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K un je vrienden zijn met patiënten op social 

media? In de nieuwe KNMG-gedragscode 

(zie kader) staat niet dat het niet mag, maar 

wel dat er grenzen zijn. ‘Je gaat bijvoorbeeld 

niet een relatie aan met je patiënt’, zegt 

KNMG-ethicus Krista Tromp. In de oude 

opzet van de regels was er volgens haar 

weinig aandacht voor respectvol omgaan 

met patiënten en collega’s. ‘Dat is nu anders.’ 

Nu staat er dat je respectvol omgaat met je 

patiënt en dat je daarbij professionele gren-

zen in acht neemt; dus geen grensoverschrijdend gedrag. En 

verderop dat je eveneens respectvol omgaat met je colle-

ga’s. Je steunt hen en werkt met hen samen. 

Normerend document
In 2013 verscheen de vorige versie van de KNMG-

gedragsregels voor dokters, hét normerende docu-

ment over professioneel handelen van dokters. 

Nu is er een nieuwe editie en het aantal regels is 

drastisch teruggebracht, van 67 naar slechts 15. 

De weg ernaartoe was lang en zorgvuldig, vertelt 

Krista Tromp, die het project leidde. ‘Een multidisci-

plinaire, federatieve werkgroep van de KNMG stelde 

een concept op, gebaseerd op de artsenpraktijk, actuele 

wetgeving en richtlijnen, waarna artsen, experts en andere 

stakeholders, zoals de Patiëntenfederatie, het Centraal 

Tuchtcollege en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zich over de 

tekst konden uitspreken tijdens inspraakavonden, in artsenpanels en via 

een internetconsultatie.’ 

Morele waarden
Rode draad bij de herziening was dat het ‘een gebruiksdocument’ moest 

worden, aldus Tromp, ‘waaraan je je eigen gedrag als arts kunt spiegelen’. 

‘De regels geven weer wat wij als beroepsgroep belangrijk vinden, ook 

als de wet daarover zwijgt. In eerdere versies hadden de regels vaak het 

karakter van “verboden”. Of ze gingen over de concrete praktijkvoering, 

wat nu vaak een taak is van de betreffende beroepsgroep zelf.’ 

Grondgedachte is volgens René Héman, voorzitter van de KNMG, steeds 

weer dat ‘mensen luisteren naar dokters; ze hebben hun vertrouwen’. ‘En 

dus vertegenwoordigen we morele waarden waaraan deze regels recht 

doen.’ 

De regels kennen geen hiërarchie, benadrukt Tromp. Ze zijn bovendien 

nooit absoluut en kunnen dus soms botsen. Tromp: ‘Neem regel 5 over 

het beroepsgeheim. Die kan botsen met regel 1: het beste doen 

voor de patiënt.’ 

Bij elke regel staat uitleg over het belang ervan en zijn 

verwijzingen te vinden naar relevante KNMG-

publicaties, wet- en regelgeving en internationale 

documenten en andere bronnen. Er is ook steeds 

gelet op een goede afstemming met de (inter)natio-

nale wet- en regelgeving, verzekert Tromp. De 

gedragscode heeft juridische betekenis: de regels 

kunnen worden gebruikt door tuchtcolleges of door 

de inspectie om het handelen van artsen aan te toet-

sen. Bijvoorbeeld om (wettelijke) begrippen zoals 

‘goede zorg’ of ‘goed hulpverlenerschap’ nader in te 

vullen.

Reflectie
Een paar regels springen in het oog, zoals nummer 6 die artsen aanmoe-

digt te zorgen voor eigen veiligheid en gezondheid. Tromp: ‘Deze is nieuw. 

Maar wat een gezonde arts is, schrijft de code niet voor, omdat de invul-

ling van de begrippen veiligheid, gezondheid en welzijn niet eenduidig is 

en bovendien afhankelijk van de situatie.’ Reflectie op eigen handelen en 

je toetsbaar opstellen, is een ander aspect waaraan veel waarde wordt 
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De nieuwe KNMG-gedragscode is bedoeld als ‘een 
gebruiks document’ waaraan artsen hun gedrag kunnen 
spiegelen. ‘De code is geslaagd als er debat over komt.’
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gehecht. ‘Daarom’, zegt Tromp, ‘spreekt de code in regel 9 nu ook van 

“verantwoordelijkheid nemen voor je handelen” en niet langer over 

“verantwoording afleggen”.’

Vleugje ideologie
Meest opvallend is dat de gedragscode meer dan voorheen benadrukt dat 

van artsen maatschappelijke betrokkenheid mag worden verwacht. Met 

name regels 2, 13, en 14 refereren daaraan. Elise Buiting, arts maatschappij 

+ gezondheid, voorzitter van de KAMG, en betrokken bij de totstand koming 

van de code daarover: ‘Zodra je problemen niet louter in de spreek kamer 

kunt oplossen, zul je toch van je moeten laten horen, al is het maar binnen 

je organisatie. Maar dat wil niet zeggen dat alle dokters voort durend de 

barricaden op moeten. Dat staat er niet.’ Het is een regel die bedoeld is om 

te stimuleren, vult Tromp aan. ‘Een aansporing om je bewust te zijn van het 

verband tussen klimaat, milieu en gezondheid en bijvoorbeeld tussen soci-

aal-economische status en gezondheid. Verdiep je daarin: ook de medisch 

specialist in het ziekenhuis moet nadenken over de omgeving van zijn pati-

ent en gaat na in hoeverre die van invloed is op diens ziekte.’ 

Sluipt er met die ‘opdracht’ een vleugje ideologie in de regels? ‘Dat is onver-

mijdelijk’, antwoordt Buiting. ‘We willen mensen helpen – dat is op zichzelf 

al een ideologie.’ Maar die maatschappelijke dimensie impliceert zeker niet 

een specifieke politieke kleur: ‘Ons werk berust immers uiteindelijk op 

wetenschappelijk bewijs.’

Levend document
KNMG-voorzitter Héman herinnert eraan dat ‘de gedragscode niet alleen 

een actuele leidraad voor ons handelen, maar ook een levend document is.’ 

‘De code is geslaagd als er debat over komt’, vult Krista Tromp aan. ‘Wat 

over een reeks van jaren ongetwijfeld weer zal resulteren in aanpassing 

van de regels.’ 

-> Op knmg.nl/gedragscode zijn toelichtingen te vinden, plus 
praktijkdilemma’s, interviews met artsen en best practices.
Zie ook de column van René Héman in Federatienieuws op blz. 41. 

15 GEDRAGSREGELS

1.  Als arts zet je de gezondheid en het welzijn van de patiënt 
voorop en breng je de patiënt geen onnodige schade toe. Dat 
doe je vanuit goed hulpverlenerschap.

2.  Als arts draag je bij aan de beschikbaarheid en toegankelijk
heid van de gezondheidszorg. Je behandelt iedereen in gelijke 
gevallen gelijk en in ongelijke gevallen ongelijk, en je discri
mineert dan ook niet. 

3.  Als arts respecteer je de autonomie van de patiënt. Je nodigt 
de patiënt uit tot gezamenlijke besluitvorming en stelt haar of 
hem in staat een geïnformeerde beslissing te nemen. 

4.  Als arts ga je respectvol om met je patiënt en neem je 
professionele grenzen in acht. Je onthoudt je van ongewenst, 
grensoverschrijdend en ontwrichtend gedrag. 

5.  Als arts bewaak en bevorder je de vertrouwensrelatie met de 
patiënt. Je houdt geheim wat je tijdens je beroepsuitoefening 
te weten komt over de patiënt. 

6.  Als arts zorg je goed voor je eigen veiligheid, gezondheid en 
welzijn. Je zoekt hulp als dit nodig is. 

7.  Als arts verleen je goede zorg in overeenstemming met de 
professionele standaard, waaronder kwaliteitsstandaarden. 

8.  Als arts blijf je binnen de grenzen van je eigen kennen en 
kunnen. Ook onthoud je je van handelingen en uitingen die 
daarbuiten liggen. 

9.  Als arts neem je verantwoordelijkheid voor je handelen. Je 
stelt je open, leerbaar en toetsbaar op. 

10.  Als arts ga je respectvol om met je collega’s. Je adviseert, 
begeleidt en steunt hen en werkt met hen samen. Je onthoudt 
je van ongewenst, grensoverschrijdend of ontwrichtend 
gedrag. 

11.  Als je als arts geen gevolg kunt geven aan de hulpvraag van 
de patiënt vanwege je geweten, dan stel je haar of hem hier
van op de hoogte en breng je haar of hem in contact met een 
collega. Een beroep op je geweten mag niet leiden tot ernstig 
nadeel bij de patiënt. 

12.  Als arts voorkom je belangenverstrengeling die de patiënt of 
die het vertrouwen in de gezondheidszorg kan schaden. Je 
bent transparant over je overige belangen. 

13.  Als arts ben je maatschappelijk betrokken. Je erkent en signa
leert de invloed van maatschappelijke factoren op gezondheid 
en welzijn. Zo draag je bij aan het verbeteren van de volks
gezondheid. 

14.  Als arts ben je je bewust van de relatie tussen gezondheid, 
klimaat en milieu. Je zet je in voor een duurzame zorgsector 
en gezonde leefwereld. 

15.  Als arts draag je naar vermogen bij aan het bevorderen van de 
geneeskunde en de gezondheidszorg als geheel.


