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ERVENDE ARTS VOOR TUCHTRECHTER 
 

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
 
Beste lezer, 
 
Op 27 januari 2011 heb ik een column geschreven over artsen en verplegend 
personeel die erfgenaam zijn van hun patiënten.  
 
In die column gaf ik aan dat het voor sommige personen wettelijk verboden is om te 
erven vanwege het feit dat zij en de overledene in een "afhankelijke relatie" tot 
elkaar staan. Voor het gemak citeer ik: 
 
De gedachte achter het verbod in artikel 4:59 van het Burgerlijk Wetboek is een hele 
simpele: sommige mensen hebben hulp van anderen nodig en kunnen zo (geestelijk) 
afhankelijk worden van de hulpverlener dat deze hen kan beïnvloeden. 
 
Aanleiding voor het nu bijna anderhalf jaar oude stuk was dat de rechter had 
toegestaan dat een fysiotherapeute ontslagen mocht worden omdat zij een deel van 
de erfenis van één van haar patiënten had aanvaard. Door dat oordeel van de rechter 
was deze therapeute dus haar baan kwijt, terwijl ze op grond van de wet ook haar 
verkrijging uit de erfenis niet kon ontvangen. 
 
Maar dit verhaal heeft nog een staartje gekregen. Als fysiotherapeute is ze ook 
gebonden aan de Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut van het 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. In artikel 54 staat het 
volgende: 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/8842162/__Hulpverlener_ontslagen_wegens_erfenis__.html?p=15,1
http://lexius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-4/artikel59
http://www.mcibis.nl/_assets/_publicaties/BeroepsethiekGedragsregels.pdf


Column 272, OverGeld.nl, De Telegraaf 
Ervende arts voor tuchtrechter 

 
blad - 2 - 

Bron: www.ntrs.nl  

 
Niet acceptabel is ook het aanvaarden van een beloning, direct of op termijn, naast 
wat daarover in wet en regelgeving is vastgelegd. 
 
Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft op 27 maart jl. 
geoordeeld dat deze fysiotherapeute door het accepteren van vermogen uit de erfenis 
van haar patiënte deze norm heeft overschreden. Zij kreeg hiervoor een 
waarschuwing. 
 
Als zij niet oppast en nog een keer ethische- of gedrags-normen overtreedt, dan kan 
zij ook nog haar vergunning als therapeute kwijt raken. 
 
Ik wilde u deze nieuwe ontwikkeling niet onthouden. 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 

 

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2012/YG1943?Pagina=3&ItemIndex=6
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