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Arts onvoldoende betrokken  
bij aanpak mensenhandel
In november 2017 stelt het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel in 
een persbericht: ‘Medische professionals kunnen in gevallen mensenhandel 
in een vroeg stadium een verschil maken: ‘In één zaak was een slachtoffer 
zeventien keer met verwondingen bij diverse artsen geweest, en toch was er 
niet één arts die de uitbuiting en mishandeling signaleerde.’ In het onderzoek 
geeft 50 procent van de artsen aan ooit een slachtoffer van mensenhandel op 
het spreekuur te hebben gehad, maar nog te vaak wordt hieraan geen gevolg 
gegeven.’1

Mensenhandel brengt slachtoffers grote psychische, mentale en soms 
fysieke schade toe. Medische professionals kunnen signalen van 
mensenhandel tegenkomen. Vaak begint dit met een intuitie. Er is iets  
niets in de haak, maar wat? Dit document geeft een handvat om de optie  
van mensenhandel te onderzoeken. Als u een vermoeden heeft van 
mensenhandel, wat doet u dan? En hoe verhouden uw mogelijkheden als 
hulpverlener zich tot de vertrouwensrelatie met de cliënt, uw zorgplicht  
en medisch beroepsgeheim?

> Woord vooraf
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W
oord vooraf

Samen met verschillende experts2 is gewerkt aan een handreiking, een 
document ter ondersteuning van uw afwegingen. Wij willen de experts van 
BNRM en CoMensha bedanken voor hun bijdrage en in het bijzonder Marjan 
Wijers. Zij hebben de enorme ingewikkelde puzzel gecomprimeerd tot een 
zo handzaam mogelijk document. 

Deze handreiking is een dynamisch product. Dat betekent dat deze wordt 
aangepast bij voortschrijdend inzicht. De ambitie is om dit document onder 
te brengen bij de bestaande meldcode Huiselijk geweld en kinder
mishandeling, zodat mensenhandel, als een van de meest verborgen vormen 
van criminaliteit beter op netvlies van zorgprofessonails komt te staan.  
Zo willen we zorgen dat meer slachtoffers de ondersteuning en bescherming 
krijgen die ze nodig hebben en bevorderen dat mensenhandel effectief 
bestreden wordt. 

Soa Aids Fairwork CoMensha
mei 2018

1 Tiende rapportage, november 
2017, Bureau Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel. 

2 Openbaar Ministerie, Ministerie 
van Veiligheid en Justitie, Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport Bureau Nationaal 
Rapporteur Mensenhandel, 
Korps Landelijke Polititediensten 
(KLPD), Verpleegkundigen 
en Verzorgenden Nederland 
(V&VN), GGD’s, Fier Fryslan, 
ECPAT, Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV), CoMensha, 
FairWork en Soa Aids Nederland. 
Ook is gesproken met de KNMG. 



6

H
an

dr
ei

ki
ng

 S
ig

na
le

ri
ng

 M
en

se
nh

an
de

l 

> Inhoudsopgave

Inleiding

Waarom deze handreiking? ..... 9

Doelgroep ............................ 10

Hoe gebruikt u deze 
handreiking? ........................ 10

> Deel 1
Mensenhandel: uitbuiting, 
dwang en afhankelijkheid

Wat is mensenhandel? .......... 14

Vormen van dwang ............... 14

1. Seksuele uitbuiting ...........15
2. Arbeidsuitbuiting .............16
3. Criminele uitbuiting .........16
4.  Gedwongen 

orgaanverwijdering .........16
Omvang ............................... 16

> Deel II
Beroepsgeheim en 
zorgplicht: een vorm van 
evenwichtskunst

Geheimhouding tenzij... ........21

Conflict van plichten ..............22

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming  
(AVG) ...................................24

Zorgplicht .............................25

Delen van informatie in 
samenwerkingsverbanden ....25



7

B
ijlagen

I

III

II

IV

> Deel III
Stappenplan

Dossiervorming ....................30

Stappenplan ..........................32

Stap 1: in kaart brengen  
van signalen ..........................34

Stap 2: collegiaal advies en 
(anoniem) raadplegen van 
exyterne deskundigen ........... 35

Stap 3: zo mogelijk bespreken 
met de cliënt .........................36

Stap 4: wegen van de 
verzamelde informatie ..........38

Stap 5: beslissen: zelf hulp 
bieden of organiseren of  
melden .................................40

Stap 5a: zelf hulp bieden  
of organiseren ....................... 42

Stap 5b: melden .................... 43  
> Deel IV

Wettelijk kader

Beroepsgeheim: zwijgplicht  
en verschoningsrecht ............48

Verschoningsrecht ................50

Uitzonderingen .....................51

Conflicten van plichten ..........52

Zorgvuldigheidscriterium ......53

Politie en Justitie  ...................54

Strafrecht ............................. 55

AVG .....................................56

Bijzondere persoons 
gegevens ..............................57

Delen van informatie in 
samenwerkingsverbanden ....57

Vreemdelingenrecht .............58

Behandeling van slachtoffers 
mensenhandel ...................... 59

Gebruikte afkortingen ...........60

Bijlagen

Bijlage 1a: Signalen van 
mensenhandel ......................62

Bijlage 1b: Documenteren  
van signalen ..........................66

Bijlage 2: Voor hulpvragen  
over mensenhandel ...............67

Bijlage 3: Meer informatie .... 69

Bijlage 4: Artikel 273f  
Wetboek van Strafrecht .........72



8

H
an

dr
ei

ki
ng

 S
ig

na
le

ri
ng

 M
en

se
nh

an
de

l 

Boris is gevallen

De Oekraïense Boris meldt zich met pijn in 
zijn rug en borst bij de huisarts. Na onderzoek 
vermoedt de huisarts enkele gekneusde 
ribben en een gebroken sleutelbeen. Dit alles 
lijkt al enkele dagen geleden opgelopen te 
zijn. Desgevraagd vertelt Boris dat hij 
‘gevallen’ is en niet eerder gekomen is omdat 
hij van zijn baas niet weg mocht van de 
bouwplaats. Meer wil hij er niet over kwijt. 
Doorgestuurd worden naar het ziekenhuis wil 
hij niet. Hij is onverzekerd en bang dat hij het 
land wordt uitgezet . De huisarts heeft er 
geen goed gevoel bij. Wat kan hij doen?
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Inleiding

> Inleiding

Ook u kunt in uw werk signalen, situaties of 
slachtoffers van mensenhandel tegenkomen.  
De kern van mensenhandel is het gebruik van 
dwang, (bedreiging met) geweld of misleiding met 
het doel iemand uit te buiten en daar geld aan te 
verdienen. Slachtoffers vormen een kleine en 
veelal onzichtbare groep. Tegelijkertijd is 
mensenhandel en de uitbuiting van slachtoffers  
een ernstige schending van mensenrechten en een 
lucratieve vorm van (georganiseerde) verborgen 
criminaliteit. Ook in Nederland.

Waarom deze handreiking?
Wat zijn signalen van mensenhandel? En hoe 
reageert u op signalen? De handreiking die voor  
u ligt helpt u bij het maken van dergelijke 
afwegingen. Zodat u weet wat u met uw 
vermoedens aan moet, met wie u deze kunt 
bespreken en op welk moment. Het stappenplan  
in deze handreiking ondersteunt u concreet om:

> Signalen van mensenhandel te herkennen,  
te onderzoeken en te duiden

> De stappen te zetten die er toe leiden dat hulp 
en bescherming wordt geboden aan de cliënt 
(of een ander) en de mensenhandelsituatie 
stopt

> Een zorgvuldige afweging te maken of 
doorbreking van het beroepsgeheim nodig  
en gerechtvaardigd is 

 
Daarnaast biedt de handreiking een uiteenzetting 
van het wettelijk kader dat van toepassing is op  
het de uitwisseling van informatie en signalen in 
samenwerkingsverbanden, met name waar het gaat 
om persoonsgegevens. Het gaat daarbij niet alleen 
over de uitwisseling van informatie tussen werkers 
in de gezondheidszorg en de politie maar ook 
tussen werkers in de gezondheidszorg onderling  
en met andere hulpverleners en beroepsgroepen. 
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De handreiking is ontwikkeld door Soa Aids 
Nederland en FairWork in samenwerking met 
CoMensha. Bij het tot stand komen is nauw 
aangesloten bij de Meldcode kindermishandeling 
en huiselijk geweld en het onderdeel 
Volwassenengeweld van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering  
der Geneeskunst (KNMG) en de Meldcode 
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van  
de Vereniging van Verpleegkundigen en 
Verzorgenden Nederland (V&VN).3

 
Doelgroep
De handreiking is in eerste instantie bedoeld voor 
medische beroepsgroepen. Werkers in de 
gezondheidszorg omvat een brede groep 
hulpverleners die gehouden zijn aan het medisch 
beroepsgeheim zoals artsen, verpleegkundigen, 
verloskundigen, gezondheidszorgpsychologen, 
psychotherapeuten, fysiotherapeuten, tandartsen 
en apothekers. Zij allen kunnen in aanraking komen 
met (signalen van) mensenhandel. Dit geldt in het 
bijzonder voor soaverpleegkundigen en artsen van 
GGD’s die vanuit hun taakstelling regelmatig te 

maken hebben met prostitutie of zorgverleners  
die veel werken met migranten, maar ook voor 
bijvoorbeeld abortusartsen en medewerkers van  
de spoedeisende hulp.

Hoe gebruikt u deze handreiking?
De handreiking bestaat uit vier delen. De inleiding 
beschrijft het doel van deze handreiking. Deel I legt 
uit wat mensenhandel is. Deel II gaat in op het 
beroepsgeheim en het dilemma waarin werkers in 
de gezondheidszorg zich geplaatst kunnen voelen 
tussen enerzijds hun zwijgplicht en anderzijds hun 
zorgplicht. Deel III beschrijft het stappenplan en  
de route waarlangs u ondersteuning en hulp kunt 
organiseren. Degenen die meer gedetailleerde 
informatie willen over de toepasselijke wetgeving, 
kunnen deze vinden in Deel IV. Daarin wordt ook 
aandacht besteed aan de speciale regelingen voor 
buitenlandse slachtoffers in het 
vreemdelingenrecht.

In de bijlagen vindt u voorbeelden van signalen  
in mensenhandelsituaties, de gegevens van de 
Soa Aids, FairWork en CoMensha en een overzicht 
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Inleiding

van bruikbare bronnen. Ten slotte treft u hier  
het artikel in het Wetboek van Strafrecht dat 
mensenhandel strafbaar stelt (artikel 273f Sr).4

3 Voor het schrijven van de handreiking is onder meer gebruik gemaakt van 
de KNMG richtlijn Omgaan met medische gegevens (2016), de KNMG 
meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (m.n. Onderdeel 
Volwassenengeweld) (2015); het beroepsgehim in samenwerkingsverband. 
Een wegwijzer voor zorgprofessionals (21014); de KNMG Handreiking 
beroepsgeheim en politie/justitie (2012); de V&VN Meldcode 
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, Stappen plan voor Verpleegkundigen 
en Verzorgenden (2011); het Basismodel meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (2016); Praktische handleiding eerste lijns identificatie van slachtoffers 
van mensenhandel gericht op seksuele uitbuiting (EU project development 
of Common guidelines and procedures on identifaction of Victims of human 
trafficking, 2013) Autoriteit Persoonsgegevens, Gebruik van medische 
gegevens, autoriteitpersoonsgegevens.nl. Omwille van de leesbaarheid is er 
voor gekozen niet telkens aparte verwijzingen op te nemen. 

4 Ten slotte hoort het bij de verantwoordelijkheid van de instelling om te zorgen 
dat er binnen de eigen organisatie beleid is waarop werkers kunnen terugvallen 
wanneer zij te maken krijgen met signalen van mensenhandel en dat zij zich in 
hun handelen gesteund kunnen voelen door de instelling waar zij werken. Om 
die reden is het aan te bevelen dat de handreiking wordt ingebed in het beleid 
en de organisatie van de betrokken instellingen. Hiervoor kan de handreiking 
worden aangepast aan de specifieke organisatie of praktijk.

http://autoriteitpersoonsgegevens.nl
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>  Deel I

Mensenhandel: uitbuiting,  
dwang en afhankelijkheid

Malika is bang op straat gezet te worden

De Marokkaanse Malika van 17 jaar komt in het derde stadium van haar zwangerschap  
bij de verloskundige. Ze vertelt desgevraagd dat ze ‘al heel lang’niet naar school geweest is.  
De verloskundige vraagt wat ze de hele dag doet. Malika vertelt dat ze voor de vier kinderen 
van haar achternicht zorgt, kookt en schoonmaakt. Ze maakt zich zorgen over de periode na 
de bevalling. Ze zal niet zoveel meer in huis kunnen werken. Ze vreest dat haar achternicht 
haar dan op straat zet. 
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Slachtoffers van mensenhandel werken onder 
slechte of onveilige omstandigheden en krijgen niet 
of veel te weinig betaald voor hun werk. Ze zijn 
gevangen in omstandigheden. Soms lijkt het alsof 
ze best kunnen vluchten, maar vaak durven ze dat 
niet. Daarbij herkennen zij zichzelf vaak niet als 
slachtoffer of zijn ze niet op de hoogte van hun 
rechten. Mensenhandel is een schending van 
fundamentele mensenrechten.

Wat is mensenhandel?
De kern van mensenhandel is het gebruik van 
misleiding, dwang of (dreiging met) geweld met 
het doel die persoon uit te buiten en daar geld aan 
te verdienen. Uitbuiting kan plaatsvinden binnen 
verschillende situaties bijvoorbeeld in de 
seksindustrie, de tuinbouw, horeca, de bouw of 
huishoudelijk werk. Ook komt het voor dat mensen 
worden gedwongen te bedelen, misdrijven te 
begaan of om organen af te staan. Bij minderjarigen 
(iedereen die jonger is dan 18 jaar) is het gebruik 
van dwang niet nodig om van mensenhandel te 
spreken.

Vormen van dwang 
Dwang kan verschillende vormen aannemen.  
Het kan gaan om (dreiging met) geweld tegen  
het slachtoffer zelf of zijn familie, maar ook om 
psychische druk of het creeren van een situatie van 
isolement en afhankelijkheid. Uiteenlopende 
voorbeelden zijn het innemen van het paspoort, 
beheren van een bankrekening voor het slachtoffer, 
afhankelijk maken door het regelen van vervoer en 
huisvesting of het toedienen van drugs. Ook kunnen 
uitbuiters misbruik maken van de kwetsbare positie 
van hun slachtoffers. Zo zijn bijvoorbeeld mensen 
met een beperking of zonder verblijfsvergunning 
extra kwetsbaar voor uitbuiting. 

Mensenhandel is een ernstig strafbaar feit met 
ingrijpende gevolgen voor slachtoffers en hun 
omgeving. Aan mensenhandel kunnen vormen  
van (min of meer) georganiseerde criminaliteit ten 
grondslag, vaak met een internationaal karakter. 
Maar dat hoeft niet; er kan ook sprake zijn van  
één enkel slachtoffer en een uitbuiter die alleen 
opereert. Zowel Nederlandse als buitenlandse 
mannen, vrouwen en kinderen kunnen slachtoffer 
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van mensenhandel worden. Er zijn verschillende 
vormen van mensenhandel te onderscheiden. 

1. Seksuele uitbuiting

Dit is waarschijnlijk de bekendste vorm van 
mensenhandel. Wanneer iemand wordt 
gedwongen seksuele diensten te verlenen,  
dan spreken we over seksuele uitbuiting.5 

Ook wanneer iemand vrijwillig in de prostitutie 
werkt, kan zij6 gedwongen worden haar inkomsten 
af te staan. Het kan ook zijn dat ze niet mag stoppen 
met werken wanneer zij dat wil of bijvoorbeeld 
geen klanten of handelingen mag weigeren. 
Vrijwilligheid gaat dan over in dwang. Het feit dat 
iemand vrijwillig besluit in de prostitutie te werken 
betekent niet dat iemand ook instemt met dwang 
en uitbuiting. Zowel mannen als vrouwen kunnen 
worden uitgebuit in sekswerk. Bij minderjarigen is 
dwang niet vereist: iedereen die een minderjarige 
beweegt in de prostitutie te werken maakt zich 
schuldig aan mensenhandel.

Loverboys
Een bijzondere vorm van seksuele uitbuiting is 
uitbuiting door loverboys. Dat zijn (jonge)mannen 
die ervoor zorgen dat een meisje of vrouw 
afhankelijk van hen wordt. Ze zorgen dat een 
meisje verliefd of hen wordt, passen geweld toe of 
dreigen comprimitterende foto’s te verspreiden. 
Daarna wordt zij door misleiding of onder dwang in 
de prostitutie te werk gesteld. Sommige vrouwen 
gaan vrijwillig aan het werk, in de veronderstelling 
dat ze met hun inkomsten sparen voor een 
gezamenlijke toekomst met de loverboy of om hem 
uit nijpende schulden te helpen. Als ze dan willen 
stoppen staat de loverboy dat niet toe en blijkt het 
geld meestal verdwenen. 

5 Het instemmen met de uitbuitingssituatie door het slachtoffer maakt  
voor zowel minder als meerderjarigen niets uit voor de strafbaarheid  
 (nonconsentprincipe).

6 Waar zij staat moet ook hij worden gelezen: ook jongens en mannen kunnen 
seksueel worden uitgebuit.

I

D
EEL I: M

ensenhandel: uitbuiting, dw
ang en afhankelijkheid
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2. Arbeidsuitbuiting

Arbeidsuitbuiting doet zich in velerlei vormen voor. 
Hoewel sekswerk in Nederland legaal werk is, 
wordt met arbeidsuitbuiting meestal arbeidsuitbuiting 
buiten de seksindustrie bedoeld. Een constante is 
dat mensen onder dwang en onder slechte of 
gevaarlijke werkomstandigheden moeten werken. 
Het kan gaan om uiteenlopende sectoren. Zo komt 
arbeidsuitbuiting voor in de land en tuinbouw, de 
schoonmaakbranche, de bouw en de horeca. Ook 
kan het gaan om uitbuiting die plaatsvindt binnen 
huishoudens, bij mensen achter de voordeur. Bij 
minderjarigen is het bewijs van dwang niet vereist.

3. Criminele uitbuiting

Bij criminele uitbuiting (of: uitbuiting in strafbare 
activiteiten) worden personen aangezet tot het 
plegen van strafbare feiten. Deze vorm van 
mensenhandel doet zich in velerlei vormen voor en 
sluit geen strafbare feiten uit. In Nederland zijn 
zaken voor de rechter geweest waarin mensen 

werden aangezet tot het plegen van diefstal, 
drugssmokkel en het knippen van hennep. Ook 
kunnen mensen worden bewogen op frauduleuze 
wijze uitkeringen aan te vragen en af te staan. 

4. Gedwongen orgaanverwijdering

Gedwongen orgaanverwijdering is een vorm van 
mensenhandel waarbij het oogmerk niet op 
uitbuiting, maar op het verwijderen van organen 
gericht is. Het gaat om elke handeling waardoor 
iemand wordt gedwongen om zijn of haar orgaan af 
te staan. Bij minderjarigen is geen dwang vereist. 
Met deze vorm van mensenhandel is in Nederland 
nog weinig ervaring opgedaan, maar de laatste 
jaren wordt er steeds meer onderzoek naar gedaan.

Omvang
Het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel 
schat het jaarlijks geschatte aantal slachtoffers van 
mensenhandel in Nederland rond de 6.250.7 Dit is 
zo’n vijf keer hoger dan het aantal geregistreerde 
mogelijke slachtoffers, wat betekent dat veel 
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slachtoffers van mensenhandel in Nederland buiten 
beeld van instanties blijven. In Nederland staat dit 
gelijk aan ongeveer 37 slachtoffers per 100.000 
inwoners. Bij twee groepen is het risico op 
slachtofferschap het grootst. Van Nederlandse 
meisjes tussen de 12 en de 17 jaar wordt naar 
schatting 257 op de 100.000 slachtoffer. Voor 
personen van nietNederlandse afkomst geldt dat 
311 op de 100.000 naar schatting slachtoffer wordt.

D
EEL I: M

ensenhandel: uitbuiting, dw
ang en afhankelijkheid

I

7 Slachtoffermonitor 20122016, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel 
(2017).
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>  Deel II

Beroepsgeheim en zorgplicht: 
een vorm van evenwichtskunst

Monica moet zonder condoom werken 

Op de SOApoli ziet de verpleegkundige regelmatig sekswerker Monica langskomen.  
In de wachtkamer zit een man die haar zaken regelt. Monica is erg tevreden met hem.  
Als je doorvraagt blijkt ze zonder condoom te moeten werken. Ook staat ze het grootste 
gedeelte van haar inkomsten af en maakt ze lange dagen. Ze vindt dit niet meer dan redelijk. 
De verpleegkundige vraagt zich af of ze middelen heeft om in te grijpen.
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Werkers in de gezondheidszorg zijn gebonden 
aan hun beroepsgeheim, dat wil zeggen dat het 
verboden is om zonder toestemming gegevens 
over cliënten aan derden te verstrekken. 
Tegenover het beroepsgeheim staat de 
zorgplicht. Dit kan in sommige situaties leiden 
tot een conflict van plichten.

Het beroepsgeheim legt de plicht op tot 
geheimhouding van – in vertrouwen verstrekte – 
gegevens. De geheimhoudingsplicht omvat alle 
gegevens die de hulpverlener in de uitoefening van 
zijn of haar beroep over de client te weten komt, 
dus ook NAWgegevens8 , observaties of niet
medische informatie. Ook het enkele feit dat 
iemand client is valt onder het beroepsgeheim.

Het beroepsgeheim geldt voor alle werkers in  
de gezondheidszorg, zoals artsen, verpleeg
kundigen, verloskundigen, apothekers en sociaal
psychiatrisch werkenden.9 Assistenten, 
secretaresses en leidinggevenden hebben een 
afgeleid beroepsgeheim.

Het beroepsgeheim dient twee belangen: een 
individueel en een maatschappelijk belang. Het zorgt 
ervoor dat mensen open over hun zorgen en problemen 
kunnen spreken en beschermt cliënten tegen machts
misbruik van de hulpverlener. De hulpverlener krijgt 
op dat moment immers kennis over het privéleven van 
iemand, waardoor hij of zij een zekere machtspositie 
krijgt. Cliënten moeten er op kunnen vertrouwen dat 
zij zelfs de meest intieme informatie veilig kunnen 
delen met de hulpverlener zodat deze hen vanuit een 
juist inzicht in de situatie kan helpen. Het beroeps
geheim beschermt ook de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg. Het waarborgt dat iedereen zich 
vrijelijk en zonder angst voor openbaarmaking tot de 
gezondheidszorg kan wenden. 

Schending van het beroepsgeheim is strafbaar. 
Bovendien kan over het verbreken van het 
beroepsgeheim een klacht worden ingediend bij  
de tuchtrechter. De tuchtrechter beoordeelt of de 
hulpverlener op een zorgvuldige wijze tot het 
besluit is gekomen zijn of haar beroepsgeheim te 
doorbreken. Het stappenplan in deel III helpt u om 
aan dit zorgvuldigheidscriterium te voldoen. 
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> Uitzonderingen op het 
 beroepsgeheim
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Geheimhouding tenzij…
Er zijn een aantal uitzonderingen op het beroeps
geheim. Zo mogen gegevens wel uitgewisseld 
worden met degenen die rechtstreeks bij de 
behandeling betrokken zijn. Overleg mag dus wel 
binnen het eigen team van verpleegkundigen en 

artsen: het uiteindelijk doel is dan immers het 
verbeteren van de zorg aan de betrokken cliënt. 

Ook mogen gegevens worden uitgewisseld 
wanneer de cliënt, of bij minderjarigen zijn of  
haar wettelijke vertegenwoordiger, daarvoor 
toestemming geeft. 

Andere uitzonderingen zijn:

> Wettelijke verplichting: de Wet publieke 
gezondheid verplicht bijvoorbeeld om gevallen 
van tbc te melden 

> Een conflict van plichten: wanneer de plicht om 
te zwijgen botst met de plicht om te helpen 

8 Naam, adres, woonplaatsgegevens.
9 Op grond van hun beroepscode zijn ook maatschappelijk werkers verplicht tot 

geheimhouding. Anderen kunnen een beroepsgeheim hebben op grond van het 
ambt dat zij bekleden of op grond van overeenkomst.

> Toestemming van de cliënt
> Rechtstreeks betrokken bij de behandeling 

(“op gelijkgerichte wijze bij de behandeling 
betrokken”)

> Wettelijke verplichting (bijv. Wet publieke 
gezondheid) 

> Een conflict van plichten: tegenover het 
beroepsgeheim staat de zorgplicht van 
medische professionals. Die kan maken dat 
soms het beroepsgeheim mag of moet 
worden doorbroken

II
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Conflict van plichten
Bij vermoedens van mensenhandel is vooral deze 
laatste uitzondering van belang. Een conflict van 
plichten doet zich voor wanneer de plicht om te 
zwijgen botst met de plicht om ernstige schade of 
gevaar voor de cliënt of een ander10 te voorkomen 
juist door met een ander over hem of haar te spreken. 

Om een beroep te kunnen doen op een ‘conflict van 
plichten’ moet in beginsel aan de volgende vijf 
voorwaarden voldaan zijn: (1) alles is in het werk 
gesteld om eerst toestemming van de patient te 
verkrijgen; (2) de hulpverlener verkeert in 
gewetensnood door het handhaven van zijn 
zwijgplicht; (3) er is geen andere weg om het 
probleem op te lossen dan het doorbreken van de 
zwijgplicht; (4) als de hulpverlener de zwijgplicht 
niet doorbreekt, levert dat voor een ander ernstige 
schade op; (5) het is vrijwel zeker dat die schade 
kan worden voorkomen of beperkt door de 
zwijgplicht te doorbreken.11 

Bij een conflict van plichten gaat het altijd om 
ernstige situaties. Om doorbreking van het 

beroepsgeheim te rechtvaardigen moet er sprake 
zijn van een situatie waarin ernstig gevaar voor 
zwaar lichamelijk of psychisch letsel of het leven van 
de client dreigt dat niet op een andere manier kan 
worden afgewend dan door het doen van melding.  
In de regel zal mensenhandel hier onder vallen. 

Artsen en anderen met een beroepsgeheim hebben 
op grond van de Wmo 2015 een wettelijk meldrecht: 
zij mogen, zo nodig zonder toestemming, 
vermoedens van kindermishandeling en huiselijk 
geweld melden aan Veilig Thuis, het Advies en 
Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, 
als dat nodig is om kindermishandeling of huiselijk 
geweld te stoppen of een redelijk vermoeden daarvan 
te laten onderzoeken. Het moet dan gaan om een 
conflict van plichten met ‘reële kans op schade’.12 
Samen met Veilig Thuis kan dan bekeken worden 
welke hulp in gang kan worden gezet. Mensenhandel 
valt onder de definitie van kindermishandeling in de 
Jeugdwet en kán ook vallen onder de definitie van 
huiselijk geweld op grond van de Wmo (lichamelijk, 
geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee 
door iemand uit de huiselijke kring). 
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In de KNMGmeldcode geldt voor kinder
mishandeling als criterium dat de arts geacht wordt 
te melden als na het doorlopen van de stappen uit het 
stappenplan nog steeds sprake is van een ‘reële kans 
op schade’.13 Basis voor dit criterium is de zorgplicht 
van de arts jegens kinderen. Er mag van worden 
uitgegaan dat dit criterium ook van toepassing is  
op minderjarige slachtoffers van mensenhandel. 
Voorzover bekend zijn hier (nog) geen (tucht)
rechterlijke uitspraken over. 

Daarnaast moet de hulpverlener, net als bij huiselijk 
geweld, bij een vermoeden van mensenhandel bij 
volwassenen nagaan of er mogelijk ook kinderen  
in het gedrang zijn, de zgn. ‘kindcheck’. Is dat het 
geval, dan geldt het wettelijk meldrecht en moeten 
de stappen van de KNMGMeldcode kinder
mishandeling worden gevolgd.14 

Bij huiselijk geweld waar uitsluitend volwassenen  
bij zijn betrokken (volwassenengeweld), hanteert  
de KNMGmeldcode een zwaarder criterium dan  
bij kinderen. Dit op grond van het recht op 
zelfbeschikking. Meerderjarigen beslissen in 

beginsel zelf over de wijze waarop ze hun leven 
inrichten en of zij daar hulp of inmenging van 
anderen bij willen. Dit uitgangspunt is echter niet 
absoluut. Daarbij speelt de positie van de cliënt  
een belangrijke rol. Wanneer deze zich in een 
afhankelijkheidspositie bevindt waardoor hij of zij 
minder goed in staat is zelf op te treden tegen het 
geweld of de uitbuiting, dan is doorbreking eerder 
gerechtvaardigd.15 Hetzelfde geldt wanneer de 
weigering van toestemming voor het doen van een 
melding ingegeven is door de afhankelijkheids relatie 
met de dader of door angst voor represailles. In het 
geval van mensenhandel zal dit vaak het geval zijn. 

10 Vaak zal het gevaar de cliënt zelf betreffen, maar het kan ook voorkomen dat de 
hulpverlener via zijn of haar cliënt informatie krijgt over (dreigend) gevaar voor 
een ander of anderen. 

11 KNMG richtlijn Omgaan met medische gegevens, 2016, p. 130.
12 KNMGmeldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (2015), p. 6970. 

Een soortgelijk meldrecht geldt voor huiselijk geweld. Veilig Thuis kan ook 
over volwassenengeweld adviseren en meldingen onderzoeken. 

13 KNMGmeldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (2015),  
p. 6970. Veilig Thuis kan ook over volwassenengeweld adviseren en 
meldingen onderzoeken. 

14 Zie voor meer informatie de KNMGmeldcode Kindermishandeling en huiselijk 
geweld (2015), p. 2627; KNMGmeldcode Kindermishandeling en huiselijk 
geweld (2015), p. 6970. 

15 Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Ministerie 
van Volkgezondheid, Welzijn en Sport, 2016, p. 27; KNMGmeldcode 
Kindermishandeling en huiselijk geweld (2015), p. 6970.
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Het doel van doorbreking van het beroepsgeheim  
is altijd de bescherming van de cliënt of een ander, 
dat wil zeggen dat de hulpverlener vanuit zijn 
zorgplicht die stappen zet die ertoe kunnen leiden 
dat de cliënt of een ander wordt beschermd. 
Opsporing en vervolging zijn geen doel op zich, 
hoogstens een (uiterste) middel. Ook het feit dat 
iemand mogelijk illegaal in Nederland verblijft, is 
nooit reden om het beroepsgeheim te doorbreken. 
Ook deze groep moet zich zonder angst tot de 
gezondheidszorg kunnen wenden. In hun eigen 
belang en in het belang van de samenleving. 

Uitgangspunt is dat verpleegkundigen, artsen en 
andere geheimhouders ook in contacten met de 
politie het beroepsgeheim bewaren. Waarheids
vinding is geen reden om dit te doorbreken.  
Niet tijdens het opsporingsonderzoek, niet tijdens 
het gerechtelijk vooronderzoek en niet ter 
rechtszitting. Behalve hun zwijgplicht hebben 
medische beroepsbeoefenaren ook een 
verschoningsrecht, dat wil zeggen dat zij het recht 
hebben om te zwijgen bij vragen van politie,  
justitie of de rechter.16 

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)
Naast het beroepsgeheim (en de eigen beroepscodes) 
geldt de Algemene Verordening Gegevens
bescherming (AVG). Deze vervangt per mei 2018 de 
huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
De AVG (en Wbp) is van toepassing op alle situaties 
waarin persoonsgegevens verzameld, vastgelegd of 
uitgewisseld worden, dus ook wanneer er geen 
sprake is van beroepsgeheim. Onder persoons
gegevens vallen alle gegevens die kunnen leiden tot 
de identificatie van een persoon. In principe mogen 
gegevens alleen gebruikt worden voor het doel 
waarvoor ze verzameld zijn. Gegevens over iemands 
seksuele leven (dus ook bijv. het feit dat iemand in de 
prostitutie werkt) en over iemands gezondheid vallen 
onder ‘gevoelige gegevens’. Dit zijn gegevens die, 
gelet op hun aard, een groter risico voor de 
persoonlijke levenssfeer opleveren dan ‘gewone’ 
persoonsgegevens. Hier gelden extra strenge  
regels voor. 
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16 Indien het slachtoffer daarvoor toestemming geeft, mag de hulpverlener wel 
informatie delen. Dit is echter geen verplichting, de beslissing blijft bij de 
hulpverlener liggen. In een aantal rechtszaken hebben aantekeningen in het 
medisch dossier gediend als steunbewijs.

17 Zie voor meer informatie: Het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden. 
Een wegwijzer voor zorgprofessionals. KNMG, 2014; Beroepsgeheim in 
samenwerkingsverbanden: wat mag een arts delen?  
www.knmg.nl/actualiteitopinie/nieuws/nieuwsbericht/beroepsgeheimin
samenwerkingsverbandenwatmageenartsdelen.htm
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Zorgplicht
Tegenover het beroepsgeheim staat de zorgplicht van 
medische professionals. Dat betekent dat zij zich als 
goede hulpverleners moeten opstellen en die zorg 
moeten bieden die op grond van hun professionale 
standaard van hen verwacht kan worden. De 
zorgplicht leidt er echter niet automatisch toe dat het 
beroepsgeheim mag worden doorbroken. De 
hulpverlener zal altijd een zorgvuldige afweging van 
belangen moeten maken. Uitgangspunt is daarbij dat 
de hulpverlener zich inspant om toestemming van de 
cliënt of patiënt te krijgen voor het verstrekken van 
informatie aan derden. Pas als dat niet lukt of niet 
mogelijk is komt de vraag aan de orde of er sprake is 
van een conflict van plichten.

Delen van informatie in 
samen werkings verbanden
Samenwerking kan noodzakelijk zijn om mensen
handel te bestrijden en slachtoffers bescherming te 
bieden. Zo kan het nodig zijn informatie te delen 
tussen werkers in de gezondheidszorg en andere 
hulpverleners, met politie of justitie of gemeentelijke 
diensten. 

Informatie kan altijd op anonieme basis gedeeld 
worden. Wanneer het delen van informatie in een 
samenwerkingsverband echter het delen van 
persoonsgegevens of op personen herleidbare 
gegevens inhoudt, geldt voor artsen, 
verpleegkundigen en andere geheimhouders het 
beroepsgeheim. Net zoals de politie geen informatie 
over verdachten kan delen, kunnen zij niet zomaar 
informatie over hun cliënten delen. Ook niet in een 
samenwerkingsverband.17 Daarnaast moet bedacht 
worden dat, hoe goed de bedoelingen ook zijn, in 
het geval van (mogelijke) mensenhandel elke met 
anderen gedeelde informatie de cliënt extra in 
gevaar kan brengen als deze in verkeerde handen 
raakt. Verder moet voldaan worden aan de eisen van 
de privacywetgeving.

II

http://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/beroepsgeheim-in-samenwerkingsverbanden-wat-mag-een-arts-delen.htm
http://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/beroepsgeheim-in-samenwerkingsverbanden-wat-mag-een-arts-delen.htm
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Dat betekent dat vooraf bij een aantal punten moet 
worden stil gestaan. Beroepskrachten moeten zich 
onder meer afvragen of het delen van de betreffende 
informatie noodzakelijk is en zo ja, of het beroeps
geheim dit toestaat en onder welke voorwaarden. 
Vaak zijn de afspraken over deelname en informatie
uitwisseling in het samenwerkingsverband 
opgenomen in een convenant. Een convenant of 
reglement kan echter nooit de wet opzij zetten.  
De verantwoordelijkheid voor de beslissing om 
persoonsgegevens uit te wisselen en/of het 
beroepsgeheim te doorbreken blijft altijd de 
verantwoordelijkheid van de professional zelf.

Een nadere uitwerking van de wettelijke kaders is 
opgenomen in deel IV. 
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>  Deel III

Stappenplan
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Hieronder wordt het stappenplan beschreven dat u 
doorloopt bij signalen of vermoedens van mensen
handel. Het stappenplan helpt u bij het onderzoeken 
van uw vermoedens en het afwegen van uw 
handelingsmogelijkheden. Het ondersteunt u om:

1. Signalen van mensenhandel te herkennen, te 
onderzoeken en te duiden

2. De stappen te zetten die ertoe leiden dat hulp en 
bescherming wordt geboden aan de cliënt of een 
ander en dat de situatie van mensenhandel stopt.

3. Een zorgvuldige afweging te maken of 
doorbreking van het beroepsgeheim nodig en 
gerechtvaardigd is

Indien u het stappenplan volgt mag u redelijkerwijs 
aannemen dat u, indien u besluit tot melding, voldoet 
aan het zorgvuldigheidscriterium.18 

Uitgangspunt is dat de betrokken beroepskracht zelf 
het hele stappenplan doorloopt. Wanneer u werkt in 
een team of samenwerkingsverband kan het zijn dat 
een ander teamlid verantwoordelijk is voor een of 
meer vervolgstappen. Het hoort dan bij uw 

verantwoordelijkheid om te checken of de 
vervolgstappen inderdaad worden gezet en wat de 
uitkomsten zijn. Ook wanneer er binnen het team 
verschil van mening is over de ernst of zwaarte van de 
signalen en de noodzaak voor het wel of niet zetten 
van vervolgstappen, blijft u zelf verantwoordelijk 
voor de uiteindelijke afweging en de beslissing wel  
of niet tot actie over te gaan. 

De volgorde van de stappen is niet dwingend. Waar 
het om gaat is dat de hulpverlener op enig moment  
in het proces alle stappen heeft doorlopen voordat  
hij of zij besluit melding te doen of anderszins het 
beroepsgeheim te doorbreken. Ook maakt het uit of 
het om een eenmalig contact gaat of een langduriger 
contact. Bij een eenmalig contact zal het vaak niet 
mogelijk zijn alle stappen te doorlopen. Soms zullen 
stappen ook meerdere malen gezet worden. 

Dossiervorming
Bij doorbreken van het beroepsgeheim is het van 
belang dat alle stappen zorgvuldig en zo feitelijk 
mogelijk in het cliëntendossier worden vastgelegd: 
signalen, inspanningen om hier helderheid over te 



krijgen en de uitkomsten daarvan, inhoud van het 
overleg met collega’s of externe deskundigen, 
genomen besluiten en de stappen die gezet worden, 
zoals melding of aangifte. Ook moet u vermelden  
of toestemming aan de client is gevraagd om een 
melding te doen en zo niet, wat hiervoor de redenen 
waren. Goede dossiervoering is een belangrijk 
element van het zorgvuldigheidscriterium. Ook als  
de vermoedens onterecht blijken te zijn wordt dit 
vermeld in het dossier.19 

Naast het vastleggen van de overwegingen die tot 
verbreking van het beroepsgeheim hebben geleid, 
kan het ook van belang zijn om de afwegingen vast te 
leggen die er toe hebben geleid dit (nog) niet te doen. 
Dit geldt vooral wanneer er concrete aanwijzingen 
zijn van een gevaarlijke situatie, maar de professional 
besluit om na afweging het beroepsgeheim (nog) niet 
te doorbreken. 

Een dossier kan mogelijk een belangrijke rol spelen in 
een strafproces als steunbewijs voor de verklaringen 
van het slachtoffer. Dat speelt bijvoorbeeld als de zaak 
alleen draait om de verklaring van het slachtoffer en er 

verder geen getuigen zijn. Voorwaarde is uiteraard 
dat de client hiervoor toestemming verleent.  
Ook in dat geval blijft de beslissing over het delen  
van informatie uit het medisch dossier echter bij de 
professional liggen. 

31

D
EEL III: Stappenplan

> Belangrijk bij  
dossiervorming:

> Maak onderscheid tussen feiten, 
omstandigheden, waarneming, 
interpretaties en bronnen 

> Leg gegevens zo zorgvuldig en feitelijk 
mogelijk vast 

> Maak professionele intuitie zo concreet 
mogelijk 

18 Onderzoek naar tuchtrechtelijke uitspraken inzake kindermishandeling laat 
zien dat wanneer artsen kunnen aantonen dat zij volgens (het stappenplan 
van) de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld hebben gehandeld, 
zij niet hoeven te vrezen voor de tuchtrechter. Zie Tiende Rapportage 
Mensenhandel, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel, 2017, p. 140. 

19 Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(Wgbo) heeft de hulpverlener de plicht om een dossier in te richten met 
betrekking tot de behandeling van een patiënt. Een zorgvuldig bijgehouden 
dossier is van belang voor de kwaliteit en continuïteit van zorg aan de patiënt.

III
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In kaart brengen van signalen
 Verzamel aanwijzingen en leg deze vast in dossier

Collegiale consultatie; zo nodig (anoniem) 
raadplegen van externe deskundigen

Zo mogelijk bespreken met de cliënt

Wegen verzamelde informatie
 Advies vragen : CoMensha 033448 11 86. FairWork bij arbeidsuitbuiting: 020760 08 09 

> Stappenplan

1. 

2. 

3. 

4. 

Start

Vervolg hiernaast
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Dreigt ernstig gevaar voor zwaar letsel 
of dood? 

Beslissen: Melden en/of zelf hulp bieden of organiseren 

Risico af te wenden? Reële kans op schade?

5a. Zelf hulp bieden of organiseren
> Hulp organiseren
> Effecten hulp volgen
> Indien nodig alsnog melden

Advies voor organiseren hulp:  
CoMensha 033448 11 86
FairWork bij arbeidsuitbuiting:  
020760 08 09

Risico niet meer  
af te wenden? Toestemming slachtoffer?

Acuut gevaar:
 

Schakel eerst politie in! 
Bel 112, vraag naar team 

mensenhandel

5b. Melden
> Via de daarvoor in de instelling 

afgesproken weg
> Bij minderjarigen: Veilig Thuis
> Politie: mensenhandelteam
> Team Criminele Inlichtingen (TCI)
> Meld Misdaad Anoniem: 08007000

5. 

JA NEE

JA

JA

NEE

NEE

Ga verder

D
EEL III: Stappenplan
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> Stap 1: in kaart brengen 
van signalen

> Breng de signalen die een vermoeden 
bevestigen of ontkrachten in kaart en leg 
deze zorgvuldig en zo feitelijk mogelijk vast 
in het dossier 

> Maak een duidelijk onderscheid tussen 
feiten, omstandigheden (gebeurtenissen), 
waarneming, interpretaties en bronnen 

> Check of er mogelijk minderjarigen bij 
betrokken zijn (kindcheck)

> Leg de stappen die u zet, de onderzoeken 
die u heeft gedaan, wie u heeft 
geraadpleegd, wat daarin is afgesproken  
en de besluiten die worden genomen vast 
in het cliëntendossier 

Stap 1 is het in kaart brengen van de signalen en 
deze zo zorgvuldig en feitelijk mogelijk vast leggen 
in het dossier. Leg ook gegevens die de signalen 
tegenspreken of in twijfel brengen vast.

Het is belangrijk vermoedens zo concreet mogelijk 
te maken. Een manier om informatie te ordenen is 
het maken van een onderscheid tussen feiten, 
omstandigheden/gebeurtenissen, waarneming  
en interpretaties. Een overzicht van de eigen 
informatie helpt om de zaak duidelijk te krijgen 
zodat in een later stadium anderen gericht 
geraadpleegd kunnen worden. Daarmee wordt 
bovendien voorkomen dat het probleem onbedoeld 
wordt verergerd doordat onduidelijke zorgen met 
collega’s of anderen worden besproken of precaire 
informatie uitlekt. 

Indien er minderjarigen bij betrokken zijn als 
getuige of slachtoffer van de gevolgen van de 
mensenhandel, dan moeten de stappen van de 
Meldcode kindermishandeling voor de betrokken 
kinderen gevolgd worden. 



Gezien de complexiteit van mensenhandel en de 
veiligheidsrisico’s voor zowel de cliënt als de 
professional is het verstandig altijd advies te vragen 
bij collega’s en/of deskundigen. Zonder 
toestemming van de client vindt overleg met niet 

direct bij de behandeling betrokken professionals 
altijd op basis van geanonimiseerde clientgegevens 
plaats.

Collegiale consultatie vindt in eerste instantie plaats 
met een (deskundige) collega binnen de eigen 
organisatie. Soms zal overleg plaatsvinden met  
een teamleider of is er een aandachtsfunctionaris 
binnen de organisatie met wie dit soort signalen en 
mogelijke meldingen worden besproken. In geval 
van verpleegkundigen zal meestal eerst overleg 
plaatsvinden met de verantwoordelijke arts. 
Wanneer behoefte bestaat aan meer duidelijkheid 
over (aard en oorzaak van) van letsel kan een 
deskundige op het gebied van letselduiding worden 
ingeschakeld.

Advies kan ook gevraagd worden bij CoMensha of 
FairWork. Overleg met externe deskundigen vindt 
altijd plaats op basis van anonieme cliëntgegevens. 

35

> Stap 2: collegiale consultatie– en 
zonodig (anoniem) raadplegen van 
externe deskundigen

>  Bespreek uw vermoedens met een 
deskundige collega ( bijvoorbeeld een 
aandachtsfunctionaris mensenhandel 
binnen uw organisatie)

> Leg de casus anoniem voor aan een 
deskundige derde, bijvoorbeeld CoMensha, 
het landelijke Coördinatiecentrum tegen 
Mensenhandel: 033448 11 86  
(elke werkdag van 09:0017:00 uur) of bij 
arbeidsuitbuiting FairWork: 020760 08 09

> Evt. inschakeling van een letseldeskundige
> Ken de lokale routes en afspraken

D
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In de collegiale consultatie (intern en/of extern) 
kunnen de volgende vragen aan de orde komen:

> Beoordeling signalen: zie ik het goed?

> Welke stappen kan ik zetten om meer 
duidelijkheid te krijgen?

> Kan ik mijn vermoedens met de cliënt 
bespreken? En hoe ga ik dat doen?

> Welke stappen kan ik zetten om de cliënt  
(of een ander) te beschermen en te helpen?  
Is een melding aangewezen?

 
Breng in kaart welke andere bronnen van informatie  
er zijn behalve u en de cliënt zelf. Welke andere 
professionals zijn rechtstreeks bij de behandeling van 
uw cliënt betrokken en beschikken zij mogelijk over 
aanvullende informatie die relevant is of die uw 
vermoedens kunnen staven of ontkrachten? Of 
participeert u in samenwerkingsverbanden waarin 
deskundigen deelnemen met wie u uw vermoedens op 
basis van anonieme cliëntgegevens kunt bespreken? 

> Stap 3: zo mogelijk bespreken met 
de cliënt

> Bespreek uw vermoedens met de cliënt
> Leg de cliënt het doel van het gesprek uit
> Benoem de feiten die u heeft vastgesteld  

en de waarnemingen die u heeft gedaan 
zonder daarover een oordeel te geven

> Nodig de cliënt uit om hierop een reactie  
te geven

> Kom pas na deze reactie met een evt. 
interpretatie van wat u heeft gezien, 
gehoord of waargenomen

> Bespreek de mogelijkheden om tot een 
oplossing te komen en evt. vervolgstappen 
met de cliënt
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In principe worden signalen en vermoedens altijd 
met de cliënt besproken. Dit is ook van belang voor 
de vertrouwensrelatie die u met de cliënt heeft. 
Soms kunnen er echter goede redenen zijn om  
dit niet te doen. Dat kan het geval zijn wanneer 
bespreking de veiligheid van uzelf, de cliënt of een 
ander in gevaar kan brengen of omdat u goede 
redenen heeft om te veronderstellen dat de cliënt 
dan het contact zal verbreken en uit zicht zal 
verdwijnen. Het is verstandig een besluit om 
vermoedens niet met de cliënt te bespreken altijd  
in overleg met deskundigen te nemen en de 
overwegingen die tot dit besluit leiden vast te 
leggen in het dossier. 

Uitgangspunt is dat u zich inspant om toestemming 
van de cliënt te krijgen voordat u derden betrekt 
en/of een melding doet. Heeft de cliënt hier 
bezwaar tegen, dan kunt u tijdens het gesprek 
kijken hoe u aan deze bezwaren tegemoet kan 
komen. Blijven de bezwaren van de cliënt bestaan 
en worden de vermoedens in het gesprek niet 
weggenomen of versterkt, dan moet u een 
afweging maken tussen de bezwaren van de cliënt 

en de noodzaak de cliënt (of een ander) tegen het 
geweld of de uitbuiting te beschermen (zie stap 4). 

Het bespreekbaar maken van vermoedens van 
mensenhandel is meestal geen gemakkelijke 
opgave, niet voor u en niet voor uw cliënt. 
Culturele verschillen, schaamtegevoelens, angst 
voor de eigen veiligheid of die van dierbaren en 
andere zwaarwegende belangen kunnen voor het 
slachtoffer een rol spelen, zoals de financiële zorg 
voor kinderen of familie. Ook zijn slachtoffers vaak 
niet op de hoogte van hun rechten. Of het goed is 
om direct tot de kern van de zaak te komen of een 
meer omtrekkende beweging te maken in uw 
gesprek met de cliënt kunt u zelf het beste 
beoordelen. Het helpt in ieder geval om open 
vragen te stellen en te luisteren naar de cliënt: diens 
‘taal en achtergrond’, haar of zijn kijk op de situatie 
en de reactie op zorgen die u uitspreekt. Straal 
acceptatie uit maar wees ook duidelijk over uw 
eigen positie. Vraag naar de beleving van de cliënt. 
Wat houdt haar of hem bezig? Wat nu? Wat denkt 
zij of hij dat nodig (of juist niet) is?
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> Stap 4: wegen van de verzamelde 
informatie 

> Weeg op basis van de signalen, het 
ingewonnen advies en het gesprek met  
de cliënt de risico’s op geweld, dwang  
en uitbuiting

> Weeg de aard en de ernst van de risico’s
> Bespreek uw weging (anoniem indien geen 

toestemming) met een deskundige collega 
of een externe deskundige. Vraag 
eventueel (opnieuw) advies aan CoMensha 
of bij arbeidsuitbuiting aan FairWork

U beschikt nu over de volgende informatie: de 
beschrijving van de signalen, de uitkomst van uw 
gesprek met een collega en/of externe deskundige, 
en mogelijk de uitkomst van uw gesprek met uw 
cliënt. Op basis van deze informatie maakt u een 
inschatting van het risico op mensenhandel, de 
ernst van de situatie en de kans dat er (verdere) 
schade ontstaat bij de cliënt of een ander. Denk 

hierbij ook aan de risico’s die eventuele collega’s 
van het mogelijke slachtoffer lopen. Bij uw 
afweging kunt u advies vragen bij CoMensha en 
Fairwork. U kunt de volgende vragen nalopen ter 
ondersteuning van de afweging: 

> Wat zijn de concrete feiten en 
omstandigheden (gebeurtenissen)?

 Wat heb ik waargenomen (zien, horen, ruiken, 
voelen)? Welke interpretatie betekenis/oordeel 
heb ik verbonden aan mijn waarnemingen? 
Welke afzonderlijke informatiebronnen liggen 
daaraan ten grondslag? 

> Is er in mijn oordeel sprake van een reële 
dreiging van ernstig letsel?

 Heb ik mijn waarnemingen voldoende getoetst 
of kunnen toetsen bij collega’s, deskundigen en 
de cliënt? Hoe schatten zij de situatie in?

> Hoe denkt de cliënt over mijn zorgen, 
vermoedens en voorgestelde vervolgstappen?

 Welke hulp geeft de cliënt aan nodig te hebben? 
Welke vervolgstappen/acties stelt de cliënt 
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voor? Wordt daarmee voldoende bescherming 
geboden of is er naar mijn oordeel dan nog 
steeds sprake van een ernstig gevaar? Indien ik 
mijn vermoedens niet met mijn cliënt heb 
besproken: wat zijn hiervoor de redenen?  
Kan ik dit alsnog doen?

> Kan ik zelf hulp bieden of organiseren of  
heb ik daar anderen bij nodig? 

 Heb ik voldoende informatie over de 
hulpmogelijkheden? Kan hulp voldoende 
bescherming bieden/het risico op ernstig letsel 
afwenden? Aanvaardt betrokkene hulp? 

 
> Heb ik toestemming van de cliënt om  

(hulp van ) derden in te schakelen en/of een 
melding te doen?

 Wanneer de cliënt geen hulp wil en/of geen 
toestemming geeft om te melden: heb ik er alles 
aan gedaan om toestemming te krijgen? Zijn er 
redenen om zonder toestemming toch over te 
gaan tot het doen van een melding?
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> Stap 5: Beslissen: zelf hulp bieden 
of organiseren of melden 

Op basis van de afweging die u in stap 4 heeft 
gemaakt, beslist u of u zelf voldoende hulp en 
bescherming kan bieden om het gevaar af te 
wenden of dat een melding noodzakelijk is. 
De beslissing maakt u door het risico en de 
kans op schade in te schatten: 
> Is het risico af te wenden, dan kunt u zelf 

hulp bieden of organiseren 
> Is het risico niet af te wenden en is er een 

reële kans op schade, dan moet u een 
melding maken 

> Geeft de cliënt geen toestemming?  
Dan kunt u in geval van dreiging van zwaar 
lichamelijk of psychisch letsel of dood 
(volwassenen) of een reële kans op schade 
(minderjarigen) toch een melding maken. 
Er is dan sprake van een conflict van 
plichten. Dit kan rechtvaardigen dat  
u uw beroepsgeheim doorbreekt

Om te bepalen of er sprake is van een conflict van 
plichten kunt u zichzelf de volgende vragen stellen:

> Levert zwijgen ernstige schade op voor de cliënt 
of een ander?

> Kan ik door te spreken die schade voorkomen  
of beperken?

> Is er een andere mogelijkheid om ditzelfde doel 
te bereiken zonder dat ik het beroepsgeheim 
moet doorbreken?

> Heb ik alles geprobeerd om toestemming tot 
doorbreking van de client te vragen of te 
krijgen? Zo nee, waarom is dit niet mogelijk?

> Kom ik in gewetensnood door het handhaven 
van de geheimhouding? 

> Als ik besluit om te spreken: aan wie moet ik dan 
welke informatie verstrekken zodat het geweld 
of de uitbuiting effectief kan worden 
aangepakt?
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Bij deze afweging speelt ook de positie van de client 
een rol. Bevindt deze zich in een afhankelijke positie 
waardoor hij of zij minder goed in staat is zelf op te 
treden tegen het geweld of de uitbuiting of deze te 
stoppen, dan is doorbreking eerder gerechtvaardigd. 
Dat geldt ook wanneer een weigering van het 
(vermoedelijke) slachtoffer om toestemming te 
geven te maken heeft met een afhankelijkheids
relatie met de dader of met bijvoorbeeld angst voor 
represailles. Bij mensenhandel zal hier vaak sprake 
van zijn. 

Gaat het om minderjarige (vermoedelijke) 
slachtoffers van mensenhandel dan vindt melding 
plaats bij een reële kans op schade die niet met 
hulpverlening is af te wenden. 

D
EEL III: Stappenplan

III



42

H
an

dr
ei

ki
ng

 S
ig

na
le

ri
ng

 M
en

se
nh

an
de

l 

Op basis van uw afweging kunt u het besluit nemen 
om zelf hulp te bieden of te organiseren. Dit kan 
wanneer de situatie geen aanleiding geeft om 
direct te melden, u de overtuiging heeft dat hulp 
het risico voldoende kan afwenden, en u in staat 

bent zelf voldoende hulp bieden of deze in te 
schakelen, gelet op uw competenties, 
verantwoordelijkheden en professionele grenzen. 
In dat geval spant u zich in om de noodzakelijke 
hulp te verlenen of die elders in gang te zetten. 
Voor het organiseren van hulp kunt u gebruik 
maken van uw eigen sociale kaart. U kunt ook 
terecht bij CoMensha of FairWork bij arbeids
uitbuiting.

Monitor de voortgang en effectiviteit van deze 
hulp. Blijven uw vermoedens bestaan of worden 
deze sterker, dan doet u alsnog een melding.  
U brengt de cliënt hier van op de hoogte tenzij dat 
niet kan in verband met de veiligheid van uw client, 
een ander of uzelf, of wanneer u redelijkerwijs kunt 
aannemen dat uw cliënt dan uit beeld verdwijnt. 

> Stap 5a: Zelf hulp bieden of 
organiseren 

Zijn uw vermoedens niet weggenomen, maar: 
> Is er geen aanleiding voor onmiddellijke 

melding en
> Bent u van mening dat hulpverlening  

op vrijwillige basis het risico voldoende  
kan afwenden, organiseer dan de 
noodzakelijke hulp 

> Monitor de effecten en voortgang van  
deze hulp 

> Doe (alsnog) een melding als uw 
vermoedens blijven bestaan of worden 
versterkt

> Informeer de cliënt tenzij…
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Indien de cliënt toestemming geeft kan bij 
CoMensha worden gemeld. Zij kunnen dan verdere 
actie initiëren en/of hulp organiseren. Dit kan 
alleen als u met de cliënt bent overeengekomen een 
derde partij in te schakelen en de daarvoor nodige 
gegevens te verstrekken. 

Wanneer u geen toestemming heeft van uw 
cliënt, maar wel sprake is van een conflict van 
plichten, kan CoMensha u wel adviseren maar  
geen melding opnemen. U heeft dan de volgende 
mogelijkheden, afhankelijk van of u zelf anoniem 
wilt blijven en of er sprake is van acuut gevaar:

U heeft dan de volgende mogelijkheden, 
afhankelijk van of u anoniem wilt blijven en  
of er sprake is van acuut gevaar:

> Via de instelling of via de in het samenwerkings
verband afgesproken route

> Veilig Thuis: indien het een minderjarige 
betreft, tel: 08002000

D
EEL III: Stappenplan
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> Stap 5b: Melden 

Zijn uw vermoedens bevestigd of niet 
weggenomen op grond van de eerdere stappen, 
heeft u geen toestemming maar is er sprake van 
ernstig gevaar voor zwaar letsel (volwassenen) 
of een reële kans op schade (minderjarigen) die 
niet door hulpverlening valt weg te nemen, dan 
doet u zo snel mogelijk een melding. De melding 
kan door uzelf gedaan worden of door een 
binnen de instelling aangewezen persoon, 
bijvoorbeeld de teamleider. 

Indien u besluit uw geheimhoudingsplicht te 
doorbreken, dan beperkt u de informatie die u 
verstrekt tot wat nodig is om het geweld of de 
uitbuiting te stoppen of het gevaar af te wenden. 

Bespreek in het meldingsgesprek of en zo ja, 
welke stappen u zelf nog kunt zetten om de 
client te helpen en het geweld of de uitbuiting te 
stoppen. 
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> Het AVIMteam mensenhandel van de politie in 
uw regio: wanneer anonimiteit niet nodig of 
gewenst is. U kunt dan gevraagd worden een 
getuigeverklaring af te leggen

> TCI (Team Crimininele Inlichtingen): wanneer u 
anoniem wil blijven, er sprake is van ernstig en 
actueel dreigend gevaar en er niet teveel mensen 
op de hoogte zijn (want dan is het niet mogelijk de 
bron te beschermen)

> Meld Misdaad Anoniem: wanneer u zelf anoniem 
wilt blijven en het niet om een situatie gaat waarin 
direct ingegrepen moet worden, tel: 08007000. 
Zij zullen met u nagaan of uw anonimiteit kan 
worden gewaarborgd. Soms kan dit niet, 
bijvoorbeeld omdat u de enige bent die van de 
situatie op de hoogte is  
 
Let op: ook bij melding bij Meld Misdaad 
Anoniem wordt het beroepsgeheim doorbroken. 
U deelt immers de persoonsgegevens van uw 
client

In geval van acuut gevaar schakelt u altijd eerst de 
politie in: bel 112 (nood).

CoMensha kan u helpen de juiste ingang te vinden, 
bijvoorbeeld het nummer van het TCI, het team 
mensenhandel of Veilig Thuis in uw regio. 

U kunt bij CoMensha ook hulp vragen bij het nemen 
van deze beslissing; dit is nog geen melding. Bij een 
advies blijft de verantwoordelijkheid om te handelen 
en vervolgstappen te zetten bij u liggen. U vraagt op 
basis van anonieme gegevens advies of u zelf hulp 
kunt bieden of een melding moet maken. Bij een 
advies hoeft u dus uw beroepsgeheim niet te 
doorbreken.

Bij complexe of specialistische vragen over het 
beroepsgeheim en de weging tussen zwijgplicht en 
zorgplicht kan CoMensha u doorverwijzen naar de 
artsen infolijn van de KNMG: 088440 42 42 
(maandag t/m vrijdag van 9.3016.00 uur). In deze 
situatie staat de KNMG infolijn open voor zowel 
artsen als verpleegkundigen, ook als zij geen lid zijn 
van de KNMG. 
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Uitgangspunt blijft dat u uw client informeert over 
de melding, tenzij dit niet mogelijk is in verband 
met de veiligheid van uzelf, uw cliënt of anderen of 
wanneer redelijkerwijs gevreesd kan worden dat 
de cliënt dan zal verdwijnen of onbereikbaar wordt. 
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>  Deel IV

Wettelijk kader
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Beroepsgeheim: zwijgplicht, 
verschoningsrecht en meldrecht 
Artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, 
gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, 
fysiotherapeuten, tandartsen en apothekers20 
hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking 
tot de aan hen in vertrouwen verstrekte gegevens. 
Dat wil zeggen dat zij geen gegevens over hun 
cliënt aan anderen mogen verstrekken. Het 
beroepsgeheim geldt voor alle gegevens die de 
hulpverlener in het kader van zijn of haar beroeps
uitoefening te weten komt. Dus ook voor niet 
medische zaken, opmerkingen van een cliënt over 
privé of gezinsaangelegenheden, en zaken die de 
hulpverlener buiten de cliënt om te weten komt  
of die hij of zij bij de cliënt waarneemt. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn als een hulpverlener 
opmerkt dat een cliënt altijd wordt vergezeld door 
derden die haar of hem lijken te controleren of 
bewaken. Ook het enkele feit dat iemand patient is 
valt onder de zwijgplicht. De geheimhoudingsplicht 
strekt zich uit tot de instelling waar de hulpverlener 
werkzaam is en geldt ook na de dood van de cliënt. 
Voor medewerkers die geen eigen beroepsgeheim 

hebben maar wel beroepsmatig op de hoogte raken 
van patiëntgegevens geldt een afgeleid beroeps
geheim. Maatschappelijk werkenden hebben een 
geheimhoudingsplicht op grond van hun eigen 
beroepscode.21 

Het medisch beroepsgeheim dient zowel het 
individuele belang van de cliënt als het algemene 
maatschappelijke belang. Zoals verwoord in het 
Factsheet Medisch beroepsgeheim van VWS: “(…) 
Het bestaan van (die) vertrouwelijkheid waarborgt 
dat patiënten gevoelige onderwerpen kunnen 
bespreken en tijdig hulp durven vragen. (…) 
Zouden bij patiënten aarzelingen bestaan over de 
mate waarin hun gegevens bij een hulpverlener 
veilig zijn, dan zal dit ertoe leiden dat zij geen hulp 
zoeken of op een te laat moment.”22

 
De geheimhoudingsplicht is geregeld in artikel 88 
van de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO). Deze laatste is opgenomen in het 
Burgerlijk Wetboek (art. 7:457 BW). Voor beroeps
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krachten in de jeugdzorg is de zwijgplicht specifiek 
geregeld in artikel 53 van de Wet op de jeugdzorg. 
Voor deze groep bevat artikel 53 lid 3 echter 
uitdrukkelijk een wettelijk meldrecht in geval van 
kindermishandeling, d.w.z. dat zij het recht (niet de 
plicht) hebben om vermoedens van kinder
mishandeling te melden bij Veilig Thuis, zo nodig 
zonder toestemming van het kind en/of de ouders. 

Artsen, verpleegkundigen en andere geheim
houders hebben op grond van artikel 5.2.6 Wmo 
2015 een meldrecht. Bij een vermoeden van 
kindermishandeling of huiselijk geweld mogen zij 
zonder toestemming melden bij Veilig Thuis als dat 
noodzakelijk is om kindermishandeling te stoppen 
of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken. 
Ook hebben zij het recht om, zonder toestemming 
van de client, op verzoek van Veilig Thuis 
informatie over betrokkene te verstrekken. Het 
beroepsgeheim staat daar niet aan in de weg. Het 
meldrecht geldt alleen ten aanzien van Veilig Thuis 
en vindt zijn grondslag in de zorgplicht die artsen 
en andere hulpverleners hebben voor de aan hun 
zorg toevertrouwde kinderen. Daarnaast zijn zij 

sinds de Wet verplichte meldcode verplicht om bij 
signalen van volwassenen van huiselijk geweld na 
te gaan of er mogelijk ook kinderen bij betrokken 
zijn wiens veiligheid of ontwikkeling gevaar loopt, 
de zgn. kindcheck.23 

Mensenhandel valt onder de definitie van 
kindermishandeling als bedoeld in artikel 1.1 van  
de Jeugdwet.24 De definitie omvat niet alleen het 
rechtstreeks slachtoffer zijn van geweld, maar ook 
het getuige daarvan zijn. Dat betekent dat bij 
vermoedens van minderjarige slachtoffers of 
getuigen van mensenhandel het meldrecht en  

20 D.w.z. de beroepsgroepen die onder de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (Wet BIG) vallen.

21 Zie: www.bpsw.nl/publicaties/beroepscodevoordemaatschappelijk
werker/ 

22 Factsheet Medisch beroepsgeheim, bijlage Kamerbrief Factsheet medisch 
beroepsgeheim, 30 juni 2015, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport.

23 Zie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Stb. 
2013, 142) en Besluit verplichte meldcode 16 juli 2013 (2013 Stb. 2013, 324) 
en 23 juni 2017 (Stb. 2017, 291).

24 Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of 
gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders 
of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van 
afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor 
ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de 
minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

IV

http://www.bpsw.nl/publicaties/beroepscode-voor-de-maatschappelijk-werker/
http://www.bpsw.nl/publicaties/beroepscode-voor-de-maatschappelijk-werker/
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de KNMGmeldcode Kindermishandeling van 
toepassing zijn. De hulpverlener moet bovendien, 
waar dat aan de orde is, bij vermoedens van 
mensenhandel bij volwassenen checken of er 
mogelijk ook kinderen bij betrokken zijn die 
beschermd moeten worden. Mensenhandel kan 
ook onder de definitie van huiselijk geweld vallen 
wanneer er sprake is van lichamelijk, geestelijk of 
seksueel geweld of de dreiging daarmee door 
iemand uit de huiselijke kring, bijv. een (ex)partner 
of familieleden.25 

De geheimhoudingsplicht kan ook geregeld zijn in 
beroepscodes, bijvoorbeeld voor maatschappelijk 
werkers. Ook in de CAO GGZ is de geheim
houdingsplicht opgenomen. 

Mensenhandel valt onder de definitie van kinder
mishandeling als bedoeld in artikel 1.1 van de 
Jeugdwet. Dat betekent dat bij vermoedens van 
minderjarige slachtoffers van mensenhandel het 
meldrecht en de KNMGmeldcode Kinder
mishandeling van toepassing zijn. De hulpverlener 
moet bovendien, waar dat aan de orde is, bij 

vermoedens van mensenhandel bij volwassenen 
checken of er mogelijk ook kinderen bij betrokken 
zijn die beschermd moeten worden. 

Daarnaast kan de geheimhoudingsplicht geregeld 
zijn in beroepscodes, bijvoorbeeld voor 
maatschappelijk  werkers. Ook in de CAO GGZ  
is de geheimhoudingsplicht opgenomen. 

Verschoningsrecht
De geheimhoudingsplicht bestaat uit een zwijgplicht 
en een verschoningsrecht. Dit laatste wil zeggen dat 
de hulpverlener zich tegenover de rechter, de 
rechtercommissaris, de officier van justitie en de 
politie op zijn of haar geheim houdings plicht kan 
beroepen.26 Het verschonings recht is geregeld in 
artikel 218 Wetboek van Strafvordering. De rechter 
kan dit alleen terzijde schuiven als hij van oordeel is 
dat de hulpverlener ten onrechte een beroep doet op 
zijn of haar verschoningsrecht. 

Alle werkers in de gezondheidszorg hebben een 
zwijgplicht, maar alleen degenen van wie dat door 
de wet of rechtspraak is erkend hebben 
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verschonings recht. Naast artsen zijn dat onder 
anderen verpleegkundigen, apothekers, 
verloskundigen, sociaalpsychiatrisch werkers en 
maatschappelijk werkers van het RIAGG. Anderen 
(bijvoorbeeld medisch secretaressen) moeten zich 
op het verschoningsrecht van de arts beroepen. 

Maatschappelijk werkenden hebben wel een 
beroepsgeheim, maar de keerzijde – het 
verschoningsrecht – is door de Hoge Raad niet 
erkend. Zij kunnen zich bij de rechter wel beroepen 
op hun (in hun beroepscode vastgelegde) zwijg of 
geheimhoudingsplicht, maar de rechter maakt in 
dat geval een eigen afweging of het belang van de 
privacy van de cliënt zwaarder moet wegen dan het 
belang van de getuigenis. 

Uitzonderingen
Het beroepsgeheim is niet absoluut. Doorbreking 
van de geheimhoudingsplicht is toegestaan 
wanneer sprake is van:

> Nadrukkelijk en geinformeerde toestemming van 
de patiënt. Wanneer de cliënt toestemming geeft 

bepaalde informatie te verstrekken is de 
hulpverlener niet gehouden aan het beroeps
geheim. Hij of zij is echter niet verplicht 
informatie te geven.27 De cliënt mag de 
toestemming altijd weer intrekken

> Informatie uitwisseling met degenen die 
rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn

> Een wettelijk verplichting, bijv. op grond van  
de Zorgverzekeringswet of de Wet publieke 
gezondheid

> Een conflict van plichten, d.w.z. door het 
doorbreken van het beroepsgeheim kan 
ernstige schade voor de cliënt of anderen 
worden voorkomen

25 Art. 1.1.1 Wmo 2015 verstaat onder huiselijk geweld: lichamelijk, geestelijk of 
seksueel geweld of de bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. 
Tot de huiselijke kring behoren (ex)partners, gezinsleden, familieleden en 
huisgenoten.

26 “Aan het verschoningsrecht ligt ten grondslag dat het maatschappelijk belang dat 
de waarheid in rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk 
belang dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van 
het toevertrouwde om bijstand en advies tot de verschoningsgerechtigde moet 
kunnen wenden”, Erasmus MC arrest, Hoge Raad 21 oktober 2008, NJ 2008, 630.

27 Hoge Raad 26 mei 2009, LJN BG9979 (LUMC).
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> (Onder bepaalde voorwaarden) wanneer  
dat noodzakelijk is voor wetenschappelijk 
onderzoek.

Ook de rechter kan in sommige gevallen een 
geheimhouder verplichten inlichtingen te 
verstrekken of gegevens af te staan voor 
onderzoek. 

Conflict van plichten
Voor het omgaan met signalen en vermoedens 
 van mensenhandel is met name de uitzondering 
‘conflict van plichten’ van belang. Een conflict van 
plichten doet zich voor wanneer een zwaarwegend 
belang van de cliënt of een ander dan de cliënt 
doorbreking van de geheimhouding rechtvaardigt, 
omdat het bewaren van het geheim ernstig gevaar 
of nadeel oplevert voor de cliënt of een ander. Met 
andere woorden, wanneer de plicht om te zwijgen 
botst met de plicht om de cliënt of een ander te helpen 
door met een ander over hem of haar te spreken. 

Hiervan is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen 
sprake. Het moet gaan om een noodsituatie, de 

dreiging moet reëel zijn en het gevaar moet niet  
op een andere manier kunnen worden afgewend.  
Dat wil zeggen dat de betrokken hulpverlener al 
het mogelijke moet hebben geprobeerd om zonder 
doorbreking van zijn of haar geheimhoudingsplicht 
het probleem op te lossen. Deze afweging moet de 
hulpverlener zelf maken. Bovendien dient deze te 
kunnen verantwoorden waarom hij of zij inbreuk 
maakt op de geheimhoudingsplicht die hij of zij 
tegenover de cliënt heeft.

Bij de afweging speelt ook de positie van de cliënt 
een rol. Wanneer deze zich in een afhankelijk
heidssituatie bevindt, waardoor hij of zij minder 
goed of niet in staat is zelf op te komen tegen het 
geweld of het geweld op eigen kracht te stoppen, 
dan is doorbreking eerder gerechtvaardigd. 
Ditzelfde geldt voor minderjarigen. Ook mag, waar 
van toepassing, de veiligheid voor personen in en 
rondom de instelling waar de betrokken 
hulpverlener werkt, meegewogen worden. 

Doorbreking van het beroepsgeheim tegenover 
politie of justitie zal met name geoorloofd zijn in 
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situaties waarin ernstige schade als gevolg van 
strafbaar handelen door het ingrijpen van de 
hulpverlener kan worden afgewend. Een voorbeeld 
is het melden van mensenhandel.

Bij de afweging spelen de begrippen subsidiariteit 
en proportionaliteit een belangrijke rol. Met 
subsidiariteit wordt bedoeld dat de hulpverlener 
zich de vraag moet stellen of de veiligheid van het 
slachtoffer ook op een minder ingrijpende wijze 
kan worden beschermd dan door het beroeps
geheim te doorbreken. Zo ja, dan moet hij kiezen 
voor het minder ingrijpende alternatief. Met 
proportionaliteit wordt bedoeld dat de schade  
als gevolg van de schending van het geheim in 
verhouding moet staan tot het voordeel dat de 
schending met zich brengt. 

De uiteindelijke beslissing moet de professional zelf 
nemen op basis van een afweging van het belang 
van het beroepsgeheim en de belangen die in het 
gedrang komen bij het bewaren daarvan. Belangrijk 
om voor ogen te houden is dat het doel van het 
doorbreken van het beroepsgeheim altijd de 

bescherming van de cliënt of een ander is. Dat wil 
zeggen dat de professional vanuit zijn zorgplicht  
die stappen zet die ertoe kunnen leiden dat deze 
specifieke cliënt (of een ander) beschermd wordt. 
De zorgplicht van artsen en andere medische 
professionals is o.a. vastgelegd in de WGBO (artikel 
7:453 BW). Bij zijn werkzaamheden moet de 
hulpverlener ‘de zorg van een goed hulpverlener’  
in acht nemen. Dit betekent onder meer in dat de 
hulpverlener zijn patient behoedt voor schade. 

Zorgvuldigheidscriterium
Ook de tuchtrechter erkent dat bij een conflict van 
plichten de zwijgplicht mag worden doorbroken 
zonder toestemming van de cliënt. Daarbij is van 
belang dat dit besluit op zorgvuldige wijze wordt 
genomen (zorgvuldigheidscriterium). Bij het 
beoordelen van de zorgvuldigheid van het besluit 
wordt in het geval van kindermishandeling en 
huiselijk geweld onder andere gelet op collegiale 
consultatie, raadpleging van Veilig Thuis, de 
aanwezigheid van voldoende relevante feiten of 
signalen en een zorgvuldige verzameling hiervan, 
een zorgvuldige en concrete afweging van 
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belangen, en de vraag of de hulpverlener zich heeft 
ingespannen om toestemming van de cliënt te 
krijgen of deze te informeren indien het verkrijgen 
van toestemming niet mogelijk bleek, met in 
achtneming van zijn mogelijkheden en de 
omstandigheden waarin de cliënt verkeert. 

Er mag worden aangenomen dat deze criteria, 
mutatis mutandis, ook gelden voor melding van 
(een vermoeden van) mensenhandel zonder 
toestemming van de cliënt. Wel geldt dat de 
melding bij Veilig Thuis primair gericht is op 
onderzoek en hulpverlening. Bij een melding  
bij de politie in geval van een (vermoeden van) 
mensenhandel staat het strafrechtelijke traject  
veel meer op de voorgrond. Het is te verwachten 
dat dan extra zware eisen zullen worden gesteld 
aan de motivering van de noodzaak om te melden 
zonder toestemming van de betrokkene. 

Politie en Justitie
Het beroepsgeheim houdt in dat persoonsgegevens 
van de cliënt ook niet gedeeld mogen worden met 
de politie, het Openbaar Ministerie (OM) of de 

rechter. Ook hier geldt echter dat de professional 
kan oordelen dat een conflict van plichten 
doorbreking van het beroepsgeheim rechtvaardigt. 
Ook wanneer politie of justitie om cliëntgegevens 
vragen rust de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
voor de vraag of en in hoeverre gegevens worden 
verstrekt bij de professional. 

Wanneer een arts of andere verschonings gerechtigde 
wordt opgeroepen als getuige in een strafrechtelijke 
procedure moet hij daaraan gehoor geven. Hij is 
echter niet verplicht vragen te beantwoorden 
wanneer dat doorbreking van het beroepsgeheim 
inhoudt. Hij kan zich dan beroepen op zijn 
verschoningsrecht. In mensenhandelzaken kan 
informatie uit het medisch dossier soms belangrijk 
aanvullend bewijs zijn. Indien het slachtoffer daarvoor 
toestemming geeft mag de hulpverlener gegevens uit 
het dossier verstrekken. Hij is daar echter ook bij 
toestemming niet toe verplicht. De uiteindelijke 
afweging tussen het belang van waarheidsvinding en 
het maatschappelijk belang dat iedereen zich vrij tot 
de gezondheidszorg moet kunnen wenden blijft bij de 
professional liggen. 
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Het delen van het geheim moet altijd gericht zijn  
op het afwenden van een direct gevaar of ernstig 
nadeel voor de betrokken patiënt of een ander en 
niet op een opsporingsbelang van politie of OM, 
hoewel dat er natuurlijk wel mee gediend kan zijn. 
Waarheidsvinding is geen reden om het beroeps
geheim te doorbreken. Bij de afweging tussen 
strafrechtelijke waarheidsvinding en bewaren  
van het beroepsgeheim zal de rechter als regel het 
laatste belang laten prevaleren. Een uitzondering 
hierop is mogelijk als er sprake is van ‘zeer 
uitzonderlijke omstandigheden’. In dat geval kan, 
aldus de Hoge Raad, het belang van de 
waarheidsvinding voorrang hebben op het beroeps
geheim. Zeer uitzonderlijke omstandigheden zijn tot 
nu toe slechts aangenomen door de Hoge Raad 
wanneer de patiënt of de verschoningsgerechtigde 
hulpverlener (bijv. de arts) zelf werd verdacht van 
een ernstig strafbaar feit.28

Wanneer de hulpverlener besluit de politie te 
informeren dan moet hij zijn beroepsgeheim zo min 
mogelijk schenden, dat wil zeggen niet meer 
gegevens verstrekken dan noodzakelijk is voor het 

doel. Daarbij is het aan te bevelen de informatie 
zoveel mogelijk te beperken tot feitelijke gegevens.

Strafrecht
Schending van het beroepsgeheim is strafbaar, 
tenzij sprake is van een van de uitzonderingen 
(artikel 272 Wetboek van Strafrecht). Vervolging 
vindt echter alleen plaats als de getroffen persoon 
aangifte doet, er voldoende bewijs is en het 
Openbaar Ministerie (OM) vervolging opportuun 
acht. Wanneer het OM zelf om informatie verzoekt 
is vervolging niet mogelijk. 

Een hulpverlener kan ook aangesproken worden op 
het ten onrechte vasthouden aan het beroeps
geheim. Zo stelt artikel 255 Wetboek van Strafrecht 
degene strafbaar die “opzettelijk iemand tot wiens 
onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens 
wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze 
toestand brengt of laat”. Ook degene die getuige is 
van het ogenblikkelijke levensgevaar van een ander 

28 Zie o.a. Hoge Raad 26 mei 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG5979; Hoge Raad 28 
februari 2012, LJN BU6088.
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en nalaat die hulp te verlenen die hij zonder gevaar 
voor zichzelf of anderen kan geven, is strafbaar 
wanneer die ander overlijdt (artikel 450 Sr).

Voor sommige delicten geldt voor burgers een 
plicht tot aangifte. Mensenhandel valt niet onder 
deze delicten, maar mensenroof en verkrachting 
wel voor zover daardoor levensgevaar is 
veroorzaakt, evenals het gevangen houden  
van iemand (artikel 160 lid 1 en 3 Wetboek van 
Strafvordering). De verplichting tot aangifte geldt 
niet voor artsen en anderen die zich kunnen 
beroepen op hun verschoningsrecht (artikel 160  
lid 2 Wetboek van Strafvordering).

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 
Behalve de wetgeving met betrekking tot het 
beroepsgeheim is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Hierin zijn de belangrijkste regels voor de omgang 
met persoonsgegevens vastgelegd. De AVG 
vervangt per 25 mei 2018 de huidige Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf  

dat moment geldt dezelfde privacywetgeving  
voor de hele Europese Unie. De AVG versterkt de 
zeggenschap van mensen over hun gegevens en 
geeft organisaties die persoonsgegevens 
verwerken meer verplichtingen.29 Zo zijn 
organisaties onder de AVG bijv. verplicht een data 
protection impact assessment (DPIA) uit te voeren 
als een verwerking mogelijk een hoog risico 
inhoudt voor de rechten en vrijheden van de 
betrokkenen. De AVG (en tot 25 mei de Wbp)  
is van toepassing op elke situatie waarin 
persoonsgegevens worden verzameld, vastgelegd, 
uitgewisseld etc.30 Dit is van belang voor  
de uitwisseling van persoonsgegevens in 
samenwerkingsverbanden, ook wanneer het 
gegevens betreft die niet onder het medische 
beroepsgeheim vallen. Het begrip ‘persoons
gegevens’ moet ruim worden geïnterpreteerd  
en omvat elk gegeven betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare persoon 
(artikel 4 lid 1 AVG). In beginsel mogen gegevens 
alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor 
zij verzameld zijn. 
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Bijzondere persoonsgegevens
Net als de huidige Wbp verbiedt de AVG verwerking 
van zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. 
Hierbij moet worden gedacht aan gegevens waarvan 
de verwerking, gelet op de aard van deze gegevens, 
een groter risico voor de persoonlijke levenssfeer 
oplevert dan ‘gewone’ persoonsgegevens. 
Hieronder vallen onder meer gegevens over 
iemands gezondheid en seksueel gedrag of seksuele 
gerichtheid. Onder dit laatste valt ook het gegeven 
dat iemand in de prostitutie werkt,31 en daarmee ook 
dat iemand (mogelijk) slachtoffer is van 
mensenhandel voor prostitutie. Ook gegevens 
waaruit iemands religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuiging, politieke opvattingen of etnische 
afkomst blijken, vallen onder bijzondere 
persoonsgegevens (artikel 9 lid 1 AVG). 

Op dit verbod kan alleen onder nauw omschreven 
voorwaarden een uitzondering worden gemaakt, 
bijv. om redenen van volksgezondheid of voor de 
uitvoering van voorzieningen op het gebied van de 
sociale zekerheid of het arbeidsrecht. Ook kan een 
uitzondering gemaakt worden wanneer dit 

“noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend 
algemeen belang”. Voorwaarde daarvoor is dat  
“de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt 
gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht 
op bescherming van persoonsgegevens wordt 
geëerbiedigd en passende en specifieke 
maatregelen worden getroffen ter bescherming 
van de grondrechten en de fundamentele belangen 
van de betrokkene” (artikel 9 lid 2 g AVG). 
Bovendien moet er een wettelijke grondslag zijn.

Delen van informatie in 
samenwerkingsverbanden
Indien in een samenwerkingsverband persoons
gegevens worden gedeeld, moeten de 
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29 Zie voor meer informatie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: 
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avgnieuweeuropese
privacywetgeving/voorbereidingopdeavg

30 “Verwerking” betekent elke bewerking of een geheel van bewerkingen met 
betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al 
dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, 
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden 
of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, 
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 AVG).

31 Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 26 april 2012 aan de 
voorzitter van de Eerste Kamer, kenmerk 253539, inzake Herbezinning 
Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg
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deelnemende organisaties voldoen aan de normen 
van de privacywetgeving. Behalve (vanaf 25 mei) 
de AVG zijn op het delen van persoonsinformatie in 
samenwerkingsverbanden o.a. de WGBO en de 
Wet politiegegevens (indien de politie deelneemt) 
van toepassing. Verder kunnen er per beroeps
groep specifieke wetten en regelingen zijn en blijft 
het medisch beroepsgeheim gelden. Dat betekent 
dat vooraf bij een aantal aandachtspunten moet 
worden stilgestaan. Onder meer moet u zich 
afvragen of informatie delen noodzakelijk is en zo 
ja, of een eventueel beroepsgeheim u toestaat om 
informatie te delen. 

Voor meer informatie en vragen over het inrichten 
van samenwerkingsverbanden kunt u zich evt. 
wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens  
(09002001 201) of het Centrum voor Criminaliteits
preventie en Veiligheid (065497 70 76).32 

Vreemdelingenrecht 
Een deel van de (mogelijke) slachtoffers van 
mensenhandel heeft geen rechtmatig verblijf in 
Nederland. Bij contact met de politie lopen zij het 

risico op uitzetting. Om dit te voorkomen kunnen 
zij een beroep doen op hoofdstuk B 8/3 van de 
Vreemdelingencirculaire.33 Dit hoofdstuk bepaalt 
dat bij de geringste aanwijzing van mensenhandel 
het vermoedelijk slachtoffer een bedenktijd van 
maximaal 3 maanden moet worden gegund om te 
herstellen en te besluiten of zij of hij aangifte wil 
doen of op een andere wijze medewerking wil 
verlenen aan het strafrechtelijk onderzoek. 
Gedurende deze periode heeft het slachtoffer recht 
op opvang en zorg. 

Wanneer het slachtoffer aangifte doet of op een 
andere manier meewerkt aan het opsporings en 
vervolgingsonderzoek heeft hij of zij recht op een 
tijdelijke verblijfsvergunning voor de duur van de 
strafrechtelijke procedure tot en met een eventueel 
hoger beroep. 

Na afloop van de strafrechtelijke procedure vervalt 
de verblijfsvergunning en moet hij of zij in principe 
terugkeren naar het land van herkomst, tenzij er 
sprake is van bijzondere individuele omstandig
heden. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand om 
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klemmende redenen van humanitaire aard niet terug 
kan naar het land van herkomst. Dan gaat het om 
factoren als het risico van represailles, de mate van 
bescherming daartegen die de autoriteiten in het 
land van herkomst kunnen en willen bieden, het 
risico van vervolging in het land van herkomst, 
bijvoorbeeld voor prostitutie, en de mogelijkheden 
van sociale en maatschappelijke herintegratie in het 
land van herkomst. Het slachtoffer heeft ook recht 
op een verblijfsvergunning als de strafzaak tot een 
onherroepelijke veroordeling heeft geleid, wanneer 
hij of zij op het moment van de uitspraak drie jaar of 
langer op basis van een tijdelijke verblijfsvergunning 
mensenhandel in Nederland heeft verbleven of 
wanneer de strafzaak na drie jaar nog loopt. 

Behandeling van slachtoffers 
mensenhandel 
Er is een speciale Aanwijzing mensenhandel van  
het Openbaar Ministerie.34 Deze geeft regels voor 
de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel. 
Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan de 
behandeling van het slachtoffer. Daarnaast is de 
Aanwijzing slachtofferzorg van toepassing. 

Slachtoffers moeten correct worden bejegend  
en met aandacht voor hun specifieke situatie.  
Zij hebben recht op een advocaat en ondersteuning 
tijdens de rechtsgang, bijvoorbeeld bij het 
verkrijgen van een schadevergoeding. Voorkomen 
moet worden dat de strafrechtelijke procedure leidt 
tot secundaire victimisatie. Ze hebben bovendien 
recht op bescherming tegen vervolging voor 
eventuele strafbare feiten waartoe zij als slachtoffer 
van mensenhandel zijn gedwongen, zoals 
bijvoorbeeld het plegen van diefstallen. 

32 Zie ook: Het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden, KNMG, 2014. 
Deze is echter nog niet geupdate naar de nieuwe regels onder AVG  
www.knmg.nl/actualiteitopinie/nieuws/nieuwsbericht/beroepsgeheimin
samenwerkingsverbandenwatmageenartsdelen.htm

33 Zie voor meer informatie: www.nationaalrapporteur.nl/Mensenhandel/ 
Wetenregelgeving/rechtspositievanslachtoffers.aspx

34 Zie: www.nationaalrapporteur.nl/binaries/aanwijzingmensenhandel2013_
tcm63508516_tcm2316655.pdf
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http://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/beroepsgeheim-in-samenwerkingsverbanden-wat-mag-een-arts-delen.htm
http://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/beroepsgeheim-in-samenwerkingsverbanden-wat-mag-een-arts-delen.htm
http://www.nationaalrapporteur.nl/Mensenhandel/Wet-enregelgeving/rechtspositievanslachtoffers.aspx
http://www.nationaalrapporteur.nl/Mensenhandel/Wet-enregelgeving/rechtspositievanslachtoffers.aspx
http://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/aanwijzing-mensenhandel-2013_tcm63-508516_tcm23-16655.pdf
http://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/aanwijzing-mensenhandel-2013_tcm63-508516_tcm23-16655.pdf
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Gebruikte afkortingen

AVG  Algemene Verordening Gegevensbescherming
BIG  Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BW  Burgerlijk Wetboek
TCI   Team Criminele Inlichtingen
CoMensha  Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel
GGD   Gemeentelijke Gezondheidsdienst
HR  Hoge Raad
KNMG  Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
OM   Openbaar Ministerie
V&VN  Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
Wbp  Wet bescherming persoonsgegevens
WGBO  Wet op de geneeskundige behandeling 
Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning  
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Bijlage 1a: Signalen van mensenhandel35

35 Een schema is opgenomen in Praktische handleiding, eerstelijnst identificatie 
van slachtoffers van mensenhandel.

 Seksuele uitbuiting: hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/
Mensenhandel/praktischehandleidingsignaleringmensenhandelseksuele
uitbuiting.pdf

 Arbeidsuitbuiting: hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/
Mensenhandel/praktischehandleidingsignaleringmensenhandel
arbeidsuitbuiting.pdf

 Gedwongen bedelarij en strafbare activiteiten: hetccv.nl/fileadmin/
Bestanden/Onderwerpen/Mensenhandel/praktischehandleiding
signaleringmensenhandelgedwongenbedelarijstrafbareactiviteiten.pdf

Hoe meer signalen u ziet, hoe sterker het 
vermoeden dat er iets aan de hand is. 
Hieronder vindt u voorbeelden van signalen 
bij enkele van de praktijkvoorbeelden uit  
deze handreiking. 
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http://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Mensenhandel/praktische-handleiding-signalering-mensenhandel-seksuele-uitbuiting.pdf
http://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Mensenhandel/praktische-handleiding-signalering-mensenhandel-seksuele-uitbuiting.pdf
http://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Mensenhandel/praktische-handleiding-signalering-mensenhandel-seksuele-uitbuiting.pdf
http://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Mensenhandel/praktische-handleiding-signalering-mensenhandel-arbeidsuitbuiting.pdf
http://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Mensenhandel/praktische-handleiding-signalering-mensenhandel-arbeidsuitbuiting.pdf
http://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Mensenhandel/praktische-handleiding-signalering-mensenhandel-arbeidsuitbuiting.pdf
http://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Mensenhandel/praktische-handleiding-signalering-mensenhandel-gedwongen-bedelarij-strafbare-activiteiten.pdf
http://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Mensenhandel/praktische-handleiding-signalering-mensenhandel-gedwongen-bedelarij-strafbare-activiteiten.pdf
http://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Mensenhandel/praktische-handleiding-signalering-mensenhandel-gedwongen-bedelarij-strafbare-activiteiten.pdf
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> Signalen

> Lange werkdagen
> Lichamelijk letsel 
> Kwestbare positie (geen verblijfs

vergunning, spreekt de taal slecht, etc.)
> Bang voor zijn baas

De Oekraïense Boris meldt zich met pijn in zijn rug 
en borst bij de huisarts. Na onderzoek vermoedt die 
enkele gekneusde ribben en een gebroken 
sleutelbeen. Dit alles lijkt al enkele dagen geleden 
opgelopen te zijn. Desgevraagd vertelt Boris dat hij 
‘gevallen’ is en niet eerder gekomen is omdat hij van 
zijn baas niet weg mocht van de bouwplaats. Meer 
wil hij er niet over kwijt. Doorgestuurd worden naar 
het ziekenhuis wil hij niet, hij is onverzekerd en 
angstig dat hij dan het land uitgezet zou kunnen 
worden. 

Omdat de huisarts aan uitbuiting denkt, belt hij met 
CoMensha. Daar bevestigen ze dat hij inderdaad 
signalen van mensenhandel gezien zou kunnen 
hebben. Ze adviseren hem wat meer door te vragen.

Enkele dagen later spreekt de huisarts hem opnieuw. 
Hij besluit Boris te vertellen dat hij ook zonder 
papieren recht op veilig werken, ziek melden en 
zorg heeft. Met behulp van de tolkentelefoon vraagt 

hij wat meer over het werk van Boris. Boris blijkt 
zeven dagen per week lange uren te maken op de 
bouwplaats en krijgt lang niet altijd betaald. Hij is 
bang voor zijn baas, een man die met ongure types 
omgaat, en bang voor de autoriteiten. De huisarts 
adviseert hem om eens met FairWork te gaan praten. 
Daar kan hij in zijn eigen taal informatie krijgen en 
met ondersteuning beslissen of hij wel of niet 
verdere stappen wil ondernemen. De arts besluit 
zelf een afspraak voor hem te maken.

Rugpijn
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Op de SOApoli ziet de verpleegkundige regelmatig 
sekswerker Monica. In de wachtkamer zit Alex, de 
man die haar zaken regelt. Monica is erg tevreden 
met hem. Als je doorvraagt blijkt ze zonder 
condoom te moeten werken. Ook staat ze het 
grootste gedeelte van haar inkomsten af en maakt  
ze lange dagen. Ze vindt dit niet meer dan redelijk. 
De verpleegkundige vraagt zich af of ze middelen 
heeft om in te grijpen. Monica wil echter beslist niet 
dat de verpleegkundige de politie belt en zegt zelf 
wel met de man die alles regelt te gaan praten.

Enkele maanden later meldt Monica zich opnieuw. 
Dit keer ziet de verpleegkundige duidelijke sporen 
van fysiek geweld. Als ze vraagt aan Monica waarom 
ze bij Alex blijft werken, begint ze te huilen. Ze zegt 
ze dat ze niet weet waar ze heen moet en bovendien 
de andere, jongere meisjes niet in de steek wil laten. 
Toch wil ze niet naar de politie. De verpleegkundige 
vraagt de arts van de poli mee te kijken naar de 
verwondingen van Monica. Wanneer ze vervolgens 

met collega’s de zaak bespreekt , blijken die eerder 
vrouwen met dezelfde Alex gezien te hebben, met 
signalen van uitbuiting. De verpleegkundige besluit 
te melden bij het team mensenhandel van de politie. 

Monica moet zonder condoom werken 

> Signalen

> Geen of weinig geld ter beschikking
> Moet zonder condoom werken
> Lange dagen
> Een man regelt haar zaken
> Sporen van fysiek geweld
> ‘Ze blijft voor de andere meisjes’
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> Signalen

> Ze komt pas laat bij een verloskundige 
waardoor ze zorg heeft gemist

> Niet naar school geweest, terwijl ze 
waarschijnlijk leerplichtig was

> Tienerzwangerschap
> Maakt lange dagen, terwijl ze minderjarig is
> Angst om onderdak te verliezen als ze niet 

kan werken

De Marokkaanse Malika van 18 jaar komt in het 
derde stadium van haar zwangerschap bij de 
verloskundige. Ze vertelt desgevraagd dat ze  
‘al heel lang’ niet naar school geweest is. De 
verloskundige vraagt wat ze de hele dag doet. 
Malika vertelt dat ze voor de vier kinderen van haar 
achternicht zorgt, kookt en schoonmaakt. Ze maakt 
zich zorgen over de periode na de bevalling. Ze zal 
niet zoveel meer in huis kunnen werken. Ze vreest 
dat haar achternicht haar dan op straat zet. 

De verloskundige is verrast door dit verhaal. Ze is 
bezorgd om het welzijn van moeder en kind en 
vraagt door. Als ze aangeeft dat Malika voor en na 
de bevalling zeker een tijdje rust zal moeten 
nemen, geeft Malika aan dat dat echt niet zal 
kunnen. Ze besluit dit goed te noteren in het 
dossier en te overleggen met haar collega’s. 

Malika is bang op straat gezet te worden
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Documenteren van signalen 36

Geen signalen Aanwezigheid 
van signalen Bewijs Meer info nodig

Dwang 
middelen

Dreiging

Gebruik van fysiek of seksueel geweld

Beperking van (bewegings)vrijheid 

Isoleren en/of controleren

Achterhouden van documenten

Inhouden van inkomsten

Afpersing

(Fictieve) schulden

Bedrog/misleiding

Machtsmisbruik/misbruik van een afhankelijke 
of kwetsbare positie

Andere dwangmiddelen, zoals kleineren en 
vernederen

Ziet u nog andere mogelijke signalen die u niet in het schema 
onder kan brengen?

Ziet u mogelijke signalen die uw vermoedens ontkrachten  
of in twijfel brengen?

36 Het onderstaande schema is een bewerking voor Nederland van het schema 
opgenomen in Praktische handleiding, eerstelijnst identificatie van slachtoffers 
van mensenhandel, gericht op seksuele uitbuiting in het kader van het EU 
project ‘Development of common guidelines and procedures on identification 
of victims of human trafficking’, juni 2013.

Bijlage 1b:
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Soa Aids Nederland
Keizersgracht 392
1016 GB AMSTERDAM
Tel: +31 (0)2062 62 669
info@soaaids.nl
www.soaaids.nl

CoMensha 
Telefonische helpdesk: +31 (0)33448 1186 
info@comensha.nl
www.comensha.nl

Neem contact op met CoMensha voor advies en 
doorverwijzing alle soorten mensenhandel 
(helpdesk geopend op werkdagen 09:0017:00 uur).

FairWork
Meeuwenlaan 98100
1021 JL Amsterdam
Tel: +31 (0)2076 00 809
info@fairwork.nu
www.fairwork.nu

In geval van arbeidsuitbuiting: FairWork geeft 
gratis en anoniem informatie en biedt hulp aan 
mensen die problemen hebben met hun werkgever. 
Tip: noteer naam en telefoonnummer van het 
mogelijk slachtoffer en geef dit door aan FairWork.
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CoMensha 
Bij iedere stap in de handreiking kunt u zo nodig 
advies vragen bij CoMensha. Zij kunnen u 
ondersteunen bij: 

> Het duiden en wegen van signalen 
mensenhandel: “Zie ik het goed?” 

> De afweging of de vermoedens met  
de cliënt besproken kunnen worden:  
“Kan ik toestemming vragen?” 

> De afweging of u zelf voldoende effectieve hulp 
en bescherming kan bieden of organiseren, 
gelet op uw competenties, taken en 
bevoegdheden, of dat anderen ingeschakeld 
moeten worden: “Kan ik het zelf of moet ik 
anderen inschakelen?” 

> Vragen over de beschikbare opvang en 
hulpverlening en de toepasselijke weten 
regelgeving, bijvoorbeeld de vreemdelingen
wetgeving: “Wat voor hulp en bescherming  
kan door wie geboden worden?” 

> De afweging doorbreking beroepsgeheim:  
“Is er sprake van een conflict van plichten dat 
doorbreking van het beroepsgeheim 
rechtvaardigt (indien geen toestemming)?”  
Bij specialistische of complexe vragen over het 
beroepsgeheim zullen zij u doorverwijzen naar 
de infolijn van de KNMG
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Goede en actuele informatie over mensenhandel is te vinden op:

Nationale Rapporteur Mensenhandel: 
www.nationaalrapporteur.nl

Slachtofferwijzer mensenhandel: 
www.slachtofferwijzer.nl/geweld/mensenhandelenuitbuiting/praktischehulpbij 
mensenhandelenuitbuiting

Slachtofferwijzer loverboys: 
www.slachtofferwijzer.nl/hulppagina/eenloverboy

Verder lezen over het medische beroepsgeheim en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, 2016. Te downloaden op: 
www.knmg.nl/richtlijnomgaanmetmedischegegevens

KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld, KNMG, editie 2015. Te downloaden op: 
www.knmg.nl/pdf/kindermishandeling

http://www.nationaalrapporteur.nl
http://www.slachtofferwijzer.nl/geweld/mensenhandel-en-uitbuiting/praktische-hulp-bij-mensenhandel-en-uitbuiting
http://www.slachtofferwijzer.nl/geweld/mensenhandel-en-uitbuiting/praktische-hulp-bij-mensenhandel-en-uitbuiting
http://www.slachtofferwijzer.nl/hulppagina/een-loverboy
http://www.knmg.nl/richtlijn-omgaan-met-medische-gegevens
http://www.knmg.nl/pdf/kindermishandeling


KNMG, Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie, 2012. Te downloaden op: 
www.knmg.nl/adviesrichtlijnen/dossiers/politieenjustitieberoepsgeheim.htm 

KNMG, Het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden. Een wegwijzer voor zorgprofessionals, 
2014. Te downloaden op: 
www.knmg.nl/actualiteitopinie/nieuws/nieuwsbericht/beroepsgeheiminsamenwerkingsverbandenwat
mageenartsdelen.htm

College Bescherming Persoonsgegevens (2014), Informatie delen in samenwerkingsverbanden, 
Informatieblad nr. 31. Te downloaden op: 
autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/031_informatie_delen_in_
samenwerkingsverbanden_feb_2012.pdf

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Stappenplan voor het handelen bij 
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport, 
geactualiseerde versie 2016. Te downloaden op: 
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodelmeldcodehuiselijkgewelden
kindermishandeling
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http://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/politie-en-justitie-beroepsgeheim.htm
http://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/beroepsgeheim-in-samenwerkingsverbanden-wat-mag-een-arts-delen.htm
http://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/beroepsgeheim-in-samenwerkingsverbanden-wat-mag-een-arts-delen.htm
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/031_informatie_delen_in_samenwerkingsverbanden_feb_2012.pdf
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/031_informatie_delen_in_samenwerkingsverbanden_feb_2012.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
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1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met 
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren 
of geldboete van de vijfde categorie gestraft:

 1°.  degene die een ander door dwang, geweld of 
een andere feitelijkheid of door dreiging met 
geweld of een andere feitelijkheid, door 
afpersing, fraude, misleiding dan wel door 
misbruik van uit feitelijke omstandigheden 
voortvloeiend overwicht, door misbruik van 
een kwetsbare positie of door het geven of 
ontvangen van betalingen of voordelen om 

de instemming van een persoon te verkrijgen 
die zeggenschap over die ander heeft, werft, 
vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, 
met inbegrip van de wisseling of overdracht 
van de controle over die ander, met het 
oogmerk van uitbuiting van die ander of de 
verwijdering van diens organen;

Bijlage 4:

Artikel 273f Wetboek van Strafrecht, mensen-
handel, geldend vanaf 15 november 2013
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 2°.  degene die een ander werft, vervoert, 
overbrengt, huisvest of opneemt, met 
inbegrip van de wisseling of overdracht van 
de controle over die ander, met het oogmerk 
van uitbuiting van die ander of de 
verwijdering van diens organen, terwijl die 
ander de leeftijd van achttien jaren nog niet 
heeft bereikt;

 3°.  degene die een ander aanwerft, medeneemt 
of ontvoert met het oogmerk die ander in 
een ander land ertoe te brengen zich 
beschikbaar te stellen tot het verrichten van 
seksuele handelingen met of voor een derde 
tegen betaling;

 4°.  degene die een ander met een van de onder 
1° genoemde middelen dwingt of beweegt 
zich beschikbaar te stellen tot het verrichten 
van arbeid of diensten of zijn organen 
beschikbaar te stellen dan wel onder de 
onder 1° genoemde omstandigheden enige 
handeling onderneemt waarvan hij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander 

zich daardoor beschikbaar stelt tot het 
verrichten van arbeid of diensten of zijn 
organen beschikbaar stelt;

 5°.  degene die een ander ertoe brengt zich 
beschikbaar te stellen tot het verrichten van 
seksuele handelingen met of voor een derde 
tegen betaling of zijn organen tegen betaling 
beschikbaar te stellen dan wel ten aanzien 
van een ander enige handeling onderneemt 
waarvan hij weet of redelijkerwijs moet 
vermoeden dat die ander zich daardoor 
beschikbaar stelt tot het verrichten van die 
handelingen of zijn organen tegen betaling 
beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd 
van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

 6°.  degene die opzettelijk voordeel trekt uit de 
uitbuiting van een ander;
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 7°.  degene die opzettelijk voordeel trekt uit  
de verwijdering van organen van een ander, 
terwijl hij weet of redelijkerwijs moet 
vermoeden dat diens organen onder de 
onder 1° bedoelde omstandigheden zijn 
verwijderd;

 8°.  degene die opzettelijk voordeel trekt uit 
seksuele handelingen van een ander met  
of voor een derde tegen betaling of de 
verwijdering van diens organen tegen 
betaling, terwijl die ander de leeftijd van 
achttien jaren nog niet heeft bereikt;

 9°.  degene die een ander met een van de onder 
1° genoemde middelen dwingt dan wel 
beweegt hem te bevoordelen uit de 
opbrengst van diens seksuele handelingen 
met of voor een derde of van de verwijdering 
van diens organen.

2.  Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van 
een ander in de prostitutie, andere vormen 
van seksuele uitbuiting, gedwongen of 
verplichte arbeid of diensten, met inbegrip 
van bedelarij, slavernij en met slavernij te 
vergelijken praktijken, dienstbaarheid en 
uitbuiting van strafbare activiteiten.

3.  De schuldige wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien 
jaren of geldboete van de vijfde categorie, 
indien:

 1°.  de feiten, omschreven in het eerste lid, 
worden gepleegd door twee of meer 
verenigde personen;

 2°.  degene ten aanzien van wie de in het eerste 
lid omschreven feiten worden gepleegd een 
persoon is die de leeftijd van achttien jaren 
nog niet heeft bereikt dan wel een ander 
persoon is bij wie misbruik van een 
kwetsbare positie wordt gemaakt;
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 3°.  de feiten, omschreven in het eerste lid, zijn 
voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van 
geweld.

4.  Indien een van de in het eerste lid omschreven 
feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge 
heeft of daarvan levensgevaar voor een ander 
te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten 
hoogste achttien jaren of geldboete van de 
vijfde categorie opgelegd.

5.  Indien een van de in het eerste lid omschreven 
feiten de dood ten gevolge heeft, wordt 
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van 
ten hoogste dertig jaren of geldboete van de 
vijfde categorie opgelegd.

6.  Onder kwetsbare positie wordt mede 
begrepen een situatie waarin een persoon 
geen andere werkelijke of aanvaardbare 
keuze heeft dan het misbruik te ondergaan.

7.  Artikel 251 is van overeenkomstige 
toepassing.

 
 De nieuwste wijzigingen kunt u altijd vinden op: 

wetten.overheid.nl 
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http://wetten.overheid.nl



