Informatieverstrekking en beroepsgeheim
Doelen en voorwaarden

Als je informatie over je cliënt wilt of moet verstrekken, mag dat niet zomaar. De grondslagen voor overwegen en handelen vind je in diverse beroepscodes, de WGBO,
tuchtuitspraken en de AVG. Hieronder in het kort een overzicht. Deze matrix gaat ervan uit dat je een cliënt in behandeling hebt (of in intake of een diagnostisch traject) en dat
jou verzocht wordt informatie over de cliënt en/of de behandeling te verstrekken, of dat je dat zelf overweegt. Ben je zelf niet de behandelaar, bijvoorbeeld als je optreedt als
(gerechtelijk) deskundige, dan gelden andere stappen (zie hier). Informatie is in dit geval bijvoorbeeld een deel van het dossier of een rapportage, mondeling of schriftelijk.
Algemene uitganspunten:
1. Beroepsgeheim staat altijd voorop: “Informatie verstrekken mag niet, tenzij…”
2. Verder is het van belang om altijd alleen die gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het doel van de informatie (dus vraag dat na!).
3. Zorg dat je geen gegevens van derden verstrekt.
4. Ook moet je de cliënt in principe altijd op de hoogte stellen en soms uitvoerig informeren.
5. Je moet de gerichte toestemming van de cliënt voor de informatieverstrekking opnemen in het dossier, evenals de stappen en overwegingen die je gemaakt hebt.
6. Bij twijfel altijd geanonimiseerd overleggen met een collega en bij voorkeur ook een jurist.
7. Alleen feitelijke informatie, geen (waarde)oordelen buiten je deskundigheidsgebied.
Verzoek = geen verplichting. De gz-psycholoog is niet verplicht informatie te verstrekken aan een cliënt of wettelijk vertegenwoordiger, behalve als het gaat om een kopie van het
dossier of informatie die een cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger in staat stelt een beslissing te nemen over behandeling, onderzoek of verwijzing.
De gz-psycholoog mag hierin een eigen afweging maken. Dat geldt ook voor een verzoek van derden om informatie waarvoor de cliënt, of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s),
toestemming heeft gegeven.
Behandeling = zorgverlening, alles gericht op het verbeteren van de gezondheid van de individuele persoon.
Gerichte toestemming = de cliënt is op de hoogte van inhoud, doel en mogelijke gevolgen van informatieverstrekking en stemt ermee in.
Disclaimer:
Deze matrix is een handvat voor de meest voorkomende situaties. De NVGzP wil haar leden dit handvat bieden om in elk geval zo zorgvuldig en volledig mogelijk een afweging te
maken. We actualiseren en nuanceren dit document wanneer nodig, maar voor complexe vragen kun je altijd terecht bij onze helpdesk.
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Wat is de aanleiding?

Verzoek cliënt

Wat is het doel van de
informatieverstrekking?

Behandeling/zorgdoelen

Iets anders dan
behandeling/zorgdoelen

Wie ontvangt de informatie?

Informatie geven...

Cliënt

JA

Huisarts

JA

Gerichte toestemming in
dossier genoteerd.

Gz-professional

JA

Gerichte toestemming in
dossier genoteerd.

JA¹

Cliënt op de hoogte gesteld
van risico’s en informatie
van derden verwijderd.

Cliënt

Jurist (niet door client
gemachtigd)

Verzoek
gz-professional

Zorgprofessional (overleg
afstemming zorg)

Iets anders dan
behandeling/zorgdoelen

Zorgprofessional (overleg
in het kader van onderzoek
melding Veilig Thuis)

Behandeling/zorgdoelen

Gz-professional (overleg
afstemming zorg)

Iets anders dan
behandeling/zorgdoelen

Gz-professional (overleg in
het kader van onderzoek
melding Veilig Thuis)

Schriftelijk verzoek van
cliënt of zijn jurist.

JA

Politie

Behandeling/zorgdoelen

Gerichte toestemming in
dossier genoteerd.

NEE

Jurist (gemachtigd door
client)

Verzoek huisarts

...behalve als

...op voorwaarde dat

JA

Schriftelijk en gericht verzoek
van cliënt (antwoord op
specifieke vragen).

JA

Gerichte toestemming in
dossier genoteerd, tenzij sprake
is van conflicterende plichten².
Meldcode, eisen aan
toestemming.

NEE

Gerichte toestemming in
dossier genoteerd, tenzij sprake
is van conflicterende plichten².

JA

Meldcode, eisen aan
toestemming.

NEE

Jurist (gemachtigd
door cliënt)

Iets anders dan
behandeling/zorgdoelen

Cliënt

JA

Op schriftelijk verzoek van
cliënt danwel de jurist en
alleen in overeenstemming
met het doel.

Jurist (derde)

Iets anders dan
behandeling/zorgdoelen

Jurist

JA

Alleen feitelijk, bij voorkeur in
de vorm van antwoorden op
vragen.

Wettelijk vertegenwoordiger

Behandeling/zorgdoelen

Iets anders dan
behandeling/zorgdoelen

Wettelijk vertegenwoordiger cliënt 12- en
wilsonbekwame
cliënt 12+ jaar

Behandeling/zorgdoelen

Wettelijk vertegenwoordiger

Huisarts

JA

Gerichte toestemming in
dossier genoteerd.

Gz-professional

JA

Gerichte toestemming in
dossier genoteerd.

NEE

Gerichte toestemming opgenomen in
dossier én het gaat om feiten of een
oordeel binnen jouw expertise (zie
algemeen uitgangspunt 6)..

Jurist

NEE

Er sprake is van een wettelijke plicht
of de cliënt is overleden en je kan
diens toestemming veronderstellen.

Veilig Thuis

NEE

De Meldcode Veilig Thuis gevolgd wordt.

Politie

NEE

Er sprake is van groot gevaar dat alleen
door informatieverstrekking
waarschijnlijk afgewend kan worden.

Gz-professional

Wettelijk vertegenwoordiger

Gz-professional

Wettelijk vertegenwoordiger

JA

Gerichte toestemming en
toestemming evt. andere
wettelijk vertegenwoordiger
in dossier genoteerd.

JA

Gerichte toestemming en
toestemming evt. andere
wettelijk vertegenwoordiger
in dossier genoteerd.

JA

Andere vertegenwoordiger
op de hoogte gesteld.

Goed hulpverlenerschap
zich ertegen verzet.

JA

Schriftelijk verzoek wettelijk
vertegenwoordiger en
instemming van evt. andere
wettelijk vertegenwoordiger.

Goed hulpverlenerschap
zich ertegen verzet.

JA

Schriftelijk verzoek wettelijk
vertegenwoordiger en
instemming van evt. andere
wettelijk vertegenwoordiger.

Goed hulpverlenerschap
zich ertegen verzet.

Jurist (derde)

NEE

Politie

Andere derden

Behandeling/zorgdoelen

Iets anders dan
behandeling/zorgdoelen

Wettelijk vertegenwoordiger

Huisarts

JA

Gerichte toestemming
cliënt in dossier genoteerd.

Gz-professional

JA

Gerichte toestemming
cliënt in dossier genoteerd.

JA

Andere vertegenwoordiger
op de hoogte gesteld.

Wettelijk vertegenwoordiger

Goed hulpverlenerschap
zich ertegen verzet.

JA

Schriftelijk verzoek van cliënt
e/o jurist en verklaring van evt.
andere wettelijke vertegenwoordiger en schriftelijke verklaringinstemming cliënt zelf.

Goed hulpverlenerschap
zich ertegen verzet.

JA

Schriftelijk verzoek van cliënt
e/o jurist en verklaring van evt.
andere wettelijke vertegenwoordiger en schriftelijke verklaringinstemming cliënt zelf.

Goed hulpverlenerschap
zich ertegen verzet.

JA

NEE

Politie

Andere derden

Zorgverzekeraars/
gemeente, inspectie,
gezinsvoogd

Ik wil het zelf,
eigen beweging

Behandeling/zorgdoelen

Iets anders dan
behandeling/zorgdoelen

Goed hulpverlenerschap
zich ertegen verzet.

Schriftelijk verzoek van
cliënt e/o jurist en verklaring
van evt. andere wettelijke
vertegenwoordiger en
schriftelijke verklaring
instemming cliënt zelf.

Jurist (derde)

Iets anders dan
behandeling/zorgdoelen

Goed hulpverlenerschap
zich ertegen verzet.

JA

Jurist (gemachtigd)

Wettelijke plicht

Goed hulpverlenerschap
zich ertegen verzet.

Schriftelijk verzoek van
cliënt e/o jurist en verklaring
van evt. andere wettelijke
vertegenwoordiger.

JA

Jurist (gemachtigd)

Wettelijk vertegenwoordiger cliënt
12-16 jaar

Goed hulpverlenerschap
zich ertegen verzet.

JA

Huisarts

Iets anders dan
behandeling/zorgdoelen

Goed hulpverlenerschap
zich ertegen verzet.

JA

JA

Aan alle voorwaarden voor
materiële controle wordt
voldaan (toestemming is niet
nodig, informeren wel).

Inspectie (IGJ)

JA

Calamiteit, geweld³ in de zorg
en bij beëindiging van arbeidsovereenkomst wegens ernstig
disfunctioneren.
Cliënt informeren als je tot de
persoon herleidbare gegevens
moet verstrekken.

Gezinsvoogd

JA

Zorgverzekeraar/gemeente

Zorgprofessional (overleg
afstemming zorg)

Cliënt

JA

Gerichte toestemming in
dossier genoteerd, tenzij
sprake is van conflicterende
plichten².

JA

Er sprake is van een oordeel
dat binnen je expertise valt
(zie algemeen uitgangspunt 6).

Personen in de directe
omgeving van de cliënt

NEE

Veilig Thuis

NEE

Politie

NEE

¹ Als het gaat om informatie uit of een kopie van het dossier heeft de cliënt daar sowieso recht op.
² Conflicterende plichten: enerzijds de plicht om het beroepsgeheim van patiënt te bewaren en anderzijds de plicht om dat te doorbreken ten behoeve van een hoger belang van een ander.
³ Geweld: fysiek geweld en seksueel contact.
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Er sprake is van conflicterende plichten² en je hebt
hierover een collega en een jurist geconsulteerd.
Denk daarbij aan het volgende:
a. Al het redelijke is in het werk gesteld om
toestemming van de cliënt te verkrijgen.
b. Je moet in gewetensnood verkeren door het 		
handhaven van de geheimhouding.
c. Er is geen andere weg dan doorbreking van
het geheim om het probleem op te lossen.
d. Het is vrijwel zeker dat het niet-doorbreken 		
van het geheim voor de cliënt, derden of 			
jezelf aanwijsbare en ernstige schade en/of 		
gevaar op zal leveren.
e. Je moet er vrijwel zeker van zijn dat door de
doorbreking van de geheimhouding die schade
aan de hierboven bedoelde betrokkenen kan
worden voorkomen of beperkt.
f. Het beroepsgeheim moet zo min mogelijk
geschonden worden en er mogen alleen direct
relevante gegevens worden verstrekt.

