Wanneer mag ik medische gegevens in de Levensloopaanpak delen?
Ben je zorgprofessional? Dan lees je in onderstaand stroomschema wanneer je medische gegevens mag delen over een persoon in de Levensloopaanpak.
Ben je géén zorgprofessional? Volg bij het delen van persoonsinformatie dan de landelijke wet- en regelgeving zoals die is vastgelegd in de AVG.

Is de persoon bij jouw organisatie in
behandeling (geweest)?

JA

NEE

Geeft de persoon via een toestemmingsformulier toestemming voor het delen van zijn/
haar medische gegevens?

JA

Je mag gegevens delen, maar alleen direct
relevante medische gegevens.

JA

Je mag gegevens delen, maar alleen als gegevensdeling is opgenomen in het zorgplan van de persoon.
En dan alleen direct relevante medische gegevens.

NEE
Heeft de rechter een zorgmachtiging
afgegeven waarin de Levensloopaanpak
als verplichte zorg is opgenomen?

Je beschikt dan niet over gegevens
waarvoor het medisch beroepsgeheim
geldt.

NEE

Je hebt hier (in deze casus / m.b.t.
deze persoon) een adviesrol in het
overleg in het ZVH.

Heeft de rechter / het OM de Levensloopaanpak opgenomen als de voorwaarde in de
strafrechtelijke beslissing?

JA

Je mag op grond van de ‘Wet forensische zorg’ informatie delen over de behandeltrouw van de persoon. Maar
alleen met de reclassering / het OM, en niet met alle
netwerkpartners in het overleg in het ZVH.

NEE
Verkeer je in gewetensnood omdat het niet
delen van bepaalde gegevens ernstige schade
kan opleveren voor anderen?

Hier geldt het medisch beroepsgeheim: je mag géén gegevens delen.

NEE

En is het vrijwel zeker dat je die schade kunt
voorkomen of beperken door bepaalde
gegevens wel te delen?

JA

Je mag wel gegevens delen. Maar alleen met de partij die
potentiële ernstige schade kan voorkomen, en niet met
alle netwerkpartners in het overleg in het ZVH.
Let op:
• Overleg met een collega (eventueel anoniem)
en/of de geneesheer-directeur.
• Deel alleen relevante gegevens.
• Informeer de persoon (indien mogelijk) dat je zijn
gegevens deelt.
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Verder kijken, verder komen

