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Reglement betreffende de werkwijze van de 

Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en 

levensbeëindiging pasgeborenen

Vastgesteld in de vergadering van 1 juli 2016

Algemene bepaling

Op grond van artikel 4 van de Regeling late zwangerschapsafbreking 

en levensbeëindiging pasgeborenen van 11 december 2015 (885614-

145412-PG, Stcrt. 2016, 3145) stelt de beoordelingscommissie een 

reglement vast.

Dit reglement bevat, zoals bepaald in artikel 4 van de Regeling, in 

ieder geval regels met betrekking tot:

a.  de wijze waarop de beoordelingscommissie haar werkzaamheden 

uitvoert;

b.  de wijze waarop de arts wordt gehoord, en de wijze waarop aan de 

arts kan worden gevraagd zijn verslag schriftelijk of mondeling aan 

te vullen, indien dit voor een goede beoordeling van het handelen van 

de arts noodzakelijk is;

c.  de wijze waarop een andere zorgverlener1 kan worden gehoord;

d.  de wijze waarop een lid van de beoordelingscommissie zich ver-

schoont en kan worden gewraakt, indien er feiten en omstandigheden 

bestaan waardoor de onpartijdigheid van zijn oordeel schade zou 

kunnen lijden;

e.  de wijze waarop de beoordelingscommissie tot haar oordeel komt;

f.  de wijze waarop en de termijn waarbinnen de beoordelingscommissie 

de arts over haar oordeel informeert;

g.  de wijze waarop de beoordelingscommissie, op verzoek van de arts 

of uit eigen beweging, het door haar gegeven oordeel mondeling toe-

licht tegenover de arts;

h.  de wijze waarop en de termijn waarbinnen de beoordelingscommissie 

het college, of de inspectie, of het college en de inspectie informeert 

over haar oordeel;

i.  de wijze waarop de beoordelingscommissie verslag doet van haar 

werkzaamheden.

 

1 Bijvoorbeeld: een collega-arts, een deelspecialist of een geraadpleegde 

onafhankelijke arts (niet-limitatief).

1.
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Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

arts: de arts die de verrichting heeft gedaan die heeft geleid tot late 

zwangerschaps-afbreking of levensbeëindiging bij een pasgeborene. 

Vaak zal dit de hoofdbehandelaar zijn.2

behandelteam: het team van de eigen afdeling van de arts alsmede 

de bij de diagnostiek en het beleid in de desbetreffende casus be-

trokken deelspecialisten;

behandelrelatie: inhoudelijke betrokkenheid bij de diagnostiek en het 

beleid in de desbetreffende casus;

beoordelingscommissie: de in artikel 2 van de Regeling genoemde 

commissie;

college: het College van procureurs-generaal van het Openbaar  

Ministerie;

inspectie: Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Staatstoezicht 

op de volksgezondheid;

late zwangerschapsafbreking: een behandeling gericht op het afbre-

ken van een zwangerschap na 24 weken3 wegens geconstateerde 

ernstige foetale aandoeningen met als beoogd gevolg het overlijden 

van de ongeboren vrucht;

late zwangerschapsafbreking categorie 1: late zwangerschaps- 

afbreking in het geval redelijkerwijs verwacht mag worden dat de 

ongeborene niet in staat is buiten het moederlichaam in leven te 

blijven; 

3

2.

2 In het geval dat de verrichting door omstandigheden door een collega-arts, een 

arts-assistent of een andere betrokken zorgverlener wordt uitgevoerd in opdracht 

van de hoofdbehandelaar, dan is de hoofdbehandelaar degene die wordt getoetst 

aan de zorgvuldigheidseisen. Dit is anders indien de behandeling/uitvoering 

wordt overgedragen aan een andere arts. Dan zal de arts aan wie de behandeling/

uitvoering is overgedragen als hoofdbehandelaar worden aangemerkt en worden 

getoetst aan de zorgvuldigheidseisen.

3 Hieronder wordt verstaan: iedere afbreking die gestart is vanaf 24 weken 

en 0 dagen. Indien de afbreking gestart wordt vóór 24 weken en 0 dagen, 

maar de bevalling vindt plaats ná 24 weken en 0 dagen, dan is dat geen late 

zwangerschapsafbreking in de zin van deze Regeling. 
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late zwangerschapsafbreking categorie 2: late zwangerschapsafbre-

king omdat bij de ongeborene sprake is van één of meer aandoenin-

gen die tot ernstige en niet te herstellen functiestoornissen leidt of 

leiden of omdat voor de ongeborene naar redelijke verwachting een 

beperkte kans op overleven bestaat;

levensbeëindiging pasgeborene: een behandeling gericht op de be-

eindiging van het leven van een pasgeborene omdat er sprake is van 

uitzichtloos en ondraaglijk lijden;

pasgeborene: een kind dat de leeftijd van één jaar nog niet heeft 

bereikt;

lijkschouwer: gemeentelijk lijkschouwer zoals bedoeld in de Wet op 

de lijkbezorging;

melding: een melding door de arts van een late zwangerschapsafbre-

king categorie 1 of categorie 2 of van een levensbeëindiging van een 

pasgeborene door middel van de daartoe vastgestelde modelversla-

gen4 aan de beoordelingscommissie;

onafhankelijke arts5: een arts niet verbonden aan het ziekenhuis of 

medisch centrum waar de late zwangerschapsafbreking of levens- 

beëindiging van de pasgeborene plaatsvond, die deskundigheid bezit 

inzake de aandoening van de foetus dan wel de pasgeborene en die 

geen behandelrelatie heeft met de patiënt;

oordeel: de uitkomst van de beoordeling door de beoordelings- 

commissie van de zorgvuldigheid van het handelen van de arts bij 

late zwangerschapsafbreking of levensbeëindiging bij een pasgebo-

rene;

4 Te downloaden via: www.lzalp.nl. 

5 Als bedoeld in artikel 6 aanhef en onder e van de Regeling resp. in artikel 7 aanhef 

en onder d van de Regeling.



5

Bevoegdheid van de beoordelingscommissie

1. De beoordelingscommissie is bevoegd:

a. na een melding de zorgvuldigheid van het handelen van de arts te 

beoordelen; 

b. indien geen melding heeft plaatsgevonden, op verzoek van het 

college de zorgvuldigheid van het handelen van de arts te beoor-

delen. 

2. Op grond van artikel 2 sub a van de Regeling is de beoordelings- 

commissie bevoegd haar oordeel over het handelen van de arts in 

een geval van late zwangerschapsafbreking categorie 1 ter kennis 

van de inspectie te brengen, indien dat oordeel luidt dat niet aan alle 

zorgvuldigheidseisen is voldaan. 

3. Op grond van artikel 2 sub b van de Regeling is de beoordelings- 

commissie bevoegd haar oordeel over het handelen van de arts in 

een geval van late zwangerschapsafbreking categorie 2 of levens- 

beëindiging van een pasgeborene ter kennis te brengen aan het col-

lege. Indien dat oordeel luidt dat niet aan alle zorgvuldigheidseisen 

is voldaan, is de beoordelingscommissie bevoegd om in die gevallen 

haar oordeel ook ter kennis van de inspectie te brengen.

Samenstelling van de beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie bestaat uit zes leden en is samengesteld 

zoals bepaald in artikel 3 van de Regeling.

Indien een lid van de beoordelingscommissie op enigerlei wijze be-

trokken is bij een melding, zodanig dat de onpartijdigheid en/of onaf-

hankelijkheid in het geding is of kan komen, trekt het desbetreffende 

lid zich terug en oordeelt zijn plaatsvervanger over de zaak (verscho-

ning). 

Indien een bij de gemelde casus betrokken arts voorafgaand aan de 

beoordeling een lid van de beoordelingscommissie niet voldoende 

onafhankelijk acht, kan hij de beoordelingscommissie schriftelijk en 

gemotiveerd verzoeken dit lid te laten vervangen door diens plaats-

vervanger (wraking). De beoordelingscommissie, exclusief het lid op 

wie het verzoek betrekking heeft, beslist op het verzoek.

3.

4.
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Registratie en het in behandeling nemen 
van meldingen

1. Alle meldingen worden bij binnenkomst door de secretaris van de 

beoordelingscommissie digitaal geregistreerd en opgeslagen.6 Tevens 

zal de melding fysiek worden opgeslagen in het daarvoor bestemde 

archief.

2. De arts ontvangt schriftelijk een ontvangstbevestiging van de secre-

taris met informatie over het verdere verloop van de procedure.

3. Indien de beoordelingscommissie zich onbevoegd acht, dan stelt zij 

de arts hiervan schriftelijk op de hoogte en stuurt zij de melding per 

post terug aan de arts.

4.  Indien het modelverslag onvolledig is ingevuld of stukken ontbreken 

die de beoordelingscommissie nodig heeft voor de beoordeling7, 

wordt de arts mondeling of schriftelijk verzocht het modelverslag 

aan te vullen en de benodigde stukken aan te leveren.

5.  Wanneer een arts, ook na herhaald verzoek van de beoordelings- 

commissie, geen  beredeneerd verslag8 overlegt of stukken niet aan-

levert, stuurt de beoordelingscommissie de melding retour aan de 

arts. De beoordelingscommissie kan in dat geval geen oordeel geven 

en bericht, indien van toepassing, het college en de inspectie hier-

over. 

Vergaderingen van de beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie vergadert in beginsel eenmaal per maand.

De secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve voorberei-

ding en afhandeling van de vergaderingen. 

De leden van de beoordelingscommissie ontvangen minimaal vijf da-

gen voor de vergadering waaraan ze deelnemen alle stukken die be-

trekking hebben op de meldingen die tijdens die vergadering worden 

behandeld.

6.

6  Op de registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

7  Uitslagen diverse prenatale en/of genetische onderzoeken, MRI, echobeelden, 

partusverslag, verslag  uitwendige schouwing en verpleegkundige verslaglegging 

(niet-limitatief).

8 Conform het toepasselijke modelverslag. Te downloaden via: www.lzalp.nl
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Termijnen

De beoordelingscommissie brengt binnen zes weken na ontvangst 

van de melding haar oordeel schriftelijk ter kennis aan de arts en, 

indien van toepassing, aan het college onderscheidenlijk de inspectie. 

De in lid 1 genoemde termijn kan met maximaal zes weken worden 

verlengd.  

De beoordelingscommissie geeft de arts hiervan gemotiveerd be-

richt.

Onderzoek en beoordeling

1. De arts stuurt alle stukken naar de beoordelingscommissie die rele-

vant zijn9 voor de beoordeling of de arts aan alle zorgvuldigheidsei-

sen heeft voldaan.  

2. De arts heeft uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s) verkregen 

voor het doorsturen van alle stukken naar de beoordelingscommissie 

en andere betrokken instanties.10 De mondelinge toestemming ver-

meldt de arts in de verslaglegging.

3.  Indien de beoordelingscommissie nadere informatie of toelichting 

nodig heeft, dan kan de beoordelingscommissie:

a.  de arts verzoeken zijn/haar verslag mondeling of schriftelijk aan 

te vullen;

b.  betrokken zorgverleners mondeling of schriftelijk om inlichtingen 

vragen.

4.  Op verzoek van de beoordelingscommissie kan de arts in persoon 

worden gehoord. De arts wordt hiertoe mondeling of schriftelijk op 

een nader te bepalen datum uitgenodigd.

5.  Op verzoek van de beoordelingscommissie kan een betrokken zorg-

verlener in persoon worden gehoord. De betrokken zorgverlener 

wordt hiertoe mondeling of schriftelijk op een nader te bepalen da-

tum uitgenodigd.

6.   De arts wordt schriftelijk op de hoogte gesteld indien de beoorde-

lingscommissie andere betrokken zorgverleners hoort of anderszins 

om aanvullende informatie vraagt.

7.

8.

9  Zie noot 7

10  Inspectie en/of het college. Indien geen toestemming wordt verkregen van de 

ouder(s) kan de arts tot het besluit komen de procedure niet voort te zetten.
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7.   Van ieder met de beoordelingscommissie in persoon gevoerd gesprek 

wordt een verslag gemaakt, dat ter controle van feitelijke onjuist- 

heden aan de betrokkene wordt voorgelegd. Een kopie van het defi-

nitieve verslag wordt ter kennisneming aan de betrokkene toegezon-

den.

Besluitvorming

1. De beoordeling door de beoordelingscommissie van een melding ge-

schiedt in beginsel op basis van consensus.

2. Indien consensus ontbreekt, wordt gestemd. Ieder lid van de beoor-

delingscommissie heeft één stem. De secretaris heeft een raad- 

gevende stem.

3. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 

Bij het staken der stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende 

stem. Indien de voorzitter afwezig is, al dan niet met toepassing van 

artikel 4 lid 2, 3 of 4 van dit reglement, heeft het lid van het desbe-

treffende specialisme waarop de casus betrekking heeft de doorslag-

gevende stem.

Het schriftelijke oordeel

1. Het oordeel van de beoordelingscommissie over de zorgvuldigheid 

van het handelen van de arts is schriftelijk gemotiveerd.

2. In het oordeel van de beoordelingscommissie wordt vermeld of en op 

welke wijze de melding is gevolgd door nadere informatie of toelich-

ting van de arts of anderen als bedoeld in artikel 8 lid 3 t/m 5 van dit 

reglement.

3. Het oordeel wordt ondertekend door de (plaatsvervangend) voorzit-

ter en de (plaatsvervangend) secretaris.

10.
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Kennisgeving van en toelichting op de 
beoordeling

1. In geval van late zwangerschapsafbreking categorie 1 waarin de arts 

naar het oordeel van de beoordelingscommissie aan alle zorgvuldig-

heidseisen heeft voldaan, ontvangt de arts het oordeel van de beoor-

delingscommissie.

2. In geval van late zwangerschapsafbreking categorie 1 waarin de arts 

naar het oordeel van de beoordelingscommissie niet aan alle zorgvul-

digheidseisen heeft voldaan, stuurt de beoordelingscommissie haar 

oordeel aan de inspectie en de arts. De inspectie ontvangt tevens 

alle onderliggende medische gegevens waar de beoordelingscommis-

sie over beschikt.

3. In geval van late zwangerschapsafbreking categorie 2 en in geval 

van levensbeëindiging van een pasgeborene waarin de arts naar het 

oordeel van de beoordelingscommissie aan alle zorgvuldigheidseisen 

heeft voldaan, stuurt de beoordelingscommissie haar oordeel aan het 

college en de arts. Het college ontvangt tevens alle onderliggende 

medische gegevens waar de commissie over beschikt.

 

4. In geval van late zwangerschapsafbreking categorie 2 en in geval  

van levensbeëindiging van een pasgeborene waarin de arts naar 

het oordeel van de beoordelingscommissie niet aan alle zorgvuldig-

heidseisen heeft voldaan, stuurt de beoordelingscommissie haar 

oordeel aan het college, de inspectie en de arts.  

Het college en de inspectie ontvangen tevens alle onderliggende 

medische gegevens waar de commissie over beschikt.

5. Indien de onafhankelijk arts daarom verzoekt kan een afschrift van 

het oordeel aan die onafhankelijk arts worden verstrekt indien de 

arts schriftelijk heeft laten weten daar geen bezwaar tegen te heb-

ben. 

6. De beoordelingscommissie kan haar oordeel tegenover de arts mon-

deling toelichten, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de arts.

11.
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Bewaren en vernietigen van stukken

1. Nadat de beoordelingscommissie haar oordeel heeft gegeven, wor-

den de voor de behandeling gekopieerde stukken vernietigd. De origi-

nele stukken worden gedurende 15 jaar bewaard.

2. Het originele, door de voorzitter en de secretaris getekende, schrif-

telijke oordeel berust bij het secretariaat van de beoordelingscom-

missie en wordt gearchiveerd.

Informatieverstrekking

De beoordelingscommissie heeft een website www.lzalp.nl waarop 

informatie over de regeling en de procedure van in te dienen meldin-

gen wordt gepubliceerd. De afgehandelde meldingen zullen met  

kennisgeving aan de arts anoniem op de website worden geplaatst. 

Verslaglegging 

Elk kalenderjaar brengt de beoordelingscommissie een jaarverslag 

uit. Daarin geeft zij inzicht in de door haar verrichte werkzaamheden, 

het aantal gemelde gevallen van late zwangerschapsafbreking cate-

gorie 1 en categorie 2 alsmede van levensbeëindiging bij pasgebore-

nen waarover de beoordelingscommissie een oordeel heeft gegeven, 

de aard van deze gevallen en de door de beoordelingscommissie 

gemaakte relevante afwegingen. Een en ander geschiedt op zodanige 

wijze dat de anonimiteit van de betrokken personen zo veel als mo-

gelijk is gewaarborgd.

Representatie

1. Het vertegenwoordigen van de beoordelingscommissie of het te 

woord staan van de media is in beginsel voorbehouden aan de voor-

zitter.

2. Indien een lid van de beoordelingscommissie in die hoedanigheid in 

de publiciteit treedt – in de media of door publicatie – bespreekt hij 

of zij dit optreden of de publicatie vooraf met de voorzitter.

3. Een lid van de beoordelingscommissie onthoudt zich van persoonlijke 

uitlatingen in de media die kunnen worden opgevat als de mening van 

de beoordelingscommissie.

14.

15.

12.



11

Geldigheid van dit reglement

Dit reglement is door de beoordelingscommissie vastgesteld in haar 

vergadering van 1 juli 2016 en geldt in beginsel voor de duur van vier 

jaar, tenzij wijzigingen in de regelgeving aanleiding geven tot eerdere 

aanpassing.

16.

Uitgave Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en 

levensbeëindiging bij pasgeborenen

Ontwerp Inge Croes-Kwee (Manifesta), Rotterdam

Druk Xerox/OBT, Den Haag
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