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Een wettelijk verbod op conversie
therapie: symboolwetgeving of 
bittere noodzaak?
Jitske Verhagen & Liselotte Postma*

De zogenaamde ‘homogenezingstherapie’, ook wel conversietherapie, 
is een fenomeen dat de gemoederen bezighoudt. Van verschillende 
kanten uit de samenleving wordt voor een juridische aanpak voor het 
voorkomen en tegengaan van conversietherapie gepleit. Maar is een 
wettelijk verbod aangewezen? En is daar een afzonderlijke bepaling 
voor nodig? In deze bijdrage bezien de auteurs of het strafrecht 
en gezondheidsrecht reeds voldoende mogelijkheden bieden om 
conversietherapie aan te pakken. 

1 Inleiding
Conversietherapie ligt onder vuur.1 Deze 
therapie heeft betrekking op verschillende 
vormen van ‘genezing’ van LHBTQI+-perso-
nen met als doel om de seksuele gerichtheid 
te veranderen,2 al dan niet op initiatief van 
de hulpvrager, dikwijls vanuit een religieuze 
context. Dergelijke therapieën staan haaks 
op het streven naar een samenleving waarin 
eenieder zich veilig kan voelen ongeacht wie 
hij is en waarin aandacht is voor de sociale 
acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit.3 
De gevolgen van conversietherapie kunnen 
bovendien vergaand zijn. Uit wetenschappe-
lijk onderzoek blijken zowel seksuele, psychi-
sche, religieuze als emo tionele problemen ten 
gevolge van conversietherapie op te kunnen 
treden.4 Vooralsnog is conversietherapie in 
Nederland nog niet expliciet verboden.

Naar aanleiding van een motie van de 
Tweede Kamer uit mei 2019 is onderzoek 
gedaan naar de aard, omvang en gevolgen van 
conversietherapie in Nederland en naar de 
maatregelen die genomen kunnen worden om 
de ervaren problemen te adresseren.5 Tevens 
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1 A. van Wijk e.a., Voor de 
verandering. Een explora-
tief onderzoek naar pogin-
gen tot het veranderen van 
seksuele gerichtheid en gen-
deridentiteit in Nederland, 
Den Haag: Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport 2020 (bijlage bij 
Kamerstukken II 2020/21, 
30420, nr. 358), p. 13. 

2 Deze afkorting staat voor: 
lesbische vrouwen (L), 
homoseksuele mannen 
(H), biseksuelen (B), 
transgender personen (T), 
queer personen (Q) en 
interseksuele personen (I).

3 Kamerbrief met beleids-
reactie op rapport Voor de 
verandering over homocon-
versie van de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, de minister van 
Justitie en Veiligheid, de 
minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap-
pen en de minister van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 

nam de Tweede Kamer in januari 2021 een 
motie aan waarin de regering om een wets-
voorstel ter verbieding van conversietherapie 
werd verzocht.6 Uit een beleidsreactie op het 
eindrapport van het onderzoek uit 2019 blijkt 
dat het volgens het demissionaire kabinet nog 
niet mogelijk is om te bepalen op welke wijze 
het voorkomen en tegengaan van conversie-
therapie het meest succesvol kunnen worden 
gerealiseerd. Het kabinet is daarom voorne-
mens onderzoek te laten doen ‘naar wat de 
beste mogelijkheden zijn’.7 

Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijken zowel 
seksuele, psychische, 
religieuze als emotionele 
problemen ten gevolge van 
conversietherapie op te 
kunnen treden. Vooralsnog is 
conversietherapie in Nederland 
nog niet expliciet verboden
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Nu wederom is gekozen voor onderzoek 
waarmee de zaak op de lange baan wordt 
geschoven, gaat het volgens een groep van 
vier partijen niet snel genoeg; blijkens de 
media zouden D66, VVD, PvdA en GroenLinks 
in 2021 nog een initiatiefwetsvoorstel indie-
nen om conversietherapie te verbieden.8 Op 
het moment van schrijven van deze bijdrage 
is het daar nog niet van gekomen. Wel is in 
het op 15 december 2021 gepresenteerde 
regeerakkoord tussen VVD, D66, CDA en 
ChristenUnie de doelstelling opgenomen te 
blijven werken aan veiligheid en emancipatie 
van de LHBTQI+-gemeenschap, met het zo-
genoemde ‘Regenboogakkoord’ als basis voor 
(initia tief)wetgeving en beleid.9

In deze bijdrage staan de huidige mogelijk-
heden voor het voorkomen en tegengaan van 
conversietherapie centraal. In paragraaf 2 
gaan wij kort in op conversietherapie vanuit 
een internatio naal verband aan de hand van 
de relevante verdragen en mensenrechten 
waaruit al dan niet de noodzaak blijkt voor 
een wettelijk verbod op conversietherapie. 
Vervolgens presenteren wij een verkenning 
van het bestaande juridische instrumenta-
rium voor de aanpak van conversietherapie in 

Nederland vanuit zowel het strafrecht (par. 3) 
als het gezondheidsrecht (par. 4), twee rechts-
gebieden die wat ons betreft beide van waarde 
kunnen zijn voor het tegengaan van conver-
sietherapie. Een onderzoek vanuit strafrech-
telijk perspectief is temeer interessant omdat 
de praktijken die samenhangen met conver-
sietherapie volgens het demissionaire kabinet 
namelijk reeds strafbaar zijn.10 Daarnaast is 
conversietherapie regelmatig aangehaald als 
kwakzalverij of een alternatieve geneeswijze, 
een verschijnsel waarop het gezondheidsrecht 
van toepassing kan zijn.11 Wij zullen naar 
aanleiding van die verkenning in paragraaf 5 
bezien of er inderdaad noodzaak is voor een 
apart verbod op conversietherapie of dat de 
huidige wetgeving reeds voldoende moge-
lijkheden biedt om conversietherapie aan te 
kunnen pakken.

2 Conversietherapie vanuit een 
mensenrechtelijk perspectief
Bij het door het kabinet beoogde onderzoek 
naar de mogelijkheden voor nadere (wette-
lijke) maatregelen ter bestrijding van conver-
sietherapie zal onder andere aandacht worden 

28 mei 2021, 1825507-
1009800-J (hierna: Kamer-
brief 1825507-1009800-J).

4 Van Wijk e.a. 2020, p. 69.
5 Kamerstukken II 2018/19, 

28345, nr. 219. 
6 Kamerstukken II 2020/21, 

35570 XVI, nr. 137.
7 Kamerbrief 1825507-

1009800-J, p. 9.
8 Zie bijvoorbeeld: F. Hof-

man, ‘Initiatiefwetsvoorstel 
om homogenezing te ver-
bieden alsnog in de maak’, 
NRC 4 juni 2021, www.nrc.
nl/nieuws/2021/06/04/
initiatiefwetsvoorstel-
om-homogenezing-te-
verbieden-alsnog-in-de-
maak-a4046097.

9 Coalitieakkoord VVD, D66, 
CDA en ChristenUnie, 
Omzien naar elkaar, voor-
uitkijken naar de toekomst, 
15 december 2021, www.
kabinetsfor matie2021.nl/
documenten/publicaties/ 
2021/ 12/ 15/coalitie 
akkoord-omzien-naar-
elkaar-vooruitkijken-naar-
de-toekomst, p. 26.

10 Kamerbrief 1825507-
1009800-J, p. 5. 

11 C. de Jong, ‘D66 wil 
jongeren beschermen tegen 
homogenezingsbehan-
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besteed aan grondrechten.12 De beleidsreactie 
spreekt in dit kader van het discriminatie-
verbod, de vrijheid van meningsuiting, de 
vrijheid van onderwijs, de vrijheid van gods-
dienst en het beginsel van scheiding tussen 
kerk en staat. Aan deze opsomming zouden 
het recht op gezondheid (art. 12 International 
Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights (ICESCR) en art. 24 Verdrag inzake 
de rechten van het kind (IVRK)), het recht 
op leven (art. 2 Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (EVRM), art. 6 Inter-
nationaal verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten (IVBPR) en art. 6 IVRK) en 
het recht op autonomie (art. 8 EVRM) kun-
nen worden toegevoegd.13 Gezien het feit dat 
de meeste respondenten in het rapport Voor 
de verandering de conversiepoging in hun tie-
ner- of twintiger jaren hebben meegemaakt, 
is het aan te bevelen dat tevens kinderrech-
ten worden meegenomen.14 Daarvan zijn het 
belang van het kind (art. 3 IVRK), het recht 
op bescherming tegen geweld (art. 19 IVRK), 
het verbod van marteling (art. 3 EVRM 
en art. 37 IVRK) en de rechten van ouders 
(art. 8 EVRM, art. 18 IVBPR, art. 18 ICESCR 
en 5 art. IVRK) het meest relevant.

Voorstanders van een wettelijk 
verbod op conversietherapie 
kunnen, vanwege de vergaande 
schadelijke gevolgen die 
conversietherapie kan 
hebben, zich beroepen op 
het recht op lichamelijke 
en geestelijke gezondheid

Met een beroep op verschillende grondrech-
ten kan worden gepleit voor een verbod op 
conversietherapie. Voorstanders van een wet-
telijk verbod op conversietherapie kunnen, 
vanwege de vergaande schadelijke gevolgen 
die conversietherapie kan hebben, zich beroe-
pen op het recht op lichamelijke en geestelijke 
gezondheid.15 Volgens de VN-Speciaal Rap-
porteur inzake het recht op gezondheid heeft 
de Staat ten aanzien van conversietherapie 
de plicht om positieve maatregelen te treffen 
om LHBTQI+-personen te beschermen.16 Ten 
aanzien van minderjarigen bepaalt artikel 3 
van het VN-Kinderrechtenverdrag dat bij alle 
maatregelen die het kind betreffen, de belan-
gen van het kind de eerste overweging dienen 
te vormen, waarbij de concrete invulling daar-
van afhangt van de omstandigheden van het 

geval.17 Een element dat daarbij moet worden 
meegewogen is de identiteit van het kind, waar 
de seksuele oriëntatie deel van uitmaakt.18 
Ook dienen passende maatregelen te worden 
getroffen om kinderen te beschermen tegen alle 
vormen van fysiek of geestelijk geweld, letsel 
of misbruik en nalatige behandeling. Minderja-
rigen hebben vanwege hun fysieke en mentale 
onvolwassenheid bijzondere bescherming 
en zorg, waaronder ook geëigende wettelijke 
bescherming, nodig.19 Voorts schrijft het verbod 
van marteling voor dat niemand aan marteling 
of aan onmenselijke of vernederende behande-
lingen of bestraffingen mag worden onderwor-
pen. Omdat is gebleken dat conversiepogingen 
onder andere kunnen leiden tot zelfmoordge-
dachten, is ook het recht op leven relevant.20 
Lidstaten zijn namelijk gehouden maatregelen 
te treffen om zelfdoding te voorkomen.21 

Naast rechten die voor 
een wettelijk verbod op 
conversietherapie kunnen 
worden aangevoerd zijn er 
ook rechten die tegen een 
dergelijk verbod kunnen 
worden opgeworpen

Naast rechten die voor een wettelijk verbod op 
conversietherapie kunnen worden aangevoerd 
zijn er ook rechten die tegen een dergelijk 
verbod kunnen worden opgeworpen. Zo kan op 
grond van de opvoedingsvrijheid van ouders 
worden betoogd dat ouders zelf mogen bepalen 
of zij hun kind aan conversietherapie willen 
onderwerpen. Een wettelijk verbod op con-
versietherapie zou daarnaast de vrijheid van 
meningsuiting van aanbieders van conversie-
therapie beperken, omdat zij dan niet meer 
hun standpunten over homoseksualiteit kun-
nen uiten (art. 10 EVRM, art. 9 IVBPR, art. 13 
IVRK en art. 7 Grondwet). De godsdienstvrij-
heid van ouders en kinderen biedt grond om 
af te zien van een verbod op conversietherapie. 
Het zou de jongere vrij moeten staan om een 
therapie te volgen die in overeenstemming 
is met zijn eigen godsdienst. Tot slot kan het 
recht op autonomie door tegenstanders van een 
wettelijk verbod worden aangehaald. Dit recht 
waarborgt zelfbeschikking en keuzevrijheid en 
krijgt handen en voeten door bijvoorbeeld het 
recht op informatie en toestemming.22 

Er kunnen verschillende benaderingen ten 
aanzien van het geven van toestemming voor 
conversietherapie worden onderscheiden.23 

delingen’, EenVandaag 
11 februari 2019. 

12 Kamerbrief 1825507-
1009800-J, p. 9-10.

13 Zie nader: ILGA World, 
Curbing deception. A world 
survey on legal regulation 
of so-called ‘conversion 
therapies’, 26 februari 
2020, p. 59-69. 

14 Van Wijk e.a. 2020, p. 137. 
15 Zie nader: VN-Comité voor 

Economische, Sociale en 
Culturele rechten, General 
Comment No. 15. The right 
to the highest attainable 
standard of health, New 
York 2000, par. 8; VN-
Comité voor de Rechten 
van het Kind, General 
Comment No. 15. The right 
of the child to the enjoy-
ment of the highest attain-
able standard of health, 
Genève 2013, par. 24.

16 VN-Rapporteur inzake 
het recht op gezondheid, 
Rapport inzake het recht 
op het genot van de hoogst 
haalbare standaard van 
fysieke en mentale gezond-
heid, Genève 2019, par. 19.

17 T. Liefaard, ‘Het belang 
van het kind en de hoog-
gespannen verwachtingen 
van het IVRK: pleidooi 
voor een kinderrechtenbe-
nadering’, in: K.E. Hepping 
e.a., De pedagogische bena-
dering van de jeugdrechts-
pleging. Liber Amoricum 
Prof. Dr. Ido Weijers, Den 
Haag: Boom Criminologie 
2016, p. 30. 

18 VN-Comité voor de Rech-
ten van het Kind, General 
Comment No. 14. The right 
of the child to have his or 
her best interests taken as 
a primary consideration, 
Genève 2013, par. 55; art. 8 
IVRK.

19 Preambule alinea 9 IVRK. 
20 Van Wijk e.a. 2020, p. 163-

164. 
21 VN-Mensenrechtencomité, 

General Comment No. 36 
on article 6 of the Interna-
tional Covenant on Civil 
and Political Rights on the 
right to life, Genève 2018, 
par. 9.

22 A.C. Hendriks e.a., ‘Het 
recht op autonomie in 
samenhang met goede 
zorg bezien’, TvGR 2008, 
afl. 1, p. 2; Kamerstukken 
II 2006/07, 30800-XVI, 
nr. 183, p. 19. 

23 ILGA World 2020, p. 67-69. 
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Deze variëren van het in het geheel niet 
mogelijk maken van het geven van toestem-
ming en het in het geheel niet beperken 
van het geven van toestemming, tot het in 
beginsel kunnen geven van toestemming voor 
conversietherapie door volwassenen. Bij deze 
laatste benadering, die terug te vinden is in 
de wetgeving van Malta, kan geen toestem-
ming worden gegeven voor conversietherapie 
door kwetsbare volwassenen.24 Daarbij is de 
kwetsbaarheid niet beperkt tot verstandelijk 
beperkte volwassenen. Hiermee kan tege-
moet worden gekomen aan de omstandigheid 
dat toestemming voor conversietherapie vaak 
wordt gegeven in een context waarin druk op 
mensen wordt uitgeoefend. 

Uit bovenstaande komt naar voren dat 
mensenrechten en kinderrechten geen een-
duidig antwoord op de wenselijkheid van een 
verbod op conversietherapie geven. Waar het 
gaat om minderjarigen en kwetsbare volwas-
senen is het wat ons betreft, met een beroep 
op verschillende hierboven aangehaalde 
grondrechten, wenselijk conversietherapie 
wettelijk te verbieden. Dat een wettelijk 
verbod aangewezen is, betekent niet van-
zelfsprekend dat hier een nieuwe wettelijke 
(straf)bepaling voor moet worden gecreëerd. 
Uit het navolgende zal blijken of een nieuwe 
wettelijke (straf)bepaling nodig is, of dat kan 
worden aangesloten bij bestaande structu-
ren. 

3 Conversietherapie en het strafrecht
In de beleidsreactie wordt aangegeven dat 
schadelijke praktijken die samenhangen 
met conversietherapie reeds strafbaar zijn of 
via het civiele recht kunnen worden aange-
pakt.25 Wanneer de inzet van het strafrecht 
voor conversietherapie wordt overwogen, is 
het aangewezen dat bij het karakter van dit 
rechtsgebied wordt stilgestaan. Wettelijke 
strafbaarstellingen bieden met de aard van 
de (vrijheidsbenemende) sancties namelijk 
ruimte voor zeer ingrijpend overheidsop-
treden.26 In de literatuur worden de zoge-
naamde ‘criteria voor strafbaarstelling’ als 
algemene uitgangspunten gehanteerd voor 
het al of niet strafbaar stellen van gedragin-
gen.27 In 2012 heeft Cleiren de bestaande 
criteria voor strafbaarstelling gebundeld en 
aangepast aan de hedendaagse ontwikkelin-
gen.28 Zij somt de volgende criteria op: het 
moreel verwerpelijk karakter van het gedrag, 
het tolerantiecriterium, het principe van 
ultimum remedium, het schade-principe, de 
handhaafbaarheidsnorm, een effectiviteitseis 

en de frequentie van het gedrag. Toepassing 
van deze criteria op conversietherapie levert 
het volgende beeld op. 

Conversietherapie heeft het criterium 
van het moreel verwerpelijk karakter van 
het gedrag aan haar zijde: via strafrechte-
lijke sanc tionering kan de bestaande norm 
dat conversietherapie afkeurenswaardig is, 
worden bekrachtigd. Dat geldt ook voor het 
schadeprincipe. Van conversietherapie is im-
mers gebleken dat het vergaande schadelijke 
gevolgen veroorzaakt die zich uitstrekken 
over de mentale gezondheid, de seksuele en de 
religieuze identiteit.29 

Via strafrechtelijke 
sanctionering kan de bestaande 
norm dat conversietherapie 
afkeurenswaardig is, worden 
bekrachtigd. Dat geldt ook 
voor het schadeprincipe. 
Andere criteria pleiten juist 
tegen strafbaarstelling 
van conversietherapie

Andere criteria pleiten juist tegen strafbaar-
stelling van conversietherapie. Zo schrijft het 
ultimum-remedium-principe voor dat eerst 
zorgvuldig moet worden onderzocht of met 
een ander, minder ingrijpend middel dan 
een strafbaarstelling kan worden volstaan 
om conversietherapie aan te pakken. In het 
kader van conversietherapie kan hierbij 
worden gedacht aan een gedragscode met 
verschillende organisaties die zich bij de code 
kunnen aansluiten, het civiele recht of het 
gezondheidsrecht. In de beleidsbrief is terug 
te lezen dat is gestart met het opstellen van 
een gedragscode.30 Ook het civiele recht komt 
in de beleidsbrief aan bod. Het is nog maar de 
vraag of het civiele recht een goed alternatief 
voor het strafrecht kan bieden. De civiele 
route wordt namelijk zelden door slachtof-
fers van misdrijven bewandeld.31 Dit wordt 
onder meer veroorzaakt door de kosten, de 
emo tionele belasting door confrontatie met 
de dader en de angst voor represailles. Het 
is aannemelijk dat dit voor slachtoffers van 
conversietherapie niet anders is. Daarentegen 
hoeft het slachtoffer in het strafrecht niet 
zelf een procedure te starten en berust het 
verhaalsrisico bij de staat.32 Voorts bepaalt 
het criterium van handhaafbaarheid en effec-
tiviteit dat een strafrechtelijk verbod mogelijk 
niet wenselijk is wanneer vooraf duidelijk is 

24 ILGA World 2020, p. 69; 
Act NO. LV 2015, The Affir-
mation of Sexual Orienta-
tion, Gender Identity and 
Gender Expression Act, 
art. 2(c).

25 Kamerbrief 1825507-
1009800-J, p. 5. 

26 C.P.M. Cleiren e.a., Crite-
ria voor strafbaarstelling 
in een nieuwe dynamiek, 
Den Haag: Boom Lemma 
Uitgevers 2012, p. 7. 

27 Cleiren e.a. 2012, p. 10. 
28 Cleiren e.a. 2012, p. 10-11. 
29 Van Wijk e.a. 2020, p. 132. 
30 Kamerbrief 1825507-

1009800-J, p. 7. 
31 J.D.M. Van Dongen & 

S. Lindenbergh, ‘Schade-
verhaal na misdrijven: 
ervaringen van slachtof-
fers’, TVP 2014, afl. 1, p. 5. 

32 F.M. Ruitenbeek-Bart 
& mr. A.J.J.G. Schijns, 
‘De schadeclaim van het 
slachtoffer van strafbare 
feiten; bruggenbouwer tus-
sen twee rechtsgebieden?’, 
TVP 2014, afl. 2, p. 39. 
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dat de norm niet zal zijn te handhaven. Van 
conversietherapie is gebleken dat betrokke-
nen de praktijken van conversietherapie vaak 
niet durven te melden of hier geen noodzaak 
toe voelen. Door dit gegeven pleit ook dit 
criterium tegen strafbaarstelling van con-
versietherapie.33 Daarbij moet aangetekend 
worden dat symbolische wetgeving vanwege 
de waarde van het juridisch verankeren van 
een fundamentele (maatschappelijke) waarde 
soms legitiem kan zijn, heeft de wet langere 
tijd nodig om werkzaam te worden of sorteert 
zij haar effecten eerder op geestelijk vlak.34 

Een tweetal criteria is minder eenduidig en 
kan door zowel voor- als tegenstanders van 
een strafrechtelijk verbod worden aangehaald. 
Allereerst is dat de frequentie van het gedrag. 
Uit het rapport Voor de verandering blijkt dat 
er in Nederland naar schatting tussen de tien 
en vijftien personen of organisaties zijn die 
conversietherapie aanbieden.35 Enerzijds zou 
een dergelijk gering aantal tegen een verbod 
kunnen pleiten, anderzijds blijkt uit het eind-
rapport ook dat de daadwerkelijke omvang 
van vraag en aanbod in conversietherapie 
lastig te schatten is.36 Ten tweede schrijft 
het tolerantiecriterium voor dat eenieder de 
vrijheid toekomt om zich naar eigen inzicht 
en mogelijkheden te ontplooien. In deze visie 
heeft een individu, hoe verwerpelijk men dit 
ook vindt, het recht om zich tot een aanbieder 
van conversietherapie te wenden. Daarente-
gen zou ook gesteld kunnen worden dat kinde-
ren vanwege hun onvolwassenheid hiertegen 
in bescherming moeten worden genomen. 

Op grond van bovenstaande criteria voor 
strafbaarstelling kan zowel voor als tegen de 
inzet van het strafrecht worden gepleit. Het 
strafrecht biedt volgens de beleidsbrief op 
grond van een viertal delicten reeds moge-
lijkheden om op te treden tegen conversie-
therapie.37 Afhankelijk van het feitencomplex 
kan hierbij volgens de minister van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport en de minister 
van Justitie en Veiligheid worden gedacht 
aan de delicten vrijheidsberoving (art. 282 
Sr), bedreiging (art. 285 Sr), mishandeling 
(art. 300 e.v. Sr) en dwang (art. 284 Sr). Het 
onderzoeksrapport noemt naast mishande-
ling de delicten oplichting (art. 326 Sr) en de 
verlating van hulpbehoevenden (art. 255 e.v. 
en 450 Sr).38 

Bij het verlaten van hulpbehoevenden 
is steeds vereist dat een hulpbehoevende 
zichzelf niet kan redden.39 Voor vrijheidsbero-
ving geldt dat geen absolute onmogelijkheid 
van fysieke verplaatsing wordt verlangd.40 
Daarentegen wordt het lastig als de omstan-

digheden het verplaatsen in sociaal opzicht 
onmogelijk maken.41 Beide delicten lenen zich, 
omdat het verlaten van conversietherapie 
eerder gevoelsmatig dan fysiek onmogelijk zal 
zijn, minder goed voor toepassing daarop. Ge-
zien de context van conversietherapie is het 
de vraag of het voor oplichting vereiste oog-
merk van voordeel zal kunnen worden aange-
toond. Ten aanzien van het delict bedreiging 
geldt dat niet kan worden gesteld dat sprake 
is van bedreiging met zware misdrijven die de 
persoonlijke vrijheid dermate aantasten, dat 
zij zelfstandig als misdrijf zijn aan te mer-
ken.42 Bij conversietherapie zal mogelijk wel 
sprake zijn van bedreiging, maar dit zal niet 
zozeer geschieden met zware misdrijven, als 
wel met afwijzing door familie, de religieuze 
gemeenschap of met eeuwige verdoemenis.43 

Bij conversietherapie zal 
mogelijk wel sprake zijn 
van bedreiging, maar dit zal 
niet zozeer geschieden met 
zware misdrijven, als wel 
met afwijzing door familie, 
de religieuze gemeenschap of 
met eeuwige verdoemenis

Een tweetal delicten heeft vervolging van con-
versietherapie mogelijk meer te bieden: het 
delict mishandeling en het delict dwang. Voor 
mishandeling geldt dat, naast het opzettelijk 
toebrengen van lichamelijk leed, het opzet-
telijk benadelen van de gezondheid strafbaar 
is. Via het benadelen van de gezondheid is 
het gekomen tot een veroordeling van mis-
handelingen van psychische aard.44 Omdat 
het slechts in enkele gevallen gekomen is tot 
strafbaarheid van psychische mishandeling, 
kan niet met zekerheid worden gesteld dat 
dit artikel vervolging van conversietherapie 
veel te bieden heeft. Bij het delict dwang 
betreft het de strafbaarstelling van het een 
ander door (bedreiging met) geweld of een 
andere feitelijkheid wederrechtelijk dwin-
gen iets te doen, niet te doen of te dulden. 
Aan het begrip ‘feitelijkheid’ komt dezelfde 
betekenis toe als aan het begrip ‘feitelijkheid’ 
in de zin van het verkrachtingsdelict.45 De 
rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien 
van het begrip ‘feitelijkheid’ in de zedensfeer 
kent verschillende categorieën. Daarvan kun-
nen twee categorieën van toepassing zijn op 
conversietherapie, te weten ‘het aanwenden 
van gezag of overwicht’ of ‘het inspelen op de 

33 Aanhangsel Handelingen 
II 2018/19, 1788, p. 3.

34 Zie nader: Cleiren e.a. 
2012, p. 11; B. van Klink, 
‘Symboolwetgeving: de 
opkomst, ondergang en 
wederopstanding van een 
begrip’, RegelMaat 2014, 
afl. 1, p. 24-25; J.G.H. 
Altena-Davidsen & E.F. 
Verheul, ‘Symboolwetge-
ving’, AA 2013, afl. 1, p. 5 
(AA20130005). 

35 Van Wijk e.a. 2020, p. 115. 
36 Van Wijk e.a. 2020, p. 136 

en 200. 
37 Kamerbrief 1825507-

1009800-J, p. 5.
38 Van Wijk e.a. 2020, p. 190; 

art. 326 WvSr; art. 255 e.v. 
en 450 WvSr. 

39 Concl. A-G Knigge, ECLI: 
NL: PHR: 2016: 129, punt 
7.1-7.5, bij HR 17 mei 
2016, ECLI: NL: HR: 2016: 
862.

40 A.J. Machielse, commen-
taar op artikel 282 WvSr, 
aant. 2, in: Noyon-Lange-
meijer-Remmelink, Het 
Wetboek van Strafrecht, 
Deventer: Wolters Kluwer 
2013 (online).

41 Rb. Amsterdam 21 januari 
1921, ECLI: NL: RBAMS: 
1921: 51, NJ 1921, p. 150.

42 A.J. Machielse, Commen-
taar op artikel 285 WvSr, 
aant. 1, in: Noyon-Lange-
meijer-Remmelink, Het 
Wetboek van Strafrecht, 
Deventer: Wolters Kluwer 
2012 (online).

43 Van Wijk e.a. 2020, p. 4. 
44 Hof Den Haag 31 mei 

2017, ECLI: NL: GHDHA: 
2017: 1540. Zie voor een re-
cente uitspraak: Zie recent: 
Rb. Zeeland-West-Brabant 
20 augustus 2021, ECLI: 
NL: RBZWB: 2021: 4242. 

45 Art. 242 WvSr; K.K. Lin-
denberg, Strafbare dwang 
(diss. Groningen), Apel-
doorn/Antwerpen: Maklu 
Uitgevers 2007, p. 213. 

© Ars Aequi. Verspreiding zonder toestemming van de uitgeverij is niet toegestaan. 
Zie arsaequi.nl/open-access.

http://arsaequi.nl/aacode/AA20130005


verdieping Ars Aequi februari 2022  103arsaequi.nl/maandblad  AA20220098

devotie of godvruchtigheid’.46 Het is denkbaar 
dat ouders of leden van de gemeenschap hun 
gezag of overwicht inzetten om de jongere 
conversietherapie te laten ondergaan,47 of dat 
wordt ingespeeld op de devotie of godvruch-
tigheid.48 Met een beroep op het geloof kan 
worden gedreigd met afwijzing door de familie 
of gemeenschap, of met eeuwige verdoeme-
nis.49 Vanwege de religieuze context waarin 
conversietherapie zich afspeelt, zijn het 
volgens ons deze twee categorieën die maken 
dat het strafrecht door het delict dwang reeds 
voldoende is uitgerust om op conversiethera-
pie te reageren. Daarbij moet worden aange-
tekend dat slachtoffers niet altijd een melding 
van conversietherapie zullen durven maken.50 
Een verbod op conversietherapie kan echter 
slechts worden gehandhaafd wanneer de 
politie en het Openbaar Ministerie van de 
praktijken op de hoogte zijn. In het geval van 
een verbod op conversietherapie zou van het 
geestelijk effect van symbolische wetgeving 
sprake kunnen zijn: via een strafbaarstelling 
kan tot betrokkenen worden doorgedrongen 
dat conversietherapie een schadelijke gedra-
ging en strafwaardig gedrag betreft. 

Naast het strafrecht heeft ook 
het gezondheidsrecht middelen 
in huis om het aanbieden 
van conversietherapie 
aan banden te leggen. 
Bekend is dat vormen van 
conversietherapie zowel vanuit 
de geloofsgemeenschappen 
wordt aangeboden als 
daarbuiten, door organisaties 
en vrijgevestigde therapeuten

4 Conversietherapie en het gezondheids
recht
Naast het strafrecht heeft ook het gezond-
heidsrecht middelen in huis om het aanbieden 
van conversietherapie aan banden te leggen. 
Exacte cijfers over de omvang van het aanbod 
van conversietherapie ontbreken; wel is be-
kend dat vormen van conversietherapie zowel 
vanuit de geloofsgemeenschappen wordt 
aangeboden als daarbuiten, door organisaties 
en vrijgevestigde therapeuten.51 Bij reguliere 
behandelaars die (ook) conversietherapie 
aanbieden, kan gedacht worden aan thera-
peuten die in de GGZ werken en zelfstandig 

werkende therapeuten (psychologen).52 Wat 
betreft deze groepen wordt naast een verbod 
voor het aanbieden van conversietherapie 
gepleit voor zelfregulering vanuit de beroeps-
groepen zelf, het expliciet uitspreken tegen 
conversietherapie en zo nodig tuchtrechtelijke 
sanc tionering.53 

Het gros van de aanbieders van conversie-
therapie, zoals geloofsgenoten of organisaties 
die hulp en steun bieden aan christenen die 
een niet-heteroseksuele gerichtheid hebben,54 
valt echter niet onder de paraplu van ‘regu-
liere behandelaars’. Mogelijk kunnen zij wel 
worden aangemerkt als behandelaars die 
‘alternatieve behandelwijzen’ aanbieden.55 Bij 
de alternatieve behandelwijzen wordt de pa-
tiënt in een breder perspectief bekeken dan in 
de reguliere geneeskunde, wordt ziekte gezien 
als een verstoord evenwicht en worden ter 
behandeling andere methoden die de gezond-
heid bevorderen, aangewend. Voorts beogen 
alternatieve behandelaars een verstoord 
evenwicht te herstellen door stimulering van 
het zelfhelend vermogen, wordt de ‘bewoner 
van het lichaam’ aangesproken en worden een 
actieve instelling en participatie van de pa-
tiënt c.q. cliënt verwacht.56 Omdat het bij con-
versietherapie gaat om het niet praktiseren 
van de niet-heteroseksuele gerichtheid, zou in 
zekere zin kunnen worden gesproken van een 
gezondheidsbevorderende leefwijze om een 
‘verstoord evenwicht’ weg te nemen. Van de 
pa tiënt of cliënt worden een actieve instelling 
en participatie verwacht om zijn niet-hetero-
seksuele gerichtheid te veranderen of niet te 
praktiseren. Er valt dan ook wat voor te zeg-
gen om het aanbieden van conversietherapie 
als vorm van een alternatieve behandelwijze 
aan te merken. Daarmee zijn verschillende 
gezondheidsrechtelijke wetten op de aanbie-
der van conversietherapie aan de orde. 

Ten eerste zijn de normen uit de Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO) van toepassing op zowel de reguliere 
als de ‘alternatieve’ hulpverlener.57 Vanwege 
de setting van conversietherapie (in de regel 
een religieuze context) zal een behandelings-
overeenkomst doorgaans niet zijn gesloten. 
Artikel 7:464 BW belet echter dat titel 7.7 BW 
niet van toepassing is op conversietherapie 
die zonder behandelingsovereenkomst heeft 
plaatsgevonden.58 Behandeling kan op basis 
van de artikelen 7:448 en 7:450 BW slechts 
plaatsvinden op basis van informed consent: 
de patiënt/cliënt dient toestemming te geven 
voor de behandeling en kan die toestemming 
pas geven na voldoende te zijn geïnformeerd 
door de hulpverlener. Deze informatieplicht 

46 Dit zijn de categorieën 
fysieke handelingen, het 
onverhoeds (seksueel) 
handelen, het handelen 
in een situa tie waarin het 
slachtoffer zich onafhanke-
lijk van de verdachte niet 
aan dat handelen kan ont-
trekken, het aanwenden 
van gezag of overwicht, 
het inspelen op de devotie 
of godvruchtigheid. Zie: 
Concl. A-G Hofstee, ECLI: 
NL: PHR: 2013: 415, punt 
12, bij HR 16 april 2013, 
ECLI: NL: HR: 2013: 494, NJ 
2013/1979. 

47 Zie voor nadere vereisten: 
HR 2 december 2003, 
ECLI: NL: HR: 2003: AJ1188, 
NJ 2004/78, r.o. 3.4.

48 HR 16 april 2013, ECLI: 
NL: HR: 2013: 494, NJ 
2013/1979, r.o. 4.2.2; R. ter 
Haar e.a., ‘De strafbaar-
stelling van seks tegen de 
wil: een verkenning van 
het juridische landschap’, 
TPWS 2019/100, p. 3. 

49 Van Wijk e.a. 2020, p. 66. 
50 Aanhangsel Handelingen 

II 2018/19, 1788, p. 19. 
51 De therapie wordt ook 

aangeboden onder de term 
‘gebedsgenezing’ of ‘zuiver 
leven’, Van Wijk e.a. 2020, 
p. 120 e.v. en 205. 

52 Van Wijk e.a. 2020, p. 190.
53 Van Wijk e.a. 2020, p. 193 

en 210.
54 Van Wijk e.a. 2020, p. 115 

en 119. 
55 Commissie Alternatieve 

Behandelwijzen van de 
Gezondheidsraad, Alterna-
tieve behandelwijzen en we-
tenschappelijk onderzoek, 
Den Haag 1993, p. 15.

56 Commissie Alternatieve 
Behandelwijzen van de 
Gezondheidsraad 1993, 
p. 15.

57 R.P. Wijne, De aansprake-
lijkheid voor zorggerela-
teerde schade, Den Haag: 
Boom Juridisch 2021, 
p. 178.

58 R.P. Wijne, De geneeskun-
dige behandelingsovereen-
komst, Deventer: Wolters 
Kluwer 2017, p. 4.
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en het toestemmingsvereiste geven uitdruk-
king aan het zelfbeschikkingsrecht van de 
patiënt/cliënt en bepalen in beginsel de grens 
van het handelen van de hulpverlener.59

Op basis van artikel 7:453 BW rust de 
plicht op de zorgaanbieder bij zijn werkzaam-
heden de zorg van een goed hulpverlener in 
acht te nemen en in overeenstemming met 
de op hem rustende verantwoordelijkheid te 
handelen. Deze verantwoordelijkheid vloeit 
voort uit de voor hulpverleners geldende 
‘professionele standaard’. Daarin schuilt 
een probleem als het een alternatief genezer 
betreft. De concrete inhoud van een hulp-
verleningsstandaard moet namelijk worden 
vastgesteld aan de hand van wat gebruikelijk 
is binnen een bepaalde beroepsgroep. Nu een 
bijzondere professionele standaard in het 
alternatieve circuit in het algemeen, en wat 
betreft conversietherapie in het bijzonder, 
lijkt te ontbreken, is het niet mogelijk een 
aanbieder van conversietherapie in civielrech-
telijk opzicht aan een kwaliteitsstandaard te 
houden. De normen van de WGBO kunnen 
wel indirect deel uitmaken van het toezichts-
kader van de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ).60 Wanneer de IGJ op grond van 
het toetsingskader oordeelt dat een alterna-
tieve zorgaanbieder (een aanmerkelijke kans 
op) schade veroorzaakt, kan de IGJ maatrege-
len treffen.61 

Nu een bijzondere professionele 
standaard in het alternatieve 
circuit in het algemeen, en wat 
betreft conversietherapie in het 
bijzonder, lijkt te ontbreken, is 
het niet mogelijk een aanbieder 
van conversietherapie in 
civielrechtelijk opzicht aan een 
kwaliteitsstandaard te houden

De tweede gezondheidsrechtelijke wet die 
van belang kan zijn voor conversietherapie 
is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 
zorg (Wkkgz). Op grond van artikel 2, derde 
lid, Wkkgz dient een zorgaanbieder slechts 
zorg te verlenen die niet leidt tot schade of 
een aanmerkelijke kans op schade voor de 
gezondheid van de cliënt. In ieder geval kan 
tegen conversietherapie worden opgetreden 
wanneer de pa tiënt wordt afgehouden van 
reguliere zorg of gevaarlijke middelen worden 
gebruikt.62 Hiervan zou bij conversietherapie 
sprake kunnen zijn. In dergelijke gevallen is 

op grond van de artikelen 24 en 25 Wkkgz 
toezicht van de IGJ mogelijk, die, indien 
nodig, passende maatregelen kan nemen. Het 
daadwerkelijke toezicht van de IGJ op alter-
natieve behandelaars blijkt in de praktijk 
echter beperkt te zijn.63

Voorts is artikel 96 van de Wet op de beroe-
pen in de individuele gezondheidszorg (Wet 
BIG) van betekenis. Deze bepaling richt zich 
op de hulpverlener die bij het verrichten van 
handelingen op het gebied van de individuele 
gezondheidszorg buiten noodzaak benadeling 
of een aanmerkelijke kans op benadeling van 
de gezondheid van een ander veroorzaakt. De 
reikwijdte van de strafbepaling omvat ook 
de alternatieve hulpverlener. Een pa tiënt of 
cliënt heeft van de wetgever uitdrukkelijk de 
vrijheid gekregen om te kiezen voor een alter-
natieve behandelwijze. Als daarbij benadeling 
wordt veroorzaakt bij de patiënt, biedt de wet 
ruimte voor strafrechtelijke vervolging van 
de behandelaar. In geval van strafbaarheid 
kan de hulpverlener op grond van het misdrijf 
van artikel 96 lid 1 Wet BIG worden gestraft 
met een gevangenisstraf van ten hoogste twee 
jaar of een geldboete. Het tweede lid bevat de 
overtreding van de norm. 

Uit onder andere de evaluatie van de Wet 
BIG is gebleken dat het OM zich zeer afzijdig 
houdt bij de strafrechtelijke vervolging van 
alternatieve behandelaars. Als al sprake is 
van vervolging, gebeurt dat vaak in com-
binatie met delicten uit het Wetboek van 
Strafrecht zoals artikel 300 e.v., 307 of 308 
Sr.64 Wel is artikel 96 Wet BIG nog van belang 
vanwege de mogelijkheden van preventieve, 
bijkomende bestraffing. Op grond van artikel 
98a Wet BIG is het mogelijk om een persoon 
werkzaam in de individuele gezondheidszorg 
te ontzetten van het recht om een of meer (an-
dere) beroepen in de gezondheidszorg uit te 
oefenen. Bovendien is in de Wet BIG de moge-
lijkheid opgenomen dat de officier van justitie 
of rechter reeds voorafgaand aan de terecht-
zitting de arts beveelt zich van het verrichten 
van bepaalde gedragingen op het gebied van 
de gezondheidszorg te onthouden, indien ten 
aanzien van de verdachte van overtreding van 
artikel 96 Wet BIG ernstige bezwaren zijn ge-
rezen en de bescherming van de volksgezond-
heid een dergelijk bevel dringend vordert. 

Het medisch tuchtrecht is in beginsel niet 
van toepassing op alternatieve behandelaars. 
Wel kan de klachtencommissie Tuchtrecht 
Complementaire Zorg (TCZ) van betekenis 
zijn. Verenigingen van alternatieve behan-
delaars die zijn aangesloten bij het Register 
Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg 

59 Zie nader: Wijne 2021, 
p. 247 en 375.

60 HR 12 maart 2013, ECLI: 
NL: HR: 2013: BY4859, 
NJ 2013/424, m.nt. 
J. Legemaate, r.o. 2.3.15, 
E.H. Hulst, ‘De medische 
hulpverlenersstandaard 
als hoogste norm. Een be-
schouwing van de arresten 
van de Hoge Raad in de 
kwestie Sylvia Millecam’, 
TGMA 2013, afl. 2, p. 56. 
Vgl. Inspectie Gezond-
heidszorg en Jeugd, De 
zorgverlening aan S.M. Een 
voorbeeldcasus, Den Haag: 
Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd 2004, p. 90.

61 J.H. Hubben, ‘Alterna-
tieve behandeling en het 
toezicht van de IGJ’, TvGR 
2020, afl. 3, p. 285.

62 Hubben 2020, p. 285.
63 Hubben 2020, p. 285.
64 J.H. Hubben, ‘Naar een 

alerter strafrechter in de 
gezondheidszorg’, NJB 
2007/1354, p. 1; J.G. Sij-
mons e.a., Tweede evaluatie 
Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheids-
zorg, Den Haag: ZonMw 
2013, p. 216-217, H.J.J. 
Leenen e.a., Handboek 
gezondheidsrecht, Den 
Haag: Boom juridisch 
2020, p. 478-488, 513. 
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(RBCZ) vallen onder het toezicht van het 
TCZ. Het is niet waarschijnlijk dat aanbie-
ders van conversietherapie zijn aangesloten 
bij dit register en tuchtcollege, nu zij zichzelf 
doorgaans niet als alternatieve behandelaar 
zullen beschouwen. Desondanks is het niet 
uitgesloten dat zij vallen onder het toezicht 
van het TCZ. Naast medici zijn ook andere 
beroepsgroepen onderworpen aan tuchtrecht 
en kennen ook de meeste kerken een vorm 
van tucht. Gezien de religieuze context van 
conversietherapie is het relevant dat hierop 
mogelijk ‘intern’ gereageerd kan worden via 
de tucht. Hoe en wanneer de tucht wordt 
toegepast, is doorgaans terug te vinden in het 
statuut van de desbetreffende kerk.65

Het is wat ons betreft niet 
noodzakelijk dat voor een 
verbod op conversietherapie 
een nieuwe wettelijke bepaling 
wordt geïntroduceerd. Het 
strafrecht en gezondheidsrecht 
zijn hier reeds voldoende 
toe uitgerust

5 Conclusie
In de eerdere Commissiebrief over conversie-
therapie die dateert van 15 november 2019 
werd aangekondigd dat in de beleidsreactie 

op het definitieve rapport van het onderzoek 
naar conversietherapie zou worden bezien 
of aanvullende (strafrechtelijke) regelgeving 
noodzakelijk zou zijn.66 Anderhalf jaar later 
blijkt – ondanks de definitieve publicatie van 
het onderzoeksrapport – volgens de beleidsre-
actie een nadere verkenning naar mogelijke 
nadere maatregelen volgens de betrokken 
ministers kennelijk nog steeds nodig. De 
vraag rijst hoe dringend een aanpak van de 
kwalijke praktijken van conversietherapie 
wordt geacht. Met name ten aanzien van 
minderjarigen en kwetsbare volwassenen is 
vanuit mensen- en kinderrechtelijk perspec-
tief een verbod aangewezen. Het is wat ons 
betreft niet noodzakelijk dat voor een verbod 
op conversietherapie een nieuwe wettelijke 
bepaling wordt geïntroduceerd. Het strafrecht 
en gezondheidsrecht zijn hier reeds voldoende 
toe uitgerust. In beleid kan worden vormgege-
ven dat conversietherapie via het dwangdelict 
vervolgd kan worden. Daarnaast kan via een 
strafrechtelijk verbod tot betrokkenen worden 
doorgedrongen dat conversietherapie een 
schadelijke gedraging en strafwaardig gedrag 
betreft. Dat conversietherapie op grond van 
verschillende kenmerken zou kunnen worden 
aangemerkt als alternatieve behandelwijze, 
maakt dat de IGJ kan optreden en de bijzon-
dere strafbepaling van toepassing zou kunnen 
zijn. Samen met de gedragscode en steun-
punten kan worden voorzien in een krachtige 
aanpak van conversietherapie zoals die in 
andere landen al even aan de gang is. 

65 T. van Kooten & J.W. 
Sap, ‘Het optreden tegen 
seksueel misbruik door 
kerkelijke ambtsdragers’, 
AA 2002, afl. 11, p. 813 
(AA20020813).
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Medische aansprakelijkheid

Patiënten kunnen tijdens of in verband met een geneeskundige behandeling door 
een arts te maken krijgen met (vermijdbare of onbedoelde) schade, in de zin van 
lichamelijk letsel, geestelijk letsel, of een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht.
In dit cahier staat de vraag centraal aan welke voorwaarden moet zijn voldaan wil 
de patiënt via het civiele aansprakelijkheidsrecht zijn schade kunnen verhalen op 
de hulpverlener. Het doel is de lezer een overzicht te verschaffen van en inzicht te 
bieden in de werking van het civiele aansprakelijkheidsrecht in medische kwesties.
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