 1

• Gedeeltelijke ontzegging: 1

• Doorhaling: 2 (10 in 2013)
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Tuchtnormen

1. De zorgverlener heeft gehandeld (of iets nagelaten) in strijd 

met de zorg die hij behoort te verlenen aan de patiënt, degene 

die in nood verkeert, of hun naasten

2. De zorgverlener heeft gehandeld (of iets nagelaten) in strijd 

met het belang van een goede uitoefening van de individuele 

gezondheidszorg

Procedure

Klaagschrift

Verweerschrift

(Repliek/ Dupliek)

Vooronderzoek

Terechtzitting of Raadkamer
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Samenstelling

Voorzitter, jurist, leden beroepsgenoten & secretaris

RTG

CTG

Maatregelen
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Toetsingskader

‘Bij de tuchtrechtelijke toetsing van het professioneel handelen gaat het er 

niet om, of het handelen beter had gekund, maar om de vraag of hij bij zijn 

beroepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van een redelijk 

bekwame beroepsuitoefening, rekening houdend met de stand van de 

wetenschap ten tijde klachtwaardig geachte handelen en met hetgeen in de 

beroepsgroep ter zake als norm of standaard was aanvaard’
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Persoonlijke verwijtbaarheid
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Professionele verantwoordelijkheid Kinderarts

Psycholoog Schoolarts/huisarts
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Conclusie

Kant: “De mogelijkheid van het handelen in 

overeenstemming met de wet die men zichzelf 

oplegt”


