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1 Gezondheidsstrafrecht, definitie en
afbakening

1.1 Definitie en afbakening

Gezondheidsstrafrecht omvat het deel van het materiële strafrecht dat zich afspeelt op het
vlak van de gezondheidszorg, waarbij de gezondheidszorgsetting van doorslaggevend
belang is voor de aard van een delict, het toepassen van strafvorderlijke bevoegdheden in
een zorgsetting en de zorgaspecten van het sanctierecht.

Onder het bereik van het gezondheidsstrafrecht vallen commune delicten, zoals dood door
schuld, moord, letsel door schuld en zedendelicten gepleegd tegen personen met wie een
hulpverleningsrelatie bestaat. Commune delicten gepleegd door hulpverleners buiten een
instelling of buiten een hulpverleningsrelatie behoren niet tot het gebied van het ge-
zondheidsstrafrecht. Strafbepalingen in gezondheidsrechtelijke wetgeving behoren daar-
mee tot het domein van het gezondheidsstrafrecht. De opsporing van strafbare feiten in een
gezondheidszorginstelling moet, ook als het strafbare feit zelf niet als gezondheidsrechte-
lijk is aan te merken, vanwege de confrontatie met het medisch beroepsgeheim tot het
domein van het gezondheidsstrafrecht gerekend worden. Het inschakelen van medische
deskundigen in het strafrecht verdient een plaats binnen het gezondheidsstrafrecht. Het
sanctierecht behoort tot het gezondheidsstrafrecht voor zover het betrekking heeft op zorg
in detentie en voor zover een sanctie wordt opgelegd waarbij zorg een prominente rol
speelt.

1.2 Indeling

Normaliter wordt het strafrecht ingedeeld in materieel en formeel strafrecht. Het zou voor
de hand liggen om het gezondheidsstrafrecht op dezelfde wijze te benaderen. Bepaalde
onderwerpen, zoals het inschakelen van medische deskundigen en opsporing bij de
verschoningsgerechtigde hulpverlener, spelen zich voornamelijk af op het gebied van
het formele strafrecht. Andere onderwerpen, zoals dood door schuld, letsel door schuld in
de zorg of overtreding van de regels van de Geneesmiddelenwet, spelen zich voornamelijk
af op het gebied van het materiële strafrecht.

Voor andere onderwerpen is een indeling in formeel en materieel gezondheidsstrafrecht
kunstmatig. Deze onderwerpen op het gebied van het gezondheidsstrafrecht worden
zozeer als een eenheid gezien dat een scheiding tussen een materieel en formeel gedeelte
de werkelijkheid en het begrip van de materie geweld aandoet. Ter illustratie: de materiële
kant van euthanasie bestaat uit een strafbepaling met een bijzondere geschreven strafuit-
sluitingsgrond. De strafuitsluitingsgrond bestaat onder andere uit het voldoen aan de
zorgvuldigheidscriteria zoals deze zijn geformuleerd in de Wet toetsing levensbeëindiging
op verzoek en hulp bij zelfdoding. De formele kant van euthanasie is de toetsing door de
regionale toetsingcommissie en het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie. De



toetsing en het vervolgingsbeleid zijn onlosmakelijk verbonden aan de zorgvuldigheids-
criteria. Het scheiden van de behandeling van de zorgvuldigheidseisen van de toetsing
door de regionale toetsingscommissie en het vervolgingsbeleid levert een uitermate
onpragmatische benadering op die leidt tot onnodige verwarring.

Voor deze studiepocket is derhalve gekozen voor een thematische benadering van het
gezondheidsstrafrecht. Afhankelijk van het te behandelen onderwerp wordt het formele
strafrecht of het materiële strafrecht meer benadrukt. Beide aspecten worden echter, indien
daarvoor aanleiding is, steeds besproken.

In hoofdstuk 2 wordt het bijzonder strafrecht, opgenomen in wetgeving aangaande de
organisatie van de zorg, besproken. In dit hoofdstuk passeren algemene gezondheids-
rechtelijke wetten, zoals de Wet op de medische hulpmiddelen, de Geneesmiddelenwet en
de Tijdelijke wet ambulancevervoer, de revue. Na een korte beschrijving van de wet en de
belangen die de wetgever heeft beoogd te beschermen met de wet, worden de straf-
bepalingen, die als sluitstuk in deze wetten zijn opgenomen, besproken. Gezondheids-
rechtelijke wetgeving waarin geen strafbepalingen zijn opgenomen blijven buiten
beschouwing. In dit hoofdstuk wordt ook de positie van de individuele hulpverlener en
de positie van de forensisch geneeskundige besproken.

In hoofdstuk 3 wordt het gebruik van medische deskundigheid in het strafrecht belicht.
De rol van de gemeentelijk lijkschouwer, de rapporteur in Tbs-zaken, de forensisch
geneeskundige en de rol van de arts bij onderzoek in het lichaam worden behandeld.

In hoofdstuk 4 is het omgaan met humaan materiaal het centrale thema. De Wet op de
orgaandonatie, de Wet foetaal weefsel en de strafrechtelijke aspecten van deze wetten
komen aan de orde. Ook de regelgeving rondom DNA wordt in dit hoofdstuk besproken.

In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan het begin van het leven. In dit hoofdstuk
wordt de Embryowet en de wetgeving rondom abortus besproken, alsmede de regelgeving
rondom levende geslachtscellen en embryo’s.

In hoofdstuk 6 worden de beslissingen rondom het einde van het leven besproken.
Teneinde het strafbare handelen rond het levenseinde goed te kunnen behandelen, worden
ook de beslissingen rond het levenseinde die vallen onder normaal medisch handelen,
maar soms moeilijk te onderscheiden zijn van de beslissingen die vallen onder het
strafrecht, zoals afzien van verder medisch handelen en palliatieve sedatie, besproken.
Late zwangerschapsafbreking wordt om praktische redenen besproken in dit hoofdstuk.
De regeling betreffende late zwangerschapsafbreking heeft betrekking op dezelfde groep
als de regeling omtrent levensbeëindiging bij ernstig gehandicapte pasgeborenen.

In hoofdstuk 7 komen de medische fouten en de reactie daarop vanuit het strafrecht aan
de orde. Om zicht te kunnen krijgen op medische fouten en de manier waarop wordt
omgegaan met deze fouten wordt de rol van commissies voor veilig incidenten melden
(VIM-commissies), de Inspectie, klachtencommissies en het medisch tuchtcollege bij
medische fouten toegelicht. De verhouding tussen de instellingen en commissies en het
strafrecht en de informatiestroom tussen de partijen wordt toegelicht.

In hoofdstuk 8 wordt het medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in relatie tot
opsporing van strafbare feiten behandeld. De verschillende strafvorderlijke regels betref-
fende opsporing bij verschoningsgerechtigde hulpverleners worden besproken.

In hoofdstuk 9 wordt het sanctierecht besproken voor zover het raakvlakken heeft met
de gezondheidszorg. De keuze tussen straf en zorg en de combinatie van straf en zorg zijn
het onderwerp. De Tbs, de strafrechtelijke opneming in een psychiatrisch ziekenhuis en
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het geven van medische zorg in een justitiële inrichting worden behandeld. De uitvoering
van de Wet BOPZ wordt besproken.

Bij het maken van de indeling van de onderwerpen is soms een wat kunstmatige en
arbitraire grens getrokken. Wanneer een dergelijke keuze is gemaakt wordt steeds
aangegeven waarom een bepaald onderwerp is opgenomen in een hoofdstuk.
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