1

Beroepsgeheim en/of continuïteit van zorg via het gedeelde en elektronische
patiëntendossier – een waardenconflict
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Eind 2020 deelden enkele collega’s mijn misnoegdheid: in de Wet op de patiëntenrechten (2002), de
Kwaliteitswet inzake de gezondheidszorg (2003) noch in de Wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering
in de Gezondheidszorg wordt het beroepsgeheim vermeld. Een jurist, die de historiek van de
wisselvalligheden die te maken hadden met het beroepsgeheim samenvatte, mocht delen in mijn
verontwaardiging.
Wat uit die discussie werd weerhouden zal de inleiding zijn voor dit artikel: het is niet omdat artikel
458 van het Strafwetboek niet wordt vermeld, dat het niet meer van kracht is. Meer nog, de
wetgeving is een weerspiegeling van de waarden die, op het moment waarop ze wordt gecreëerd, als
waardevol worden beschouwd in de maatschappij. Wanneer niet wordt teruggegaan naar de
historische, sociologische en politieke context van het ontstaan van de wet op het beroepsgeheim, is
er geen mogelijkheid om de reikwijdte ervan te begrijpen noch om om zich te behoeden tegen
mogelijke uitwassen of misbruiken.
Vervolgens zal in deze tekst worden ingegaan op de deontologische codes van de professionals van
een beroep in de geestelijke gezondheidszorg ; die zullen onze bakens zijn bij het navigeren door de
verschillende wetten: artikel 458 van het strafwetboek, de uitzonderingen erop, de jurisprudentie, de
vereisten van de Wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de Gezondheidszorg. Om de toegang tot
de geestelijke gezondheid te garanderen en de mogelijkheid, voor de patiënt, om een
vertrouwensrelatie aan te knopen, mag de overgang van een papieren dossier naar een elektronisch
dossier, gecentraliseerd en gedeeld, de reglementering met betrekking tot het delen van het
beroepsgeheim niet wijzigen.
Vraag blijft hoe politici, het management en ongetwijfeld ook sommige collega’s in dit vakgebied
ervan worden overtuigd dat het respect voor het beroepsgeheim geen belemmering is voor optimale
zorg, integendeel?2 Hoe kunnen mensen ervan worden overtuigd dat, ook al vereist de continuïteit
van zorg het delen van bepaalde vertrouwelijke gegevens, een geïnformeerde toestemming van de
patiënt een eerste stap is van de cumulatieve voorwaarden die dit delen mogelijk maken?

1. Het beroepsgeheim: een waarde “op zich” die “vanzelfsprekend” zou moeten zijn
Historische, sociologische en juridische referentiepunten
De voorbereidingen, in 1810, op het artikel van het strafwetboek inzake het beroepsgeheim
vermelden een onwil om de overtreding te bestraffen van een regel die vanzelfsprekend zou moeten
zijn. “« Cette disposition est nouvelle dans nos lois; sans doute il serait à désirer que 'la délicatesse” la
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rendît inutile, mais combien ne voit-on pas de personnes dépositaires de secrets dus à leur état,
sacrifier leur devoir à leur causticité, se jouer des sujets les plus graves, alimenter la malignité par des
révélations indécentes, des anecdotes scandaleuses, et déverser ainsi la honte sur les individus en
portant la désolation dans les familles »3.
Het Belgische strafwetboek dateert van 1867. Het beroepsgeheim is daarin verankerd en beschermd
als een waarde op zichzelf. Het beroepsgeheim zou deel uitmaken van de openbare orde. In termen
van deontologie werd deze regel overigens reeds geformuleerd in de vierde eeuw voor Christus, in
de eed van Hippocrates4. Begin 19e eeuw moest de reputatie beschermd worden, vooral om
schandaal en schaamte te vermijden, om families te sparen van de verwoesting die onfatsoenlijke
onthullingen met zich zouden meebrengen …
Sinds het einde van de 20e eeuw “getuigen de hervormingen in de wetgeving van de zorg om het
evenwicht te bewaren tussen enerzijds bepaalde overwegingen in verband met de openbare
veiligheid of de bescherming van kwetsbare personen en anderzijds het behoud van een ruimte die
zou toelaten dat hulp en ondersteuning kon worden gegeven bij een proces naar verandering toe, wat
– en dat wordt soms vergeten – ook bijdraagt tot de veiligheid. Drie keer heeft de wetgever de sociale
noodzaak bevestigd van het beroepsgeheim: een eerste keer als reactie op de tragedie die zich
voordeed in de zomer van 1996, door de wet van 28 november 2000 inzake de strafrechtelijke
bescherming van minderjarigen; vervolgens met de wet van 30 november 2011, ingevolge onderzoek
rond seksueel misbruik in een gezagsverhouding; en een derde keer met de wet van 23 februari 2012,
met het oog op de bescherming van slachtoffers van koppelgeweld. Deze nieuwe wetten, die na een
hevig debat tot stand zijn gekomen, kwamen enerzijds tot de definitie van enkele strikt bepaalde
uitzonderingen, maar bevestigden en versterkten tegelijkertijd het beginsel van de professionele
geheimhouding5”. In elk van de wetten is er de optie om de rechterlijke instanties te informeren,
maar er is geen wettelijke verplichting.
Hoewel het beginsel van het beroepsgeheim werd versterkt, werd het tegelijkertijd ook verzwakt
door die eerste illusie, “meer veiligheid door minder beroepsgeheim”. Als het gaat over deze illusoire
gedachte, is het niet uitgesloten dat de gezondheidscrisis – net zoals op andere domeinen – kan
leiden tot het in vraag stellen van enkele dogma’s. Inderdaad, het gebrek aan succes van de contacttracing en de terughoudendheid van de medische wereld voor het project om “risicopatiënten” op te
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lijsten in het kader van de vaccinatiecampagne tegen covid-19, zijn voorbeelden van contra
productieve effecten van de erosie van het beroepsgeheim.
Eind 20e eeuw-begin 21e eeuw werd de waarde van de privacy benadrukt. In de jaren 90 werd de
privacy een centraal aandachtspunt, en België bouwt een wetgeving op in die materie, geïnspireerd
door Europese teksten, en vervolgens vervangen door de GDPR.
Mettertijd heeft de waarde van de “privacy” de twee andere doeleinden van het beroepsgeheim
enigszins overschaduwd, met name de toegang tot de zorg (zich zonder angst tot een verzorgende
kunnen wenden, ongeacht de context op de reden waarvoor men die zorg nodig heeft), en het
werkinstrument, met andere woorden de mogelijkheid om een vertrouwensrelatie aan te knopen.
Vanuit een strikt juridisch perspectief is het feit dat de wet van 2002 de nadruk legt op de
bescherming van de privacy zonder vermelding van het beroepsgeheim niet problematisch, omdat
die wet niet afwijkt van het strafwetboek. We weerhouden het verdienstelijke doel van deze wet,
met name een poging om de patiënt centraal te plaatsen in het proces van de zorg.
De Wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de Gezondheidszorg getuigt ook van de waarden die
domineren in een bepaalde tijd: “transparantie”, “doeltreffendheid”, “budgettaire efficiëntie”,
“doelmatigheid” … zijn er sleutelwoorden van. De wet wijkt niet af van het beroepsgeheim, maar
waar hij passend is op vlak van de somatische gezondheidszorg, voldoet hij niet aan de specificiteit
van het veld van de geestelijke gezondheidszorg. De manier waarop deze wet ten uitvoer zal worden
gebracht, blijft een gevoelige kwestie. Een voorbeeld daarvan is de vraag naar de mogelijkheid voor
de patiënt om een werkelijk vrije en geïnformeerde toestemming te geven inzake het gebruik van zijn
psychologische gegevens en het ruimere delen van het elektronische patiëntendossier.
Net zoals de Wet op de patiëntenrechten blijven bij deze laatste wet twee fundamentele
doelstellingen van het beroepsgeheim meer op de achtergrond staan. Het zijn dus de beoefenaars
van de mentale gezondheidszorg, ondersteund door de jurisprudentie en de beginselen van hun
deontologische code, die de toegankelijkheid van de zorg en het opbouwen van een
vertrouwensband, ons “gereedschap in het werk”, zullen moeten waarborgen.
Ongetwijfeld is het geen toeval dat het Hof van Cassatie in 1992 en 2010 heeft aangedrongen op de
toegankelijkheid van de zorg, ongeacht de reden, in een tijd die gekenmerkt werd door een debat
over de gedeeltelijke decriminalisering van de keuze voor het onderbreken van een zwangerschap:
dit was nodig om te voorkomen dat vrouwen te maken zullen krijgen met complicaties omwille van
een clandestiene abortus. “Cette règle repose sur la nécessité d’assurer une entière sécurité à ceux
qui doivent se confier à eux et de permettre à chacun d’obtenir les soins qu’exige son état, quelle
qu’en soit la cause6.”
Evenmin is het waarschijnlijk een toeval dat het Grondwettelijk Hof in 2019, in een periode waarin
onder het mom van terrorismebestrijding een aanslag werd gepleegd op het werk van
maatschappelijk werkers, als volgt heeft gereageerd : « L’obligation de secret, imposée au dépositaire
par le législateur, vise, à titre principal, à protéger le droit fondamental à la vie privée de la personne
qui se confie, parfois dans ce qu’elle a de plus intime. Par ailleurs, le respect du secret professionnel
est la condition sine qua non pour que s’instaure un lien de confiance entre le détenteur du secret et
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la personne qui se confie. Seul ce lien de confiance permet au détenteur du secret professionnel
d’apporter utilement une aide à la personne qui se confie à lui »7.
Tijdens een parlementaire interpellatie, in juli 2020, bevestigde de voormalige minister van
volksgezondheid, mevrouw De Block, de noodzaak van het beroepsgeheim. “Wat het beroepsgeheim
betreft, is, krachtens artikel 458 van het strafwetboek, elke persoon die uit hoofde van hun staat of
beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd - waaronder dus ook de klinisch
psychologen - aan het beroepsgeheim onderworpen.”8 Mevrouw De Block, die vertrouwd is met de
hiërarchie van de juridische norm, bevestigt hiermee nogmaals, zo vermoeden we, de eis van het
respect voor de privacy van de patiënt en de twee andere doeleinden van het beroepsgeheim, met
name de toegankelijkheid, in alle vertrouwen, tot de zorg, en de vertrouwensband, ons
“werkinstrument”.
Sommige uitglijders lieten zich opmerken:
 La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) hekelt de raadpleging van het elektronische
patiëntendossier door artsen van verzekeringsmaatschappijen.
 Een patiënte had, omdat ze de titel “arts” droeg, de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het
medische dossier van haar moeder. De demarche van deze arts kwam tegemoet aan de wens van
de patiënte. Het virtuele bezoek was ongetwijfeld gepland. Maar opent dit niet de deur voor
andere, meer cynische onregelmatigheden?
 Vandaag, dit in de verschillende klinieken, kennen de psychologen niet de mogelijke
bestemmelingen die toegang hebben tot het dossier van hun patiënten.
 Een huisarts komt tot dezelfde conclusie: “Ik vul het patiëntendossier in, ik verzamel al die
vertrouwelijke gegevens, zonder te weten wie daar toegang toe heeft.“
 In de somatische sector stijgen ook stemmen op wat betreft het schema voor de uitnodigingen
tot vaccinatie: op 20 februari 2020 werd een open brief ondertekend door 2000 artsen, met de
vraag om het systeem aan te passen zodat het medische beroepsgeheim, de privacy en de vrije
en geïnformeerde toestemming van de patiënten zou worden gerespecteerd.
Sommige zeer sterke reacties moeten worden beklemtoond:
 In de ziekenhuizen en in het Brussels netwerk voor de gezondheidszorg zouden verschillende
actoren die verbonden zijn met het gezondheidsnetwerk de mogelijkheid hebben om gegevens
uit te wisselen. Belangrijk echter is dat psychologische en psychiatrische gegevens niet kunnen
worden gedeeld.
 Een kliniek in Waals-Brabant is ook voorstander van het niet delen van psychiatrische en
psychologische gegevens.
 Talrijke psychologen weigeren zich in te schrijven in het kader van van het zorgnetwerk. De eisen
zoals gedefinieerd door het proces van zorg – het aangeven van een diagnose, een verplichte
passage via een derde, het hospitaal, en/of het medische voorschrift – respecteren niet
voldoende de psychische intimiteit en kwetsbaarheid van de patiënt.
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Kunnen de “politieke beleidsmakers” de bezorgdheden van een patiënt uit het veld van de mentale
gezondheidszorg inschatten? De gedachte dat een dossier niet alleen kwetsbaar is maar ook te
gemakkelijk en te ruim wordt gedeeld, ondermijnt het vertrouwen in ons beroep. Het spreken van de
patiënt, lichamelijk, verbaal of via de media, wordt gemeengoed, of mogelijk zelfs de mond
gesnoerd! Ons “therapeutisch gereedschap” wordt platgewalst. Klinische voorbeelden tonen hoe de
toegang tot de zorg vanaf nu bezaaid is met valkuilen.
Naast het lokaas van “meer veiligheid door minder beroepsgeheim“, heerst er vandaag een tweede
illusie: de gedigitaliseerde, gecentraliseerde en gedeelde toevoeging van vertrouwelijke
psychologische gegevens van de patiënt zou de gezondheidszorg optimaliseren! Maar wat gebeurt er
dan met de vertrouwensrelatie, de conditio sine qua non van onze praktijken?
De kunst van de klinische zorgverstrekker wordt dan tot een laveren tussen schijnbaar tegenstrijdige
markeringen. Het strafwetboek, de jurisprudentie en de deontologische code zullen hem of haar
helpen om op koers te blijven. De verplichting tot het beroepsgeheim, het dubbele doel ervan en de
cumulatieve regels die een beperkte uitwisseling van gegevens toelaten, zijn een
gemeenschappelijke noemer voor alle professionele codes in het veld van de geestelijke
gezondheidszorg. Misschien ligt de huidige moeilijkheid niet zozeer bij het elektronische
patiëntendossier, maar wel op het gecentraliseerd zijn, het teveel gedeeld worden van het dossier,
dat bovendien via de cloud van de e-Health wordt verspreid, als een obstakel voor de
vertrouwensrelatie, een belemmering voor de toegankelijkheid tot de geestelijke
gezondheidszorg?
In de verschillende sectoren van de geestelijke gezondheidszorg is er een dringende nood aan een
diepgaande reflectie. In het debat over het beroepsgeheim wordt meestal gevraagd: wat doet de
professioneel met de vertrouwelijke gegevens die hij ontvangt? Maar moeten we niet eerder de vraag
stellen: wat is het kader dat mogelijk maakt dat de vertrouwelijkheid er is?9

2. Een elektronisch patiëntendossier: gecentraliseerd en gedeeld?
Op het gebied van de somatische gezondheidszorg vereist de hyperspecialisatie van de
zorgverstrekkers, de onmisbare multidisciplinariteit, de vooruitgang in de technologie en de
digitalisering van vertrouwelijke gegevens het samenvoegen van alle gegevens, met daarbij ook de
resultaten van zeer technisch onderzoek. Dit elektronische patiëntendossier wordt in transparantie
gedeeld om de symptomen en de ziekte (disease) te genezen (to cure) en zo te proberen levens te
redden.
Het in realtime delen van de vertrouwelijke informatie versterkt het vertrouwen van de patiënt in het
grote “medische korps”. Hij vergeet zelfs zijn voorbijgaande klachten die te maken hebben met de
verandering van de vertrouwensband met enkele zeer fijne specialisten. Desalniettemin heeft de
nationale Raad van de Orde der Geneesheren in 2004 reeds twee keer gewaarschuwd dat het
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beroepsgeheim en de vertrouwensrelatie het spel staan. De opbouw van het dossier en het
overbrengen van de gegevens zijn onderworpen aan verschillende deontologische regels10.
Op het gebied van de psychische gezondheid zijn de vraag naar consultatie, het symptoom dat wordt
ingeroepen (illness, het interne gevoel van malaise), de eventuele diagnose en het proces van zorg
(care) elementen die te maken hebben met het intieme leven van de persoon. Deze intieme kern is
het subject van de zorg, en dit moet op een zo humaan mogelijke discretie gebeuren11.
In de ontmoeting met een subject dat psychisch of relationeel lijdt, in een privépraktijk of in de
kliniek, is het pact dat iemand toelaat om zijn kwetsbaarheid, zijn psychische fragiliteit te tonen aan
iemand van wie hij of zij hoopt hulp te krijgen, de totale garantie voor het respect voor zijn privacy.
Dit respect zou zelfs het maken van een afspraak anoniem moeten laten plaatsvinden. Het
vermelden van een naam in de wachtzaal moet zo onopvallend mogelijk gebeuren.
Hoewel complex blijkt de interactie tussen psyché en soma zeer reëel, en de interactie tussen de
persoon en de omgeving wordt aangetoond door de neurobiologie. Er is geen discussie meer wat
betreft de convergentie van de verschillende etiologieën. Maar zelfs waar deze interacties evident
zouden zijn, legitimeren ze niet de objectivering van de mens, in een gedeeld elektronisch
patiëntendossier. Dit stilstaan bij een beeld leidt tot een stilstand van de weg die wordt doorlopen.
Bovendien maakt de psychische gezondheid heel vaak integraal deel uit van het psychosociale veld.
Waarom worden beproevingen in het leven, situaties van verlies en rouw, existentiële of relationele
problemen, problemen van onzekerheid of angst, gemedicaliseerd? Het heeft geen enkele zin om
een persoonlijk, familiaal of professioneel bevragen te objectiveren en te delen in een elektronisch
patiëntendossier. Het spreken en schrijven over in het delen van de privésfeer van een persoon is
een aantasting van zijn psychische integriteit12, van het privéleven van derden en… zou een obstakel
uitmaken voor de toegankelijkheid van de psychische zorg.
In de psychologische gesprekken gaat het bij het spreken zelden om communicatie; veeleer speelt
het zich af in het register van de elaboratie van de intimiteit. “Le plus court chemin de soi à soi passe
par l’autre”, stelde de filosoof Paul Ricoeur.
Een collega was wanhopig: “Hoe kan je de complexiteit van de menselijke taal laten horen? Iets wat
over zichzelf wordt gezegd, wat wordt geopenbaard in een spreken dat gericht is tot iemand, heeft
absoluut niet dezelfde waarde als iets wat door iemand anders over jezelf wordt geschreven”.
Natuurlijk niet! Het is daarom dat dit elaborerend spreken, deze poging om het meest intieme van
het intieme te delen, nauwelijks een benadering zal kunnen worden van wat vertrouwelijk en
objectiveerbaar wordt gedeeld in het elektronische patiëntendossier.
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De Hoge Gezondheidsraad bevestigde ook het verschil in paradigma tussen de somatische en de
geestelijke gezondheidszorg13. In het psychische veld wordt het continuüm benadrukt tussen het
normale en de expressie van het pathologische, en wordt het belang van het sociale netwerk
beklemtoond. De Hoge Gezondheidsraad her-evalueerde het nut van de diagnose, die min of meer
een prognose inhoudt, en als uitvloeisel daarvan ook een lotsbestemming. In welke mate is een
diagnose stigmatiserend of helpt ze het individu daarentegen om zijn problemen onder ogen te zien
of eraan voorbij te gaan? De aanvankelijk exacte beschrijving van een mentaal probleem kan later
ontkracht worden wanneer de persoon verandert als reactie op de beschrijving. Een patiënt kan zich
identificeren met de kenmerken van de diagnose; de diagnose kan zelfs gedrag legitimeren,
bijvoorbeeld suïcidaal gedrag.14
De Hoge Gezondheidsraad herinnert ook aan de intersubjectieve dimensie binnen het veld van de
geestelijke gezondheid. De behandeling moet gebeuren binnen de therapeutische verhouding, en het
plaatsen van een cursor op dat continuüm tussen het normale en het pathologische is functie van de
subjectiviteit van de professional.
De vereiste van een psychologisch dossier dat niet alleen geïnformatiseerd is maar ook
gecentraliseerd en te veel gedeeld, maakt een belemmering uit voor het vertrouwen in de
zorgverstrekker en een obstakel op de toegang tot ons beroep. Onnodige inbreuken op het
beschermende membraan van de intimiteit van de patiënt leidden reeds tot een beschadiging van de
relatie tot de ander en tot een psychische instorting15.
Echter, op sommige momenten worden ook wij, zorgverstrekkers in de geestelijke gezondheidszorg,
ertoe gebracht om samen te werken. Wat moet dan gedeeld worden? En met wie? Is het niet de
patiënt zelf, die het meest gerechtigd is om te beslissen over de mogelijke overdracht van een aantal
relevante vertrouwelijke gegevens, essentieel voor de continuïteit van zorg? Dit werd door de
nationale Raad van de Orde der Geneesheren bepleit in 201916. Is dat ook niet in overeenstemming
met wat de GDPR aanbeveelt?
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correctement sécurisée pour le partage des données. Et il indique au médecin « son rôle lors de l’obtention du
consentement du patient. »
« Sur le plan de l’autonomie, le patient peut orienter le partage d’informations concernant sa santé sur
la base de son consentement, il a accès à ses données de santé et il a droit de rectification et de suppression. »
Avis du 27 avril 2019. Le conseil national de l’Ordre des médecins recommande que « en cas de transfert de
données de santé à des tiers, à la demande du patient, le médecin apprécie si le patient n’est pas le mieux placé
en raison de son droit à l’autodétermination pour décider quelles informations il souhaite partager et avec qui.»
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3. Deontologische codes, essentiële bakens
“Behalve de uitzonderingen die voorzien zijn door de wet, laat artikel 458 van het Strafwetboek de
houder van het beroepsgeheim niet toe om met om het even wie te communiceren over informatie
die onder het beroepsgeheim valt, zelfs niet met iemand die zelf ook gebonden is door het
beroepsgeheim”17.
De deontologische codes van de verschillende beroepen in het veld van de geestelijke
gezondheidszorg (maatschappelijk werker, psycholoog, arts, jeugdzorg…) vervolledigen de wettelijke
verplichtingen door regels die de specificiteit ervan aanscherpen: wanneer een klinische situatie een
delen van bepaalde informatie vereist, en wanneer, zoals in het geval van de noodzakelijke gedeelde
zorg, de anonimiteit van de patiënt (en/of zijn familie) niet kan worden gewaarborgd, dan is het
respect voor het beroepsgeheim het laatste bolwerk ter bescherming van de subjectiviteit en de
menselijkheid van die persoon. Het delen van informatie is een overtreding wanneer hierbij geen
rekening wordt gehouden met de cumulatieve voorwaarden: een vrije en geïnformeerde
toestemming van de patiënt met betrekking tot de inhoud en het doel en de bestemmeling van dit
delen, een delen dat enkel mag gebeuren in het belang van de patiënt, beperkt tot wat onmisbaar is
voor de optimalisering van de zorg, en enkel met personen die onderworpen zijn aan het
beroepsgeheim en éénzelfde doel nastreven.
Klinisch psychologen hebben altijd het respect voor het afdichten van de therapeutische ruimte
verzoend met het beantwoorden aan de vraag om bepaalde gegevens te delen wanneer dat in het
belang was van de patiënt. Het werken onder mandaat, de expertise, teamwerk, werken in/met het
netwerk zijn daar enkele voorbeelden van. Het installeren van een therapeutisch netwerk, onmisbaar
voor bepaalde patiënten, en de zorg voor kwetsbare personen (kinderen, ouderen…) legitimeert het
overbrengen van bepaalde objectiveerbare vertrouwelijke gegevens. De patiënt die een relatie
aangaat met een professional die werkt in een dergelijke sector wordt op de hoogte gebracht van het
feit dat er uitwisseling zal zijn, met wie, waarover en waarom. Er is een geïnformeerde toestemming:
de patiënt wordt ingelicht over de gevolgen van het bekendmaken van bepaalde gegevens. Maar
welke uitwisseling er ook plaatsvindt, de intimiteit van de patiënt en de privacy van derden blijft
gewaarborgd. En als, in het belang van de patiënt, gegevens worden uitgewisseld, zal de psycholoog
het overbrengen van bepaalde relevante gegevens door de patiënt zelf begunstigen.
Als er een verslag moet worden geschreven over een bepaalde opdracht, dan zal de klinisch
psycholoog een aantal regels in acht nemen: samen met de patiënt zal hij of zij objectieve elementen
verzamelen die de klinische situatie kunnen verbeteren. Dit verslag is gericht op de toekomst. Het
blijft sober en geeft enkel elementen aan, zonder enige persoonlijke of intieme informatie. Wat
gedeeld wordt heeft geen betrekking op derden.
De toestemming van de patiënt om informatie te delen wordt steeds opnieuw hernieuwd,
afhankelijk van de bestemmeling die wordt voorzien of aangewezen, en bij elke wijziging in dit delen.

17

“En principe, hors les exceptions prévues par la loi, l'article 458 du Code pénal ne permet pas au dépositaire

du secret de communiquer à qui que ce soit les informations couvertes par le secret professionnel, et ce même à
une autre personne tenue au secret professionnel.”
Les Novelles, Droit pénal, t. IV, « les infractions ». Bruxelles, Larcier. 1989.
Geciteerd door MOREAU Th. « Le code de déontologie des psychologues et le respect des conditions légales
relatives au secret professionnel ». Journal du droit des jeunes. Décembre 2014. p.31
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Moeten wij, omwille van de nieuwe wetten, deze doordachte en geëvalueerde manier van delen met
de patiënt achterwege laten en beantwoorden aan een gestandaardiseerde, elektronische,
gecentraliseerde vragenlijst die overal wordt gedeeld? Op dat moment verlaten wij het vakmanschap
waarvoor werd gepleit door de psychiater Emmanuel Venet, een vakmanschap dat het vertrouwen
versterkt: “« La menace plane sur ce qu’on peut appeler la psychiatrie du sujet, fondée sur la
reconnaissance de la dimension stricto sensu intersubjective de la relation de soin, supposant un
engagement mutuel des soignants et des personnes soignées... » « Depuis quelques années, cette
approche est subrepticement remplacée par une psychiatrie du symptôme dont l’objectif se résume à
gommer les phénomènes s’écartant de la norme sans chercher à comprendre les enjeux profonds ni
même à les contextualiser. »18”
« L’accès au dossier, qu’il soit en papier ou électronique n’échappe pas, en principe, aux règles
habituelles en matière de partage du secret professionnel. »19 Ja, in principe zou een informatisering
niets veranderen aan de principes, maar zijn er niet al wanpraktijken geïnstalleerd?
 De administratieve gegevens (contactgegevens en datum van de raadpleging) zullen in het geval
van terugbetaling door derden vereist worden. Dit lijkt onvermijdelijk! Het financiële verlies is
dan tegenhanger van een psychologisch consultatie die anoniem verloopt. Maar is het niet langer
kunnen consulteren in de discretie, in het belang van alle patiënten? Een voorbeeld, naast vele
andere: sommige artsen zien af van betaling door derden, ze willen hun demarche niet
doorgeven aan collega’s.
 We weten niet wat zal worden overgedragen, en wie de begunstigde(n) zal (zullen) zijn. Hoe kan
de software de relevante vertrouwelijke gegevens selecteren die moeten gedeeld worden,
zonder de totaliteit van het dossier, dat door een of andere zorgverstrekker is opgesteld, naar
buiten te brengen?
 Iedereen die een therapeutische relatie heeft met de patiënt kan toegang krijgen tot het
elektronische patiëntendossier, behalve wanneer de patiënte toegang daartoe heeft geweigerd.
Moet deze redenering, in het veld van de geestelijke gezondheid, niet worden omgekeerd, in
verwijzing naar onze deontologische code? Indien nodig, en met toestemming van de patiënt,
kan alleen toegang gegeven worden tot de zorgverstrekker die wordt aangewezen door de
patiënt? De andere cumulatieve regels die het delen van het beroepsgeheim toestaan, blijven
uiteraard nog steeds essentieel.20
 Zou het niet relevant zijn om na te denken over wat objectieve vertrouwelijke gegevens,
pertinent om te delen, kunnen zijn? Zijn wij, in de psychologische gesprekken, niet de bewaarder
of zelfs de schuilplaats van intieme, niet-objectiveerbare en dus niet-deelbare gegevens?

18
19

VENET Emmanuel. « Manifeste pour une psychiatrie artisanale. » Ed. Verdier. 12220. Lagrasse. 2020. p. 12.

NOUWYNCK L. Premier avocat général près la cour d’appel de Bruxelles. « Secrets et transmission », in Actes
du colloque « Le dossier « psy » ; pour quoi, pour qui ? » Association européenne de psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent (AEPEA), 5 mai 2017, à paraître dans Enfances Adolescences.
20
Deontologische code van de psychologen, artikel 14 : De psycholoog kan op eigen verantwoordelijkheid
vertrouwelijke gegevens waarover hij beschikt delen om de doeltreffendheid van zijn werk te optimaliseren.
Hiertoe past hij de gebruikelijke cumulatieve regels betreffende het gedeelde geheim: Voorafgaande inlichting
en akkoord van de bewaarder van het geheim, uitsluitend in het belang van deze laatste, beperkt tot wat strikt
noodzakelijk is, uitsluitend met personen die aan het beroepsgeheim onderworpen zijn en die in het kader van
eenzelfde opdracht handelen.
https://www.compsy.be/assets/images/uploads/deontologische_code_nl_2018.pdf
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De tijdelijkheid van de toestemming van de patiënt is van cruciaal belang. Een patiënt die in een
noodtoestand wordt opgenomen, ten gevolge van verwarring, angst of onwetendheid, zou om
het even welke tekst kunnen ondertekenen. Mogelijk is hij bang voor de gevolgen van een
weigering. Pas met het verstrijken van de tijd kan hij, in de loop van de psychologische
behandeling, voor zichzelf beseffen wat de reikwijdte is van het proces van het “elaborerend
spreken” in alle vertrouwelijkheid.
In het domein van de geestelijke gezondheid zal de toestemming om informatie te delen nooit
definitief verworven zijn. Het zal de zorgverstrekker toekomen om de patiënt te begeleiden en
de beslissing ervan te verhelderen. Is een ziekenhuisopname of een diagnose in zijn belang?
Stemt hij momenteel in met het delen van informatie met deze aangewezen bestemmeling? Zal
het belang van de patiënt niet veranderen in de loop van de behandeling?
Situaties waarbij kinderen betrokken zijn, zijn nog delicater. De praktijk met kinderen en met hun
familie(s) heeft ons overtuigd van de mogelijke labiliteit van de symptomen, en de
cirkelredeneringen daarover; zo bijvoorbeeld kan een kind of een tiener een escalatie
veroorzaken door een “SOS-symptoom”, een zogenaamd “kreet om hulp“-symptoom, maar dat
zal gedempt worden wanneer het kind voelt dat het gehoord wordt. De zogenaamde
hyperkinetische stoornissen of stoornissen in de aandacht zijn er welsprekende voorbeelden van.
Het symptoom kan “reizen” onder de broers en zussen. De rol van de “ondersteuning van een
van de ouders” kan als een hete aardappel worden doorgegeven. In situaties van echtscheiding
wordt het kind vaak de mond gesnoerd omdat het verstrikt is geraakt in een loyaliteitsconflict.
Kan het kind iemand “in vertrouwen nemen”, wetend dat elk van de ouders toegang zal krijgen
tot zijn dossier?
Ook een kind heeft het recht om zijn dossier te lezen… Kunnen we ons voorstellen dat het in de
eenzaamheid een familiegeheim ontdekt dat daarin wordt weergegeven? Natuurlijk blijkt het
verstandig om de waarheid te vertellen aan een kind, vanaf de kleuterleeftijd. Maar in onze
kliniek vindt deze beslissende ontmoeting plaats binnen de relatie.
Zullen psychiatrische diagnoses, die op een onuitwisbare manier worden ingeschreven, geen
invloed hebben op het verloop van elk bestaan? We kunnen de toekomst niet afsluiten met een
categoriale prognose die riskeert om sommige mensen nog verder te marginaliseren. Zal een
zware depressie tijdens de adolescentie bijvoorbeeld achteraf niet worden opgespoord tijdens
een professionele selectieprocedure? Het gebeurt dat deze depressie wordt gebruikt als alibi
voor een poging om geen vergoeding uit te keren, in verband met een ongeval dat zich later
heeft voorgedaan. Hoe oordeelkundig zijn de patiënten, en de ouders van de patiënten, die onze
overtuigingen met betrekking tot het gebruik van het elektronische dossier bevragen!
De behandeling van de gegevens gebeurt via derden die niet onderworpen zijn aan het
beroepsgeheim en die geen therapeutische relatie hebben met de patiënt.

Op het gebied van het gedeelde beroepsgeheim worden de gebruikelijke regels verdraaid en
ontregeld door de overgang van papier naar niet alleen het elektronische dossier, maar ook het
gecentraliseerde en al te vaak gedeelde dossier. Daar waar de somatische gezondheid daardoor
wordt ondersteund, is deze verstoring schadelijk voor de geestelijke gezondheid.
Hoe zich positioneren tegenover dit waardenconflict, beroepsgeheim en/of continuïteit van zorg?
Enkele voorlopige beginselen worden naar voor gebracht en circuleren in werkgroepen.
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Als eerste het navolgen van een van de principes van Hippocrates, “vooreerst geen schade
toebrengen”. Dit primum non nocere is de minimale garantie om het vertrouwen van de patiënt
te verkrijgen en te behouden.
Laat, met toestemming van de patiënt, slechts een spoor na dat hem zou kunnen helpen.
Identificeer de betekenis van dit geautomatiseerde spoor, en het doel dat wordt nagestreefd
door het mogelijke delen ervan. Er zijn geen algemene regels of vaste voorschriften. Deze
absoluut onmisbare “need to know” is afhankelijk van de kwetsbaarheid van de patiënt en van
zijn steeds singuliere situatie.

Elk gedeeld objectiveerbaar spoor kan enkel in het belang zijn van de patiënt, indien mogelijk met
zijn “geïnformeerde” toestemming, gericht aan een bestemmeling van zijn keuze. Deze
bestemmeling moet zelf onderworpen zijn aan het beroepsgeheim en moet, met die patiënt,
hetzelfde doel nastreven, de zorg. In het veld van de mentale gezondheid is het slechts het respect
voor die voorwaarden dat en de vertrouwensrelatie en de toegankelijkheid tot de zorg bewaard zal
blijven.
Als aan al deze voorwaarden is voldaan, kan een niet gecentraliseerd en “pertinent” gedeeld
patiëntendossier dan, maar alleen dan, een bondgenoot worden in de praktijk van het veld van de
geestelijke gezondheid.

4. De e-Health, een vooruitgang?
De Franse regering is bezig met het opzetten van een database van gegevens over de publieke
gezondheid, de Health Data Hub, (platform voor gezondheidsgegevens) die onder andere als doel
heeft om de professionals in de gezondheidszorg te helpen bij de diagnose, de behandeling en de
indicatie voor een traject van adequate zorg voor elke patiënt. Zijn er garanties voor de bescherming
van persoonsgegevens? Nee! « Il n’y a aucune garantie pour l’avenir, car les progrès de l’intelligence
artificielle sont fulgurants. »
En over het kanaal? In de Londense ziekenhuizen werden recent gegevens overgedragen,
“ongeëigende wettelijke basis”, zonder een duidelijk gedefinieerd doel, en zonder dat de patiënten
geïnformeerd werden.21







21
22

Zeer recent, in december 2020, hebben het RIZIV en een zorgnetwerk erkend dat de
“elektronische leidingen” niet betrouwbaar waren.
Donderdag 18 februari 2021 zijn de Franse ziekenhuizen slachtoffer geworden van
cyberaanvallen. Diezelfde donderdag 18 februari wordt in België gedreigd met een ernstige
schending van de GDPR-regels.
Op 2 maart 2021 brengt de Gegevensbescherming Autoriteit (GBA) een advies uit over het
voorontwerp van de “pandemiewet”. Ze benadrukt een aantal beginselen die door de
voorgestelde wetgeving niet voldoende worden gerespecteerd22.
Ondertussen circuleert een ander gerucht, dat de door de platforms verzamelde gegevens niet
worden geanonimiseerd.
COQ-CHODORGE C. « L’hôpital saura-t-il protéger nos données de santé ? » Mediapart.fr.2. Novembre 2018
L’Autorité de Protection des Données. Avis 24/2021 du 2 mars 2021. ( Sur le site de l’APD)
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5. Wat zeggen de filosofen daarover?
De wetten over de somatische gezondheid werden voortijdig gekopieerd in het veld van de mentale
gezondheid, verbonden met een software die veel te spraakzaam is, wat onze opvattingen over de
geestelijke gezondheidszorg een slechte dienst bewijst. Heeft het menselijke wezen geen recht op
vertrouwelijkheid? Heeft het menselijke wezen niet, één uur per week (één uur van de 168) recht op
een ruimte en op een tijd voor niet besluitvormende vertrouwelijkheid? De nieuwe wetten stellen de
mens voor als een som van organen die moeten worden gediagnosticeerd en genormaliseerd in een
onmenselijk isolement.
In zijn “Traité des libres qualités” stelt de filosoof Pascal Chabot ons een eerste benadering voor van
kwaliteit, slecht gedefinieerd maar alomtegenwoordig in het huidige discours. Deze beschrijving
brengt ons bij de kwaliteit zoals vernoemd in de Kwaliteitswet inzake de gezondheidszorg. “We
meten tegenwoordig alles, maar de juiste maat is vergeten”. (« On mesure tout aujourd’hui mais la
juste mesure est oubliée ».)
Tegenover deze controleerbare, kunstmatige en technologische kwaliteiten van de hedendaagse
wereld stelt P. Chabot de “vrije kwaliteiten”, ondefinieerbaar door hoeveelheid, onder andere de
vrijheid en de waardigheid. Met zijn vraag “Wat gebeurt er met de subjectiviteit van de
levenskwaliteit?” steunt P. Chabot onze argumenten. In onze praktijk, de menselijke kwaliteit bij
uitstek, is deze primordiale kwaliteit het respect voor de intimiteit die het vertrouwen mogelijk
maakt in een authentiek spreken autoriseert. “Waar het woord echt waar moet zijn” (« Là où la
parole a vraiment besoin d’être vraie. »)23
Michel DUPUIS, wiens boek Le soin, une philosophie24, (De zorg, een filosofie), het geheel beschouwt
van alle essentieel fysieke zorg, biedt ons desalniettemin enkele interessante overwegingen voor de
geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld waar hij zegt: “de zorg is meer dan een daad van zorg; zorg
is bovenal een relatie, een relatie tot de mensheid in zichzelf en in anderen”. (« Le soin est bien plus
qu’un acte de soin ; le soin constitue avant tout, une relation, un rapport à l’humanité en soi-même et
en autrui. » M. DUPUIS ontvouwt een repertorium van ethische principes na een waarschuwing:
“Deze principes kunnen niet op zichzelf worden ingeroepen, zonder tegenhanger of rivaal om ze te
relativeren”. («Ces principes ne peuvent être évoqués seuls, sans rival ni contrepartie pour les
relativiser.»). De “kracht van de betekenis” (« Force du sens ») daagt ons meer dan enig ander
principe uit: zolang de beroepen in de gezondheidszorg op een humane manier worden uitgeoefend,
zullen alle zorgverstrekkers net zoals de patiënten behoefte hebben aan betekenis, evenzeer als
aandacht en als proteïnes (« Tant que nous serons humains, tant que les professions de la santé
s’exerceront en humanité, les professionnels tout comme les patients auront besoin de sens autant
que d’air et de protéines. »)
Toch probeert ons tijdperk van spitstechnologie de menselijke factor te elimineren en zogenaamde
handelingen van meer kwaliteit te garanderen. Het ideaal van meer kwaliteit is
bewonderenswaardig, maar het wordt cynisch en tegenstrijdig als het in de wereld van de zorg niets
in overeenstemming wordt gebracht met wat er betekenis en mogelijkheid aan geeft, het ons-zijn
van eenieder, waar eenieder, op zijn plaats en in zijn rol geacht wordt om zijn bijdrage te leveren om
het project van zorg te doen slagen. (“Notre ère de grande technologie tente « d’éliminer le facteur
23
24

CHABOT Pascal. « Traité des libres qualités ». PUF 2019.
DUPUIS Michel. « Le soin, une philosophie » Ed. Seli Arslan SA. 2013.
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humain et garantir des actes soi-disant de haute qualité. L’idéal de haute qualité est admirable mais il
devient cynique et contradictoire, si dans le monde des soins, il ne s’articule pas à ce qui lui donne
sens et possibilité, l’être-nous de chacun, où chacun, à sa place et dans son rôle est tenu de contribuer
à faire réussir le projet (de soin).»)
Zullen deze filosofen de autonomie van de patiënt steunen, in navolging van het advies van de Raad
van de Orde der Geneesheren?25 Zal hun conceptualisering van het menselijke wezen het intieme
van de mens en de noodzakelijke en onmisbare vertrouwelijkheid, het beroepsgeheim en de
fundamentele dubbele finaliteit ervan bevestigen? Zouden deze filosofen ons ervan kunnen
overtuigen dat “het psychisme geen orgaan is?”

6. Twijfels over het gedeelde en gecentraliseerde elektronische patiëntendossier!
De Brusselse Liga voor Geestelijke Gezondheidszorg werkt, in samenwerking met het CRéSaM aan
een initieel project van een dag voor informatie, vragen, reflecties… Gezien die dag om
gezondheidsredenen werd afgelast, zullen zij in de komende maanden enkele webinars voorstellen.
Het beroepsgeheim en zijn twee fundamentele doeleinden, het eventueel beperkt delen onder
bepaalde cumulatieve voorwaarden, zal opnieuw worden bekeken. Het waardenconflict tussen
vertrouwelijkheid en/of continuïteit van zorg in en door het gecentraliseerde en gedeelde
elektronische patiëntendossier zal vanuit elk perspectief worden onderzocht.
Een samenwerking met het Comité de Vigilance en Travail Social, in partnerschap met Uppsy-Bupsy,
lijkt ons vanzelfsprekend te zijn!
In 2015 stelden de leden van de CVTS een Manifest op en bevestigden zij opnieuw de beginselen van
het maatschappelijke werk. Dit Manifest is een hulpmiddel dat ter beschikking staat van
maatschappelijke werkers, en het heeft de ambitie om een hulpmiddel te zijn om politieke actoren te
kunnen interpelleren.
Sommige passages uit dit Manifest komen overeen met onze huidige eisen:
 « La garantie du secret professionnel qui résulte d’un choix de société fort, permet à tous la
possibilité d’être entendus ... »
 « Les pratiques de/en réseau ne sont qu’un moyen au service des personnes et non une fin en soi
». « Les professionnels font le constat que l’informatisation des données et leur partage en réseau
se conçoit de plus en plus comme une évidence, sans être reliés à un cadre ni à un objectif précis
et sans maîtrise des finalités de ceux qui s’en saisiront. »

Samenvatting en vooruitzichten
Vandaag overschaduwt het respect voor de “persoonlijke levenssfeer” de twee andere fundamentele
doelstellingen van het beroepsgeheim, met name de toegang tot zorg, in alle vertrouwen, en de
mogelijkheid om een vertrouwensrelatie aan te knopen. Uit deze doelstellingen vloeit echter
25

Advies van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren 2016 et 2019 Op.cit. «Le médecin apprécie si le
patient n’est pas le mieux placé en raison de son droit à l’autodétermination pour décider quelles
informations il souhaite partager et avec qui. »
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onvermijdelijk de vraag voort naar het KADER van onze praktijk: in het debat over het
beroepsgeheim is de centrale vraag meestal: wat moet een zorgverstrekkers doen met het
ontvangen vertrouwen? Het lijkt ons noodzakelijk om op de vraag te stellen: wat is het kader dat
deze vertrouwelijkheid mogelijk maakt? (« Dans le débat autour du secret professionnel, la question
centrale est le plus souvent : que doit faire un professionnel avec une confidence reçue ? Il nous parait
nécessaire de poser aussi la question : quel est le cadre qui permet que des confidences se
fassent ? »)26
In het veld van de geestelijke gezondheidszorg steunt de praktijk van het gedeelde netwerk op de
cumulatieve regels die het verlangen naar te veel transparantie beteugelen terwijl ze tegelijkertijd, in
overeenstemming met de patiënt en in het belang van de patiënt, een beperkt delen toelaten van
relevante vertrouwelijke gegevens, essentieel voor de continuïteit van zorg.
De elektronische patiëntendossiers, indien gecentraliseerd, gedeeld en verstuurd via de e-Health,
confronteert ons met een waardenconflict dat misschien gelijkaardig is, maar van een geheel andere
aard. Het KADER wordt aan het wankelen gebracht, de toegang tot de zorg in alle vertrouwen in de
mogelijkheid om een vertrouwensrelatie aan te knopen wankelt en maakt de weg vrij voor een
systeem van geestelijke gezondheidszorg op twee snelheden.
Op het terrein zijn duidelijk al reacties te zien. De nabije toekomst zal moeten antwoorden op de
vraag: hoe kan de vertrouwelijkheid in alle wettelijkheid worden gewaarborgd? Zal de kwaliteitsvolle
praktijkvoering in de Gezondheidszorg niet enkele toegevingen moeten doen op vlak van de eerste
van de kwaliteiten van de praktijk van de geestelijke gezondheid zorg, de vertrouwelijkheid?
De GDPR maakt deel uit van de oplossing: vanuit het perspectief van de toegang tot het
gezondheidsdossier, is het het menselijke subject dat het laatste woord heeft om dat toe te staan.
Dan nog is het noodzakelijk dat zijn (niet-) toestemming voldoende verhelderd is.
Geneviève Monnoye

26

NOUWYNCK Lucien. Op.cit., p. 641.

