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Ons kantoor, onze advocaten.

Verdediging in strafzaken is

ons specialisme. 

Veelal bijzondere zaken:

complexe problemen, prin-

cipiële vraagstukken, zwaar-

wegende belangen.

Wij adviseren. En procederen

zonodig. Met ervaring in

medische strafzaken.

Wij beschermen onze cliën-

ten bij optreden van de

Inspectie voor de

Gezondheidszorg, de politie,

de medisch officier van justi-

tie en de strafrechter.

Zowel nationaal als interna-

tionaal genieten wij een uit-

stekende reputatie. Grondig.

Discreet. Maatwerk.



Waarmee helpen wij u?  FAQ uit de praktijk 

• Het OM vordert patiëntendossiers. Moet daaraan worden
meegewerkt?

• De familie van een overleden patiënt verleent toestemming
tot overdracht van het medische dossier aan de politie. Moet
de zorginstelling dan meewerken?

• Hoe wordt de vertrouwelijke arts-patiëntrelatie optimaal
beschermd?

• De politie staat plots aan de poli of naast het bed van een
patiënt. Hoe dan te handelen?

• Justitie of het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vraagt
antwoord op ‘een paar vragen’ over een patiënt. Wat te doen?

• Een arts of verpleegkundige wordt opgeroepen voor ‘verhoor’
als getuige of verdachte. Moet worden meegewerkt? Wat is
de beste voorbereiding?

• Mag een advocaat aanwezig zijn bij het verhoor? Heeft dat
voordelen?

• De lijkschouwer constateert de niet-natuurlijke dood van
een patiënt. Misdrijf of medische fout? Wat is dan de rechts-
positie van de behandelend arts en het ziekenhuis?

• De arts of verpleegkundige vermoedt dat een patiënt slacht-
offer is van een misdrijf. Moet bij de politie aangifte worden
gedaan?

• Wat is de beste verdediging indien het daadwerkelijk tot een
terechtzitting bij de strafrechter komt?

Medisch strafrecht. Wat is dat?
Justitie toont belangstelling voor de medische wereld. Artsen
en verpleegkundigen die mogelijk beroepsfouten hebben
gemaakt liggen onder het vergrootglas van de politie en de
medisch officier van justitie.

Niet alleen de IGZ, maar ook het openbaar ministerie (OM) en
de rechter kunnen onderzoeken of de zorgverlener ‘lege artis’
heeft gehandeld. Tijdens zo’n onderzoek staat de geheimhou-
dingsplicht vaak onder druk.
Is een diagnose gemist? Treden er complicaties op? Is de patiënt
tijdens of na een operatie overleden? Politie en OM kunnen
nagaan of er ‘verwijtbare’ fouten zijn gemaakt. Een strafzaak
kan volgen wegens dood door schuld.
Is de patiënt overleden tijdens palliatieve zorg? Dan kan justitie
uitzoeken of sprake was van hulp bij zelfdoding of van euthanasie.

Bij ontoereikende medische zorg kan een geldboete of 
gevangenisstraf worden opgelegd en is ontzetting uit het
beroep mogelijk. Ook de zorginstelling zelf kan worden
gesanctioneerd.

In dit soort situaties verlenen wij gespecialiseerde rechts-
bijstand.

Het optreden van Justitie
De zorgverlener die van een (medisch) strafbaar feit wordt ver-
dacht, kan door de politie worden verhoord. Wordt de zorgin-
stelling zelf er van verdacht de wet te hebben overtreden, kan
de directie worden verhoord.
Zowel van zorgverleners als van vertegenwoordigers van de
zorginstelling kan worden geëist dat zij documenten vrijgeven,
zoals een patiëntendossier.

In dergelijke gevallen zien zorgverleners en zorginstelling zich
vaak onder hoogspanning geconfronteerd met veel vragen. 
Wij hebben de antwoorden. Op basis van ervaring.



Wie zijn onze cliënten?  
• Ziekenhuizen, Zelfstandige Behandel Centra en overige 

zorginstellingen.
• Directies van en overige leidinggevenden in deze instellingen.
• Individuele medici.
• Andere zorgverleners.

Wat bieden wij?
• Advocaten met ervaring in zaken waarin IGZ en 

justitie optreden.
• Maatwerk in de wijze waarop die autoriteiten 

worden benaderd.
• Nauw overleg met de cliënt over de beste proceshouding.
• Zonodig een team van advocaten dat direct klaar staat.
• Samenwerking met andere professionele adviseurs 

van de cliënt.
• Discretie. Publiciteit zoeken wij enkel in het belang van de

cliënt en op diens verzoek.

Afspraak? 
Wenst u snel advies? Of enkel een oriënterend gesprek? 
Een afspraak met een lid van ons team is snel gemaakt. 

U bent welkom in een van onze vestigingen. Voor een routebe-
schrijving verwijzen wij naar onze website. Ruime parkeergelegen-
heid is aanwezig.

Wij komen ook graag bij u op bezoek. 

Al onze e-mailadressen staan op onze website
www.svsadvocates.com

’t Hoenstraat 5
2596 HX  Den Haag
T +31 (0)70 3467472
F +31 (0)70 3924378

Oostmaaslaan 71
3063 AN  Rotterdam
T +31 (0)10 4364311
F +31 (0)10 4366700
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