
 
 
 

Het opzeggen van een behandelovereenkomst 
door een hulpverlener  
 
In het Nederlandse recht zijn partijen bij overeenkomsten vrij om de aard en de inhoud van 
de overeenkomst te bepalen, de zogenaamde contractsvrijheid.  Een uitzondering vormt de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst zoals die geregeld is in de WGBO.   
 
In artikel 7:460 BW is bepaald dat de hulpverlener de behandelovereenkomst slechts kan 
opzeggen op grond van gewichtige redenen. Wanneer is nou sprake van gewichtige redenen?  
De wet geeft geen antwoord op deze vraag en de (tucht)rechtspraak is uiteraard casuïstisch. 
Bovendien is relevant dat ook al is er sprake van gewichtige redenen dit niet automatisch 
betekent dat de behandelovereenkomst direct opgezegd mag worden. Er dient een aantal 
zorgvuldigheidseisen in acht genomen te moeten worden. In het hiernavolgende zal 
uiteengezet worden wanneer gesproken kan worden van gewichtige redenen en welke 
zorgvuldigheidseisen daarbij in acht genomen moeten worden.  
 
Een viertal redenen wordt aangemerkt als gewichtig:  

• De patiënt gedraagt zich onheus of agressief jegens de hulpverlener of anderen; 

• De patiënt weigert aan de behandeling mee te werken; 

• De patiënt weigert voortdurend de rekening te betalen; 

• De hulpverlener heeft een aanmerkelijk belang bij het beëindigen van de 
behandelingsovereenkomst, en wel zodanig dat voortzetting van de overeenkomst 
redelijkerwijs van hem niet kan worden gevergd. 

 
De eerste drie redenen spreken voor zich. De vierde reden is wellicht niet zo helder. Gedacht 
kan worden aan de situatie waarbij de hulpverlener gevoelens voor de patiënt(e) heeft 
gekregen. Ook het tijdelijk stopzetten van de praktijk in verband met arbeidsongeschiktheid 
kan worden aangemerkt als een gewichtige reden.  
 
Besluit de hulpverlener daadwerkelijk de behandelrelatie te beëindigen dan zullen er een 
aantal zorgvuldigheidseisen in acht genomen moeten worden.  
 
Wordt de behandelrelatie op grond van één de eerste drie redenen opgezegd dan is van 
belang dat de hulpverlener herhaaldelijk heeft aangedrongen op verandering/aanpassing. 
Met andere woorden, de patiënt wordt gewaarschuwd dat indien het gedrag niet verandert 
de behandelingsovereenkomst wordt beëindigd. Bij de daadwerkelijke beëindiging zal een 
redelijke termijn in acht worden genomen. Bovendien zal medisch noodzakelijke hulp 
voortgezet moeten worden en zal hulp geboden moeten worden bij het zoeken naar een 
alternatief voor de zorg. Wordt de behandelrelatie op grond van de vierde reden opgezegd 
dan zal de hulpverlener de patiënt tijdig moeten inlichten en zoveel mogelijk meewerken aan 
het zoeken naar een andere hulpverlener.  
 
 
 



 
 
 
Is de behandelrelatie daadwerkelijk beëindigd dan zal de hulpverlener, met toestemming van 
de patiënt/wettelijk vertegenwoordiger, de relevante dossierinformatie verstrekken aan de 
opvolgend hulpverlener. Het beëindigen van een behandelrelatie is niet eenvoudig en kent 
nogal wat haken en ogen. Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met Das 
opnemen. U bent van harte welkom.  
 
 


