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Bijlage 3           

                                                                                            
 

 

 
Uitvoeringsmaatregelen  
behorend bij Convenant SRZ1  / het Openbaar Ministerie Rotterdam/ 
Nationale Politie, eenheid Rotterdam / Forensisch Artsen Rotterdam 
Rijnmond2 
 
Hieronder is een aantal zaken opgenomen die afgesproken zijn ter ondersteuning van een 
correcte uitvoering van het convenant SRZ / het Openbaar Ministerie Rotterdam / Nationale 
Politie, eenheid Rotterdam / Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond. 
 
  
  
 
1.   Rechtsgeldigheid convenant en bijlagen 
 
Na ondertekening van het convenant door SRZ / Openbaar Ministerie / Nationale Politie, eenheid 
Rotterdam / Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond is het convenant met bijlagen tussen partijen 
van kracht. Alle partijen zijn gehouden te handelen overeenkomstig de gemaakte afspraken.  
 
 
 
 
2.   Bekendmaking convenant 
 

• SRZ 
De Raden van Bestuur van alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen zijn verplicht de afspraken die 
in het namens hen ondertekende convenant met bijlagen zijn vastgesteld uit te voeren in het eigen 
ziekenhuis. 
 
Het convenant SRZ / Openbaar Ministerie / Nationale Politie, eenheid Rotterdam / Forensisch 
Artsen Rotterdam Rijnmond wordt in ieder SRZ-ziekenhuis bekend gemaakt.  
 
 

• Regiopolitie / Openbaar Ministerie / FARR 
Politie, Justitie en FARR zijn verplicht de afspraken die in het door hen ondertekende convenant 
met bijlagen zijn vastgesteld uit te voeren.  
 
Het convenant SRZ / Openbaar Ministerie / Nationale Politie, eenheid Rotterdam / Forensisch 
Artsen Rotterdam Rijnmond wordt intern binnen de eigen organisatie bekend gemaakt. 
 
 
 
 

                                                      
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 Convenant is actualisatie van het op 19 februari 2008 door partijen gesloten eerste Convenant en is op 20 

november 2018 opnieuw door partijen ondertekend. 

http://www.google.nl/url?url=http://freevectorlogo.net/politie-nederland/45014&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjKnJqgh4fMAhXEeA8KHewPAiAQwW4IHjAE&usg=AFQjCNEKgE7eLS-d6roMik6IkQgTqKNyJA
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• Website 
Het convenant SRZ / Openbaar Ministerie / Nationale Politie, eenheid Rotterdam / Forensisch 
Artsen Rotterdam Rijnmond, met bijlagen wordt opgenomen op de SRZ-website www.stichting-
srz.nl en op het intranet van alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen, van het Openbaar Ministerie, 
van de Nationale Politie, eenheid Rotterdam en van de Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond.   
 
 
 
3.   Nieuwe medewerkers SRZ / OM / politie / FARR 
 

• Ziekenhuismedewerkers worden bij indiensttreding geïnformeerd over het (afgeleid) 
beroepsgeheim en de consequenties daarvan.  
In de CAO Ziekenhuizen 2017 – 2019, artikel 3.2.17, lid 1 is in dit verband opgenomen “De 
werknemer is verplicht tot geheimhouding van wat hem uit hoofde van zijn functie ter kennis 
komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. 
Deze verplichting is neergelegd in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht en geldt ook na 
beëindiging van het dienstverband”.  
De ‘Handreiking beroepsgeheim en de Nationale Politie, eenheid Rotterdam / het Openbaar 
Ministerie / de FARR’3 vormt voor de medewerkers in de algemene ziekenhuizen die zijn 
aangesloten bij SRZ een uitwerking van dit CAO-artikel.  

 

• Ziekenhuismedewerkers in UMC’s vallen niet onder de CAO Ziekenhuizen. Hetgeen 
hierboven is opgenomen is dan ook op hen niet van toepassing. In de Ambtenarenwet is in 
art.125a lid 3 het volgende opgenomen: ‘De ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van 
hetgeen hem in verband met zijn functie ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting uit 
de aard der zaak volgt’. 
De ‘Handreiking beroepsgeheim en de Nationale Politie, eenheid Rotterdam / het Openbaar 
Ministerie / de FARR’ vormt voor de medewerkers in het academisch ziekenhuis Erasmus MC 
een uitwerking van dit wetsartikel.   

 

• Nieuwe medewerkers in één van de SRZ-ziekenhuizen, bij het Openbaar Ministerie en/of de 
Nationale Politie, eenheid Rotterdam en/of de FARR worden bij indiensttreding verwezen naar 
het intranet voor de tekst van het Convenant en de Handreiking. Deze zijn opgenomen op het 
intranet van de SRZ-ziekenhuizen, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, eenheid 
Rotterdam en de FARR.   

 
 
 
 
4.  Contactpersonen 
 

• In ieder ziekenhuis is een contactpersoon benoemd, die enerzijds fungeert als aanspreekpunt 
voor de medewerkers en anderzijds voor Openbaar Ministerie/Nationale Politie, eenheid 
Rotterdam en FARR.  

 

• De contactpersoon kan een dienstdoend jurist, een beveiligingsbeambte of een andere 
hiervoor aangewezen functionaris zijn. Dit is ter besluitvorming aan de individuele 
ziekenhuizen. 

 

• Ook Openbaar Ministerie, Nationale Politie, eenheid Rotterdam en FARR hebben ieder binnen 
hun eigen organisatie contactpersonen benoemd.  

 

• De namen van de contactpersoon van de ziekenhuizen en bij justitie, politie en FARR worden 
intern bekend gemaakt door respectievelijk de Raad van Bestuur / directie, Hoofdofficier van 
Justitie, politiechef en directeur.  

 

                                                      
3 Deze Handreiking is in 2016 geactualiseerd. Wanneer het Convenant door partijen wordt ondertekend zal deze 

Handreiking opnieuw worden aangepast: de FARR zal hieraan worden toegevoegd.  

http://www.stichting-srz.nl/
http://www.stichting-srz.nl/
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• De namen van de contactpersoon van ziekenhuizen, Openbaar Ministerie, Nationale Politie, 
eenheid Rotterdam en FARR worden na vaststelling en bekendmaking in de eigen organisatie 
onmiddellijk doorgegeven aan het Openbaar Ministerie, waar de lijst met contactpersonen 
zoveel mogelijk actueel wordt gehouden.   

 

• Het OM verstrekt aan de SRZ-ziekenhuizen, Openbaar Ministerie, Nationale Politie en FARR 
een lijst met namen, telefoonnummers en e-mail adressen van alle contactpersonen.  

 

• Wat de ziekenhuizen betreft worden wijzigingen in de contactpersonen per ziekenhuis 
onmiddellijk gemeld bij  bureau SRZ. SRZ zorgt ervoor dat deze gegevens aan het OM 
worden doorgegeven. De door het OM geactualiseerde lijst wordt voor de ziekenhuizen 
gestuurd naar bureau SRZ, waarna deze lijst met contactpersonen wordt gedeeld met de 
Raden van Bestuur van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen. Het OM stuurt de 
geactualiseerde lijst met contactpersonen ook steeds aan justitie en FARR die intern zorgen 
voor verspreiding.   

 

• Voor noodgevallen is er in ieder bij SRZ aangesloten ziekenhuis in de regio 24 uur per dag 
een contactpersoon telefonisch te bereiken voor Openbaar Ministerie, Nationale Politie en 
FARR.  

 
 
 

 
5.  Taken contactpersonen 
 

• Vragen van Openbaar Ministerie / Nationale Politie / FARR worden in principe gesteld aan de 
contactpersoon van het desbetreffende ziekenhuis. Deze contactpersoon benadert de 
behandelend arts van de betrokken patiënt. De arts maakt zelf de belangenafweging omtrent 
het beroepsgeheim.  

 

• De afspraken zoals deze in het convenant SRZ / Openbaar Ministerie / Nationale Politie, 
eenheid Rotterdam / FARR met bijlagen zijn vastgelegd, worden door de contactpersoon per 
ziekenhuis uitgedragen.  

 

• De contactpersonen geven voorlichting en advies over het convenant. 
 

• Wanneer sprake is van problemen bij de toepassing van het convenant en bij situaties die niet 
in het convenant zijn geregeld, wordt de contactpersoon hiervan in kennis gesteld en treedt de 
contactpersoon op.  

 

• De contactpersoon stelt bureau SRZ in kennis van problemen bij de toepassing van het 
convenant en van situaties die niet in het convenant geregeld zijn, zodat deze problemen en 
situaties bij casuïstiekbespreking in de regionale werkgroep juridische advisering kunnen 
worden meegenomen en waar nodig aangepast.   

 

• Zoals afgesproken in het Convenant informeren de contactpersonen elkaar over de werking 
van dit convenant. De effectiviteit van de gemaakte afspraken wordt geëvalueerd tussen 
partijen.  

 
 

 
 

6.  Reactie ziekenhuizen op verzoek justitie / politie / FARR 
 

• De contactpersoon kan het Openbaar Ministerie / de Nationale Politie, eenheid Rotterdam / 
FARR verzoeken haar vragen gericht en schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) te stellen.  

 

• Wanneer Openbaar Ministerie, Nationale Politie, eenheid Rotterdam of FARR een vraag heeft 
voorgelegd aan de contactpersoon in één van de ziekenhuizen wordt hierop zo snel mogelijk 
gereageerd.  
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Disclosure 
 
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde 
uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen 
het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting Samenwerkende 
Rijnmond Ziekenhuizen. 
 

 
  

 
 
 


