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Henk Boogaart 

� Benoemt de doelen van deze jaarbijeenkomst: 

� Inzicht in wat de wet zegt over privacy en beroepsgeheim: de menselijke waardigheid 

kent twee kanten! 

� Professionaliteit: er is ruimte voor eigen interpretatie van wet- en regelgeving. 

� Wederzijds begrip tussen professionals voor hun overwegingen bij het delen van 

informatie. 

 

� Geeft een korte toelichting op het vlindermodel, waarin de 4 ‘vleugels’ (cure, care, welzijn, 

wonen & voorzieningen) nauw samenwerken om de zorg en ondersteuning rond een kwetsbare 

oudere zo goed mogelijk te realiseren. 

 

� Introduceert mevrouw mr. J.A. van Boven, jurist, gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en 

daarbinnen in de privacywet- en regelgeving in ketensamenwerking. Dit betreft zowel 

ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein en het 

veiligheidsdomein, zoals sociale wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin, Openbare geestelijke 

gezondheidszorg en Veiligheidshuizen. Mr. Van Boven zal haar juridische blik werpen op een 

drietal casussen, ingebracht door Sandra Charlouis (coördinator Sociaal Wijkzorgteam 

Scheveningen), Peter Dijkhuizen (fysiotherapeut) en Janneke Ariaans (ouderenadviseur 

Welzijn Scheveningen). Voor een korte beschrijving van de casussen zie bijlage 2, onder aan 

dit verslag. De stemuitkomsten treft u aan in bijlage 3. 

 

 

Mr. J.(Jolanda) A. van Boven 

 

� Schetst de ‘oude wereld’, waarin zelfbeschikking als belangrijkste recht in Nederland sterk is 

verankerd in onze wetgeving. 

Mr. Van Boven: “Beschouw de ‘oude wereld’ als said en done!” 

 

� Schetst de ‘nieuwe wereld’, waarin: 

a) het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft bepaald dat het recht op 

zelfbeschikking niet boven andere rechten staat, zoals de menselijke waardigheid. Het 

begrip privacy dat het gevolg is van het recht op zelfbeschikking is juridisch gezien een 

“holle” kreet en moet met verstand worden bekeken. Voor het Hof telt veel meer het 

begrip “kwetsbaarheid” (vulnerability). Hier ligt de basis van ons handelen. 
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Als we verder kijken naar het begrip menselijke waardigheid dan zijn er 2 belangrijke 

pijlers: 

1. Bescherming tegen een mensonwaardig bestaan, waarmee bemoeienis door 

professional met zijn/haar patiënt/cliënt gerechtvaardigd wordt: mensen mogen niet 

verstoken blijven van dit basale mensenrecht. 

 

2. Persoonlijke autonomie, zelfbeschikking. Maar deze zelfbeschikking (in de 

Nederlandse cultuur en wetgeving dus vanouds een groot goed) is nu slechts één 

recht naast dat andere, een recht op een menswaardig bestaan.  

 

Het EHRM ziet beide rechten dus als gelijkwaardig en dat geeft ruimte voor de 

hulpverlener om datgene te doen wat het beste is voor de patiënt. Belangrijke 

“steunvraag” hierbij: Wat als de patiënt mij achteraf (verwijtend) vraagt: “Waarom heb 

je toen niet ingegrepen?” 

 

Vanaf  25 mei 2018 wordt de nieuwe Uitvoeringswet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (UAVG) van kracht. Die vervangt de Wbp (Wet bescherming 

persoonsgegevens). De UAVG legt vast, welke gegevens mogen bewaard, wie eigenaar is, 

wie toegang krijgt tot die gegevens en hoe lang de gegevens bewaard mogen blijven. 

Het is dus vooral een wet die regelt hoe om te gaan met gegevens. De basisgedachten 

zoals beschreven door het Europese Hof veranderen niet met deze wet.  

 

b) de Nederlandse overheid sinds een aantal jaren de volgende weg is ingeslagen: 

1. Decentralisatie: deel van de zorgtaken naar gemeente: zorg voor sociaal kwetsbaren: 

ouderen, jeugd, licht-verstandelijk beperkten (lvb). 

2. Introductie het Kompas: 1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur en aandacht voor preventie en 

vroegsignalering. 

3. Ga multidisciplinair en domeinoverschrijdend samenwerken! (want anders krijgen we 

1 en 2 niet voor elkaar). 

 

 

� Verduidelijkt de Nederlandse privacywetgeving. Maakt daarbij onderscheid tussen: 

 

1. de dagelijkse ‘Werktas’ van de zorg- en hulpverlener: wetgeving, waarin het delen van 

informatie is vastgelegd:  

� Beroepsgerelateerde privacywetgeving: 

• Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 

• Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) 

• Wet Politiegegevens / Aanwijzing verstrekking strafrechtgegevens 

� Algemene privacywetgeving, uitgewerkt in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): 

• verwerken gegevens met toestemming betrokkene 

• extra eisen aan verwerken gevoelige gegevens 

• recht te weten wat er waar vastligt en wat wordt uitgewisseld tussen wie = 

transparantie-beginsel’ 

� Basiswetgeving: onze Grondwet, art.10 en 11: iedereen heeft recht op de 

bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en onaantastbaarheid lichaam. 
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2. De ‘Kofferbaktas’: wetgeving die het delen van gegevens zonder toestemming van de 

patiënt/cliënt rechtvaardigt: 

� ART 31 Wbp: gegevens vastleggen op grond van eigen waarneming zonder 

betrokkene op de hoogte te stellen 

� ART 43 Wbp: geen informatie vooraf, geen inzage:  

• voorkoming strafbare feiten 

• belang bescherming van betrokkene 

• belang rechten en vrijheden van anderen  

 

Belangrijk bij het gebruiken van de kofferbaktas:  

� informeer, motiveer en documenteer! 

� een ijzeren discipline en vertrouwen in elkaar als professionals: na afstemming met 

uw collega spreekt u af wie de patiënt/cliënt informeert. 

 

 

� Schetst de volgende paradigmawijzigingen: 

• Uit de eigen discipline: gegevens delen met degenen die betrokken zijn bij de zorg. 

• Aandacht verschuiven naar een vroeger stadium, nl. daar waar er zorgen zijn (pro-

actief, preventief handelen). 

• Niets doen is ook een keuze, waar men ook verantwoordelijk voor is! 

 

 

� Geeft handvatten voor toepassing in de dagelijkse praktijk 

 

We zitten in een transformatie van ‘toestemming’ (oude wereld) naar ‘transparantie’ (nieuwe 

wereld. In deze nieuwe wereld van transparantie wordt het delen van informatie meer en meer 

gerechtvaardigd en geaccepteerd, zolang de juiste afwegingen worden gemaakt. Op die manier 

kunnen ook de drie casussen worden ‘ontleed’: 

 

1. Wat is het doel om informatie te delen? 

 

2. Met wie moet de informatie gedeeld (welke vakkennis is nodig)? 

 

3. Weeg uw overwegingen, reflecteer aan de hand van het juridisch zakmes: 

� Wat is de minst ingrijpende maatregel? (“Kan het een tandje minder?”) (Subsidiariteit) 

� Is de maatregel in verhouding tot het doel? (Proportionaliteit) 

� Is dit de meest geschikte maatregel? (Doelmatigheid) 

 

Belangrijke steunvraag: Wat als ik niets doe? (“Waarom deed je niets?” vroeg de 

patiënt/nabestaande/rechter…..). 

 

4. Weet uw overwegingen ook over te brengen op uw patiënt/cliënt, wees transparant, 

vertel wat u gaat doen. 

N.B. Als de patiënt alsnog niet wil dat de informatie wordt gedeeld: beargumenteer uw 

beslissing en handelswijze en vraag de patiënt/cliënt naar zijn/haar bezwaar (dat geeft 

tevens inzicht in zijn/haar wilsbekwaamheid). Kijk waar u op uit komt: 

o U heeft uw patiënt/cliënt overtuigd 

o U heeft uw patiënt/cliënt niet weten te overtuigen, maar dat is nou precies de reden 

waarom u zich zorgen maakt, aanvankelijk geen directe toestemming vroeg. Het 
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bevestigt u in uw keuze/beslissing voor het delen van informatie (‘u vertrouwt op 

uw kennis, kunde, ervaring en inschattings-/beoordelingsvermogen!). 

 

5. Motiveer en documenteer: leg uw overwegingen/argumenten vast! 

 

N.B. Zie bijlage 1 onder dit verslag voor de toepassing in de praktijk in schema. 

 

 

Privacywetgeving en beroepsgeheim worden vaak door u als professional opgevoerd als reden 

tot zwijgen (het niet delen van informatie), maar bedenk dat: 

� wetten en regels ‘living instruments’ zijn (op verschillende momenten verschillend 

toepasbaar); 

� wanneer u zich als professional écht zorgen maakt, dan rechtvaardigt dat veel; 

� ook uw (professionele) kennis, kunde, ervaring en inschattings- en 

beoordelingsvermogen belangrijk zijn, vertrouw daar op!; 

� ook uw (kwetsbare!) patiënt/cliënt mag/moet kunnen vertrouwen op uw kennis en 

ervaring. Vanuit dat vertrouwen is zwijgen geen optie, maar moet u spreken (het delen 

van die informatie), tenzij…… Spreken en zwijgen verhouden zich niet tot elkaar! 

� uw patiënt/cliënt u later kan verwijten dat u niet juist heeft gehandeld, door informatie 

niet te delen, waardoor onnodige risico’s, dan wel escalaties zijn ontstaan. (“Waarom 

deed je niets?”) Voorkóm dat; 

� niets doen ook een keuze en dus (mede)verantwoordelijkheid is! 

 

En dus:  

� Verschuil u niet achter de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de patiënt/cliënt! Die is er 

natuurlijk, maar verschilt (uiteraard) per casus. En, let wel: we hebben het hier over 

kwetsbare (oudere) mensen! 

� Gebruik de Wbp (toestemming betrokkene) alleen als u zeker weet dat u het antwoord 

accepteert. Dus is het antwoord nee voor u geen optie, vraag daar dan ook niet naar! 

� En beperk u informatie-uitwisseling niet alleen tot uw eigen domein. Het credo 1 Gezin, 

1 Plan en 1 Regisseur maakt multidisciplinair werken noodzakelijk en rechtvaardigt 

volledig ook domeinoverschrijdende informatiedeling. Maak elke keer een 

weloverwogen keuze om informatie te delen. De handvatten daartoe heeft u nu. 

 

 

Vragen vanuit de zaal 

 

1. Mag je mailen? 
De WBP zegt: zo veilig mogelijk. Vraag je per casus af welke opties er zijn (wat is je doel, 

wie wil je informeren, wat is context, enz.): 

• Post: risico: kan zoek raken 

• Fax: risico: ’t is maar afwachten wie aan de andere kant bij de fax staat 

• Bellen: onhandig en tijdrovend (want op welk moment is jouw collega beschikbaar?) 

• E-mail: wellicht de meest veilige optie nu, zolang er geen beveiligde e-mailwisseling 

tussen partijen is gerealiseerd. Is overigens dus wel aan te bevelen. 

 

2. Huisarts maakt zich zorgen over de veiligheid van gegevens bij gemeente 
Antwoord: gemeenten zijn ermee bezig. 
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3. Casus: aanvraag traplift, gemeente vraagt naar het medisch dossier patiënt bij 
huisarts. 

Antwoord:  pas het juridisch zakmes toe: wat is het doel en beoordeel subsidiariteit, 

proportionaliteit en doelmatigheid. Een verklaring door huisarts van bewegingsbeperking 

patiënt lijkt in deze voldoende! 

 

4. Is het instellen van een privacymedewerker een oplossing? En zo ja, hoe dan? 
Antwoord: een privacymedewerker is verplicht bij organisaties, die minimaal 250 

werknemers in dienst hebben. 

 

 

(Op de volgende pagina’s de bijlagen) 
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Bijlage 1: Handvatten bij het maken van een keuze voor het al dan niet delen 

van informatie, stappen. 

 

 Stappen 

 

Antwoord 

1. Wat is het doel1 om informatie te delen over deze 

persoon2?  

 
Toelichting: u dient een doel te hebben om informatie te delen 

met anderen. Dit doel mag het individu(en) overstijgen, het kan 

ook in belang zijn van directe omgeving bijvoorbeeld bij overlast 

en in het algemeen belang bijvoorbeeld de maatschappelijke 

schade en kosten.  

 

 

2. Is dit een gerechtvaardigd doel? 

 
(“Nice to know or need to know?”)  
 

 

3a. Is de persoon op de hoogte dat informatie wordt gedeeld?  

Bij antwoord nee, ga naar stap 4. 

 
Wie is op de hoogte gesteld, door wie?  
 
Gewenste werkwijze is dat u de persoon hierover informeert.  
 

 

3b. Indien vraag 3a met “ja” is beantwoord:  

Heeft de betrokken persoon bezwaar gemaakt? 

 

 

3c. Indien vraag 3b met “ja” is beantwoord, weeg de 

argumenten:  

• Leggen ze gewicht in de schaal 
• Voordeel van de twijfel  
• Geen gewicht in de schaal  

 

 

3d. Weeg uw motivering (juridisch zakmes) 

• Kon het een tandje minder?  
• Is dit in proportie met het doel?  
• Is het doelmatig?  

 

 

4. Indien u (zie vraag 3) de persoon niet op de hoogte heeft 

gesteld, wat is uw motivering hiervoor?   

 
Reflecteer vervolgens op: 

• Kon het een tandje minder?  
• Is dit in proportie met het doel?  
• Is het doelmatig?  

 
Heeft dit geleid tot heroverweging? Motiveer! 
 
 

 

5. Documenteer! 

 
Leg uw overwegingen en argumenten voor het al dan niet delen 
van informatie vast. 
 

 

 

                                           
1 Leest u voor doel steeds doelen, de doelen kunnen betrekking hebben op meerdere leefgebieden en op 

verschillende personen ( bijvoorbeeld slachtoffers en daders) of cliëntsystemen.  

 
2 Leest u voor persoon steeds personen, gezin of systeem (directe sociale omgeving). 
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Bijlage 2: Ingebrachte casussen tijdens de jaarbijeenkomst Geriatrisch 

Netwerk Scheveningen, 15 november 2017 

 

Casus 1 De oudere die overleg prima vindt 

(ingebracht door Sandra Charlouis, coördinator Sociaal Wijkzorgteam) 

 

Situatie: 75-jarige man, alcoholist. In periodes, waarin het mis gaat: sterke verwaarlozing, 

niet voor rede vatbaar, ziekenhuisopname noodzakelijk (steeds vaker). Samenwerking tussen 

ziekenhuis, huisarts en Sociaal Wijkzorgteam. 

 

Vragen: 

1. Moet je het feit dat heer akkoord gaat met multidisciplinair overleg schriftelijk vastleggen? 

2. Moet je dan ook precies omschrijven met welke instantie/persoon je wilt overleggen? 

3. Als Sandra met jou wil overleggen moet ze je dan eerst het schriftelijk akkoord sturen? 

4. Mag het delen van stand van zaken rond deze casus door regiehouder via de e-mail? 

 

 

Casus 2 De oudere die niet wil dat informatie wordt doorgegeven 

(ingebracht door Peter Dijkhuizen, fysiotherapeut) 

 

Situatie: vrouw, slecht ter been, slechte visus, DM2, lage SES, nu in behandeling aan huis door 

fysiotherapeut. Kreeg voor klachten van huisarts pijnstillers en spierverslappers, maar gebruikt 

nu (ook?) medicatie, die ze van buurvrouw heeft gekregen. Mevrouw verbiedt Peter deze 

informatie te delen. 

 

Vragen: 

1. Had Peter zonder overleg met mevrouw met de huisarts mogen bespreken? 

2. Als Peter het gevoel heeft dat mevrouw met het nemen van de medicatie een gevaar loopt 

mag hij dan ondanks het expliciete verbod van mevrouw toch overleggen met de huisarts? 

 

 

Casus 3 De oudere met wie geen overleg mogelijk is 

(ingebracht door Janne Ariaans, ouderenadviseur bij Welzijn Scheveningen) 

 

Situatie: een vrijwilliger is gekoppeld aan 83-jarige dame in aanleunwoning, hun band groeit. 

Onlangs is schizofrene zoon van mevrouw bij haar ingetrokken. Mevrouw kan niet weigeren, 

haar zoon gedraagt zich te dominant. Mevrouw lijdt onder deze situatie, neemt uiteindelijk 

vrijwilliger in vertrouwen, maar geeft expliciet aan niet te willen veranderen aan situatie, 

“Want het is toch mijn zoon.” 

Vrijwilliger koppelt situatie terug aan ouderenadviseur, die met een groeiend niet-pluis gevoel 

bij andere zorgverleners wil inventariseren hoe zij deze situatie beoordelen.  

 

Vragen: 

1. Mag de ouderenadviseur de regels de regels laten en bij haar collega-zorgverleners 

informeren hoe zij deze situatie beoordelen? 
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Bijlage 3: Stemuitkomsten Jaarbijeenkomst Geriatrisch Netwerk 

Scheveningen, 15 november 2017 
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