Convenant SRZ1 / het Openbaar Ministerie Rotterdam/ Nationale Politie,
eenheid Rotterdam2 / Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond
Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen, privaatrechtelijke rechtspersoon, gevestigd
Rivium Quadrant 90, 2909 LD Capelle aan den IJssel, hierna te noemen SRZ, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door drs. G.L.M. van den Bogaert MBA, voorzitter SRZ

en

het Arrondissementsparket Rotterdam, gevestigd Wilhelminaplein 100, 3072 AK Rotterdam, hierna
te noemen het OM, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mr. R.P.H.G. de Beukelaer,
waarnemend Hoofdofficier van Justitie

en

de Nationale Politie, eenheid Rotterdam, gevestigd Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, hierna te
noemen Politie, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. F. Paauw, politiechef eenheid
Rotterdam

en

Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond, gevestigd Rozenlaan 115, 3051 LP Rotterdam, hierna te
noemen FARR, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.M. Menke, algemeen directeur

verder te noemen ‘partijen’

1

Waar staat ‘SRZ’ is bedoeld: alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen en het Albert Schweitzer ziekenhuis te
Dordrecht en de Rivas Zorggroep te Gorinchem (bijlage 1).
2
Dit convenant is een actualisatie van het eerder, op 19 februari 2008, door partijen gesloten convenant en is
op 20 november 2018 door partijen opnieuw ondertekend.
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overwegende:
•

dat het OM en de Politie het algemeen belang dienen door de wet te handhaven en hulp te
verlenen aan individuele burgers, en ziekenhuizen het algemeen belang dienen door mensen
met gezondheidsproblemen te behandelen;

•

dat het OM en de Politie voor het oplossen van strafbare feiten of voor hun hulpverlenende
taak regelmatig om informatie verzoeken van of over in een van de bij SRZ aangesloten
ziekenhuizen verblijvende of verbleven hebbende patiënten;

•

dat de forensisch arts een wettelijke taak heeft bij de afhandeling van overlijden zonder
overtuiging van natuurlijke dood alsook bij alle overlijden van minderjarigen en door politie /
OM kan worden ingeschakeld voor forensisch medisch onderzoek in een ziekenhuis;

•

dat het OM en de Politie in het kader van de hierboven vermelde taken soms
ambtshandelingen dienen te verrichten ten opzichte van in een van de bij SRZ aangesloten
ziekenhuizen verblijvende of verbleven hebbende patiënten;

•

dat deze rechten en plichten van het OM/de Politie soms op gespannen voet staan met de
rechten en plichten van een ziekenhuis, met name wat betreft het medisch beroepsgeheim;

•

dat het algemeen belang welk het medisch beroepsgeheim dient is dat eenieder zich voor
medische hulp tot een ziekenhuis kan wenden, zonder dat hij bevreesd hoeft te zijn dat
informatie omtrent zijn aanwezigheid en zijn medische informatie bij anderen dan de
hulpverlener bekend wordt;

•

dat het individueel belang welk het medisch beroepsgeheim dient is dat medische informatie
gelet op de privacy van de patiënt niet ongeoorloofd buiten het ziekenhuis wordt verstrekt;

•

dat het verstrekken van, al dan niet medische, informatie door ziekenhuizen, de daar
werkzame artsen en andere bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst betrokken
ziekenhuismedewerkers, gebeurt met inachtneming van de regels van het (afgeleid) medisch
beroepsgeheim, en waar mogelijk met de toestemming van de patiënt of diens wettelijk
vertegenwoordiger;

•

dat in algemene zin het geheimhoudingsbelang prevaleert boven het opsporingsbelang;

•

dat de forensisch arts in zijn rol van onafhankelijk medisch professional als vraagbaak en / of
intermediair kan dienen tussen behandelend artsen en politie / OM;

•

dat bij de SRZ, het OM, de Politie en de FARR zoveel mogelijk duidelijkheid dient te bestaan
over hun onderlinge positie in voorkomende situaties;
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•

dat bij de SRZ, het OM, de Politie en de FARR behoefte bestaat aan onderlinge afspraken
over gedragsregels voor een aantal regelmatig voorkomende situaties, waarbij zoveel
mogelijk rekening is gehouden met onderscheiden belangen en wettelijke kaders;

•

dat het uiteindelijke doel is dat de in dit convenant en in de bijbehorende bijlagen
vastgelegde afspraken beleid worden in de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen en dat deze
worden geïntegreerd in de interne processen;

•

dat SRZ derhalve heeft besloten de in dit convenant en in de bijbehorende bijlagen
vastgelegde afspraken in nauwe samenwerking en afstemming met partijen ter hand te
nemen;

•

dat tussen partijen overeenstemming bestaat over de normen, zoals geformuleerd in de
handreiking beroepsgeheim en politie/justitie (bijlage 2) , de uitvoeringsmaatregelen (bijlage
3), de Ambtshandelingen uitvoeren in Zorginstellingen (bijlage 4) en de procedure inzake
politieoptreden bij een terroristische aanslag (bijlage 5);

•

dat het OM en de Politie in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen,
beveiligingstaken (dreiging op de persoon en eventueel zijn omgeving) kunnen uitvoeren in
de ziekenhuisinstelling;

•

dat voor het uitvoeren van beveiligingstaken door de Politie altijd een inschatting wordt
gemaakt van de dreiging op de persoon;

•

dat de uitvoering van de politiemaatregelen in het kader van bewaken en beveiligen altijd in
nauw overleg met de veiligheidscoördinator in het betreffende ziekenhuis gebeurt;

•

dat tussen partijen overeenstemming bestaat dat alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen
werken volgens een vastgesteld Convenant Veilige Zorg3 voor het eigen ziekenhuis;

•

dat de regels die in het Convenant Veilige Zorg per ziekenhuis zijn overeengekomen voor alle
bij SRZ aangesloten ziekenhuizen in grote lijnen dezelfde zijn, maar dat deze regels per
ziekenhuis tussen de partijen zo nodig aangepast aan de lokale situatie op onderdelen van
elkaar kunnen verschillen;

3

Alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen die geen Convenant Veilige Zorg hebben gesloten werken beschikken
over een soortgelijke regeling.
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•

dat de afspraken die zijn vastgelegd in het kader van VPT (Veilige Publieke Taak) en ELA 4
(Eenduidige Landelijke Afspraken) integraal onderdeel uitmaken van dit convenant;

•

dat de verplichtingen die voortkomen uit het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens
(EVRM) integraal onderdeel uitmaken van dit convenant en dat het derhalve op basis van dit
Verdrag vereist is dat de lidstaten onderzoek doen naar de omstandigheden waaronder een
persoon is komen te overlijden (mogelijke schending artikel 2 EVRM het recht op leven).

komen het navolgende overeen:

1. Partijen geven uitvoering aan de inhoud van dit convenant door middel van de door de
convenantpartijen opgestelde bijgevoegde handreiking beroepsgeheim en de Politie/ het
Openbaar Ministerie5 alsmede aan de overige bijgevoegde bijlagen, welke deel uitmaken van
dit convenant.
2. Een regionale juridische werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken
partijen, komt ca. 4 keer per jaar bijeen en deelt concrete casuïstiek als afgeleide van het
convenant.
3. De regionale juridische werkgroep bespreekt jaarlijks de afspraken die in dit convenant zijn
gemaakt tussen partijen en coördineert de contacten tussen ziekenhuizen/OM/Politie/FARR.
4. Indien nodig kan tussentijds, op verzoek van een van de partijen, nadere afstemming
plaatsvinden over de afspraken zoals deze in dit convenant zijn vastgelegd.
5. Afspraken die in dit convenant zijn vastgelegd worden gehanteerd met inachtneming van
rechten en plichten, zoals deze in de wet aan de partijen zijn gesteld.

Het convenant SRZ/OM/Politie/FARR wordt voor de duur van twee jaar aangegaan en telkens
stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd.
SRZ, OM, Politie en FARR zullen een gemeenschappelijke inspanning leveren om de in dit convenant
met bijlagen vastgelegde afspraken in de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen na te leven.

4

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2007/10/01/eenduidige-landelijke-afsprakenela
5

Gebaseerd op KNMG Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie
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Bij inwerkingtreding van dit convenant komen eerdere afspraken die in dit verband tussen partijen
zijn gemaakt te vervallen.

Aldus overeengekomen te Rotterdam op 20 november 2018,

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Lijst met bij Convenant aangesloten ziekenhuizen
Handreiking convenant (3e druk 2016)
Uitvoeringsmaatregelen (191srz18.JW)
Procedure Ambtshandelingen uitvoeren in zorginstellingen
Procedure inzake politieoptreden bij terroristische aanslag
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