Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Kant (SP) over ASR-therapie en opleiding. (2040502090)
1
Wat is uw opvatting en oordeel over de ASR-therapie en de -opleiding? 1
2
Deelt u de mening dat hier grenzen worden overschreden in de arts-patiëntrelatie?
3
Wat is uw reactie op de opvatting van deskundigen dat patiënten er schade
van kunnen ondervinden, het «kwakzalverij» is, en de handelingen van de
therapeuten strafbaar zijn? Wat gaat u op deze punten ondernemen?
1, 2 en 3
Ik neem forse afstand van praktijken waar de grenzen in de arts-patiëntrelatie
overschreden worden. Ik ben van mening dat zorgverleners zich te allen tijde
moeten onthouden van contacten van seksuele aard binnen de hulpverlening
aan patiënten. Het Wetboek van Strafrecht stelt immers degene strafbaar die
“werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht pleegt
met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft
toevertrouwd” (art 249 tweede lid Wetboek van Strafrecht). Overigens is de
wet BIG ook van toepassing (artikel 96 Wet BIG, strafbepaling).
Uit de rapportage in TROS RADAR blijkt dat seksueel contact onderdeel kan
uitmaken van de ASR-therapie. Ik acht dit onacceptabel. De therapeuten die
in het kader van ASR-therapie seksueel contact hebben met hun patiënt(en)
overtreden daarmee de wettelijke bepalingen betreffende de zorgverlenerpatiëntrelatie.
Op basis van de bovengenoemde wetsartikelen kan het Openbaar Ministerie
dergelijke therapeuten vervolgen. Ik zal daarom de IGZ verzoeken alle
meldingen over seksueel contact in het kader van ASR-therapie aan te geven
bij het Openbaar Ministerie.
4
Hoe kan het dat de Consumentenbond in samenwerking met u een positief
oordeel geeft? Wat vindt u hiervan?
4
De Consumentenbond wordt door mijn departement gesubsidieerd om het
kwaliteitsbeleid bij circa vijftig alternatieve beroepsorganisaties te toetsen. In
dit kader onderzoekt de Consumentenbond zaken zoals de eisen die
beroepsorganisaties aan hun leden stellen, in hoeverre de aangesloten
behandelaars in de praktijk de richtlijnen van hun beroepsorganisatie naleven,
en de kwaliteit van opleidingen in de alternatieve gezondheidszorg. De
uitkomsten van het onderzoek door de Consumentenbond hebben slechts
betrekking op deze procesmatige aspecten en bevatten noch een inhoudelijk
oordeel over de verschillende therapieën noch een indicatie van de
werkzaamheid daarvan. Ik zal de Consumentenbond verzoeken om de
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onderzoekscriteria voor zover dat niet al gebeurt, nog explicieter te vermelden
in haar volgende onderzoeksrapport.
Het onderzoek van de Consumentenbond betekent dus geen “keurmerk”. Het
onderzoek van de Consumentenbond is slechts bedoeld om voor burgers
inzichtelijk te maken in welke mate de betrokken alternatieve
beroepsorganisaties aan hun kwaliteitsbeleid werken.
De subsidieafspraken voor het huidige onderzoek lopen tot eind 2005. Het is
mijn voornemen de subsidiëring niet te continueren aangezien deze kan
worden opgevat als legitimerend jegens alternatieve geneeswijzen.
5
Bent u bereid de Inspectie een onderzoek naar deze methode te laten doen?
Zo neen, waarom niet?
5
Ik heb de Inspectie verzocht om alle meldingen te onderzoeken en waar nodig
aangifte te doen bij het OM. Het OM is vervolgens verantwoordelijk voor het al of
niet vervolgen van de gemelde strafbare feiten.
De Inspectie heeft inmiddels één klacht ontvangen en is naar aanleiding
hiervan een onderzoek gestart. Ik zal de behandeling van deze klacht
nauwlettend volgen om te bezien of de strafbepalingen van de Wet BIG en het
Wetboek van Strafrecht in het algemeen voldoende mogelijkheden bieden
voor vervolging.
6
Wat is uw opvatting over het gegeven dat twaalf zorgverzekeraars deze
therapieën vergoeden? Bent u bereid hiertegen stappen te ondernemen?
6
De betrokken zorgverzekeraars vergoeden de ASR-therapie in het kader van een
aanvullende ziektekostenverzekering. Dergelijke aanvullende verzekeringen zijn
privaatrechtelijke overeenkomsten waarop de overheid geen invloed heeft. Zie
verder 1, 2 en 3.
Gelet op de ernst van de zaak heb ik de antwoorden op uw bovengestelde vragen
ook toegezonden aan Zorgverzekeraars Nederland, met het verzoek de
zorgverzekeraars expliciet op de hoogte te brengen van mijn standpunt in deze,
waarbij ik verwacht dat zij gepaste maatregelen nemen in die gevallen waar de
wettelijk bepalingen zorgverlener-patiëntrelatie worden overtreden.

