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Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over "de geluidsopnames van gesprekken tussen arts en patiënt als 
bewijsmateriaal in rechtszaken" (nr. 18367) 
 
  
Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, de aanleiding voor 
deze vraag was een artikel in De Specialist, over heimelijke geluidsopnames van een gesprek 
tussen een arts en een patiënt, dat in de rechtszaal als bewijsmateriaal zou kunnen worden 
gebruikt. 
  
Het vakblad baseerde zich daarvoor op uitspraken van meester Evelien Delbeke, 
gastprofessor in de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek, tijdens een studiedag 
van de Orde West-Vlaanderen. Als de patiënt heimelijk een gesprek met zijn arts, waaraan 
hijzelf deelneemt, opneemt zonder dat de arts hiervan weet heeft, kan dat volgens haar worden 
toegestaan als verdedigingsmateriaal in een strafrechtelijke procedure tegen die arts. Zij zou 
zich daarbij baseren op een rechtszaak tussen een cliënt en een advocaat, waarbij de cliënt 
gebruikmaakte van een heimelijke geluidsopname van een gesprek met zijn advocaat. 
Volgens een arrest van het Hof van Cassatie van 17 november 2015 zou dat ook toegelaten 
zijn. Bij uitbreiding zou dit dus ook voor arts en patiënt gelden. 
  
Onder meer BVAS wees er reeds op dat het gebruik van dergelijke heimelijke opnames een 
kwaliteitsvolle zorgverstrekking en de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en zijn of haar arts 
in het gedrang zouden kunnen brengen. 
  
Mevrouw de minister, klopt het dat dergelijke opnames door de patiënt van gesprekken met 
zijn of haar arts toegelaten zouden zijn in rechtszaken? Hebt u weet van gevallen waarin dit 
reeds is gebeurd? 
  
Hoe staat u tegenover het gebruik van dergelijke opnames? Welke gevolgen kunnen deze 
volgens u hebben voor de zorgverlening? Acht u het nodig om de regelgeving aan te passen? 
 
 
Minister Maggie De Block: Mevrouw de voorzitter, mevrouw Van Peel, men heeft mij niet 
rechtstreeks casussen gemeld inzake geluidsopnames in een medische context, maar ik heb 
natuurlijk wel de mededeling van de Nationale Raad van de Orde der artsen gezien over de 
kwestie. 
  
Mochten dergelijke praktijken voorkomen, dan is dat inderdaad alarmerend omdat ze de 
zorgkwaliteit zouden kunnen aantasten. Ik ben van oordeel dat voor een kwalitatief 
hoogstaande zorgverstrekking zowel de patiënt als de arts zich vrij moeten kunnen uitdrukken 
en ervaringen moeten kunnen uitwisselen in een kader van vertrouwen en respect. 
  
Behalve mijn algemene visie op deze materie kan ik voorts weinig commentaar leveren. De 
ontvankelijkheid van bewijzen in burgerlijke of strafrechtelijke procedures valt namelijk volledig 
onder de bevoegdheid van collega Geens als minister van Justitie. 



  
Ik zal dan ook geen uitspraken doen, meer bepaald of de interpretatie die het Hof van Cassatie 
maakt in zijn arrest van 17 november 2015 kan worden omgezet naar een eventueel geval in 
een medische context. Ook al meent dat arrest dat het opnemen van een gesprek door een 
deelnemer aan het gesprek, in dit geval een gesprek tussen advocaat en cliënt, zonder dat 
andere deelnemers dat weten, op zich niet onwettig is, toch is elke situatie anders. Ik denk, 
bijvoorbeeld, aan de inhoud van het gesprek, de omstandigheden van het gesprek en de 
hoedanigheid van de deelnemers. Enkel een rechter neemt in dat opzicht een beslissing 
binnen de individuele context van de zaak die hem aanhangig is gemaakt. 
  
Wat gesprekken tussen patiënt en zorgverlener betreft, meen ik dat het echt nodig is dat 
beiden kunnen rekenen op de vertrouwelijkheid van het gesprek en op wederzijds respect. 
Bovengenoemde praktijken vind ik dus inderdaad angstaanjagend. 
  
 
Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, ik meen dat de bezorgdheid van de Nationale 
Raad inderdaad niet onterecht is. 
  
Ik begrijp dat dit qua interpretatie grotendeels bij Justitie zit, maar ik weet niet of het ooit een 
discussie is geweest in het kader van de wet op de patiëntenrechten en of het bij de evaluatie 
wordt bekeken. 
  
Ik hoop in elk geval dat wij van dat pad wegblijven, of dat wij dat daarin eventueel kunnen 
opnemen ter verduidelijking. De uitspraak heeft immers een paar artsen zeer ongerust 
gemaakt. Het is goed dat u een duidelijk standpunt inneemt. 
  
 
Het incident is gesloten. 
 


