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De kwaliteitswet, het EPD en het delen van vertrouwelijke gegevens
Lezing Loes Salomez (juriste Psychologencommissie) – Algemene vergadering Uppsy-Bupsy 24/09/22
Juridisch kader
In principe zou er juridisch geen verschil mogen zijn tussen het papieren dossier en het elektronische
dossier (het EPD). Voor het delen van informatie moeten zowel bij een papieren als bij een
elektronisch dossier de voorwaarden van het gedeelde beroepsgeheim vervuld zijn.
De grote uitdaging, bij deze overgang van een papieren dossier naar een EPD, is dat bij een papieren
dossier actief een vraag moet worden gesteld om delen mogelijk te maken (men kan immers niet
gaan inbreken om informatie te bekomen). Bij een EPD wordt passief delen mogelijk, gezien het
praktisch perfect mogelijk is dat een andere zorgverlener zichzelf toegang verschaft tot het EPD.
Echter, het is niet omdat het praktisch (softwarematig) mogelijk is, dat de regels inzake het gedeelde
beroepsgeheim niet moeten worden nageleefd.
Wetgeving: Mensenrechten en recht op privéleven, Kwaliteitswet, Patiëntenrechtenwet,
Strafwetboek (artikel 458), GDPR, Deontologische code van de psychologen.
De inhoud van het EPD wordt omschreven in artikel 33 van de Kwaliteitswet, wat voor de klinisch
psychologen nieuw is. Daarvoor werd in de Patiëntenrechtenwet gesteld dat een patiënt “recht had”
op een “goed en zorgvuldig bijgehouden dossier”, maar er werd niet gespecifieerd welke informatie
daarin moest staan.
Het EPD
Inhoud
De Kwaliteitswet omschrijft 23 elementen die moeten worden bijgehouden in het EPD. Juristen
stellen zich dan automatisch de vraag of dit een exhaustieve opsomming is? Er mag effectief
bijkomende informatie worden opgenomen, op voorwaarde dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond
bestaat, in overeenstemming met de GDPR. Zo kan bijvoorbeeld gesteld worden dat deze
bijkomende informatie noodzakelijk is voor de behandeling van de patiënt
De Psychologencommissie pleit ervoor om ook de geïnformeerde toestemming van de patiënt mee
op te nemen in het dossier. Geïnformeerde toestemming kan zowel betrekking hebben op het
behandelingsvoorstel as such, als op het delen van gegevens. Binnen dit kader hebben we het over
het delen van gegevens. Dat neemt niet weg dat wij van mening zijn om, in het belang van de
vertrouwensrelatie met de patiënt, “beide” geïnformeerde toestemmingen op te nemen in het
patiëntendossier. Voorafgaande geïnformeerde toestemming voor het delen van gegevens is
verplicht op grond van de Kwaliteitswet (en andere regelgeving), maar als dit wordt opgenomen in
het dossier, dat de patiënt ook kan raadplegen, is er duidelijkheid hierover ten opzichte van alle
betrokkenen, wat meteen de transparantie verhoogt. Het is ook een signaal naar de psycholoog, dat
dit niet aan de kant kan worden geschoven.
De Psychologencommissie heeft gepleit voor een expliciete toestemming. In de wet wordt geen
uitspraak gedaan over de geldigheidsduur van deze toestemming, maar Compsy heeft gepleit voor
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een toestemming die afhankelijk is van de zorgperiode of de hulpvraag. Als er bijvoorbeeld een
hulpvraag is die te maken heeft met het werk, maar achteraf blijkt ook sprake van seksueel misbruik,
dan moet opnieuw worden afgestemd/in dialoog worden getreden, of nog steeds toestemming
bestaat om informatie te delen, uiteraard voor zover aan de andere voorwaarden tot
informatiedeling is voldaan.
Volgens de GDPR is de instemming voor het delen van gezondheidsgegevens juridisch echter niet
altijd noodzakelijk, wat sommigen ertoe heeft gebracht om ervoor te pleiten die voorwaarde van
geïnformeerde toestemming te schrappen. Het ziet ernaar uit dat de politiek dit niet zal volgen.
In elk geval, als niet aan bovenstaande kritiek tegemoet wordt gekomen, pleit de
Psychologencommissie ervoor om de geestelijke gezondheidszorg uit te sluiten uit het
toepassingsgebied van hoofdstuk 12 en de passieve toegang tot gegevens. Politiek gezien is dit
scenario echter weinig realistisch. Er is wel degelijk een duidelijke politieke wil tot gegevensdeling en
het vergemakkelijken van deze gegevensdeling.
De andere vraag is dan: moet alle opgesomde informatie in het dossier komen? Dat is niet zo. De wet
bepaalt duidelijk dat de elementen moeten worden genomen binnen de bevoegdheid van de
zorgverlener en in voorkomend geval. Het niet opnemen van een diagnose omdat dit stigmatiserend
kan zijn, ligt moeilijk. Dit omdat het stellen van een psychodiagnostiek behoort tot de wettelijke
definitie van het uitoefenen van de klinische psychologie. Dat zal heel anders zijn voor een
verpleegster, die dat wettelijk niet mag doen. In het belang van de patiënt kan wel worden
beargumenteerd om een vrij neutrale term op te nemen, zoals “angstproblemen”, “depressieve
gemoedstoestand”… Noteer binnen dit verband tevens dat de parlementaire voorbereidingen
duidelijk aangeven dat het patiëntendossier er is als hulpmiddel voor de zorgverlener om betere zorg
te kunnen verstrekken.
“In voorkomend geval” laat een bepaalde flexibiliteit toe. Dat het patiëntendossier ook een hulp
moet zijn om betere zorg te kunnen verstrekken (zie de parlementaire voorbereidingen), kan samen
hiermee een argument vormen om sommige elementen niet te vermelden, net omdat dit de zorg
zou kunnen schaden. Niet alle juristen zullen het daarmee eens zijn, maar de keuze kan wel
beargumenteerd worden.
Een elektronisch dossier?
Er is de verplichting tot een elektronisch dossier, vanaf het moment waarop er een KB is gekomen,
normaal gezien voor elke specifieke beroepsbeoefenaar. Dossiers worden minimum 30 tot maximum
50 jaar na het laatste contact met de patiënt bewaard. Na 30 jaar moet hierover, zo vereist de GDPR,
regelmatig een evaluatie gebeuren, want men kan een dossier slechts blijven bewaren indien daar
ook een rechtvaardigingsgrond voor is. Er is een uitzondering voor het wetenschappelijke onderzoek,
waarvoor gegevens nog langer bewaard kunnen worden.
Het delen van informatie is in de uiteenzetting in verschillende scenario’s besproken. Er is enerzijds
het actieve delen van informatie, wat we altijd hebben gekend met het gedeelde beroepsgeheim
voor het papieren patiëntendossier, en anderzijds het passieve delen, met dat nieuwe hoofdstuk 12
in de kwaliteitswet over de toegang tot gezondheidsgegevens.
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In artikel 19 van de Kwaliteitswet zijn de regels voor het delen niet geheel nieuw (het bestond al in
artikel 33 van de WUG). Het gaat om regels specifiek voor het voortzetten of vervolledigen van de
diagnostiek of de behandeling. Er zijn ook specifieke regels voor wanneer gevallen in team worden
besproken. Verder werden alle andere gevallen, voor zover het actief delen betreft, samengebracht
onder de restcategorie.
De historiek van de regel van het gedeelde beroepsgeheim is wellicht gekend. Artikel 458 bestaat
reeds lang, en stamt uit een tijd toen het multidisciplinaire werk nagenoeg nog niet bestond. De
rechtspraak en rechtsleer is mee geëvolueerd met de medische praktijk, en beetje per beetje
opgenomen in verschillende wettelijke kaders, zoals bijvoorbeeld de regels rond het gedeelde
beroepsgeheim in de deontologische code van de psychologen. De regels zijn overal min of meer
hetzelfde, maar toch met hier en daar nuances. Soms is het “noodzakelijk”, soms “strikt
noodzakelijk”, soms “noodzakelijk en relevant”, wat het niet altijd gemakkelijk maakt.
Artikel 36 en volgende van de Kwaliteitswet gaan over de passieve toegang tot het dossier. De
wetgever voorziet vijf voorwaarden: de voorafgaande geïnformeerde toestemming van de patiënt,
een therapeutische relatie met de patiënt, met het doel om zorg te verlenen, waarbij de informatie
noodzakelijk is voor de continuïteit en de kwaliteit van de zorg. De toegang moet beperkt blijven tot
de gegevens die pertinent zijn voor de zorg.
Volgens de wet zijn er verschillende soorten toestemming van de patiënt mogelijk: hij kan ermee
instemmen om de gegevens te delen, all in, voor alle gegevens en met alle beroepsbeoefenaars.
Maar hij kan ook die instemming beperken, waarbij hij niet wil dat sommige informatie wordt
gedeeld, of niet met sommige beroepsbeoefenaars. Iemand kan bijvoorbeeld vragen dat zijn
schoonmoeder, die in het hospitaal werkt waar hij wordt opgenomen, wordt uitgesloten van de
passieve toegang. Niet alles staat expliciet geformuleerd in de Kwaliteitswet zelf, maar in de
voorbereiding van de wet wordt het wel verhelderd.
Het grootste probleem, vandaag, is niet de wet op zich, wel de manier waarop hij wordt toegepast.
De wet wordt in sommige ziekenhuizen gerespecteerd, maar niet overal. Sommige, ook universitaire
ziekenhuizen hebben software ontwikkeld voor een elektronisch dossier, die een dergelijke nuance
niet toelaat en lijken niet bereid om de kosten te dragen voor aangepaste software.
De enige reden waarom het een patiënt niet zou toegelaten zijn om te weigeren dat informatie zou
worden gedeeld, is wanneer zou kunnen bewezen worden dat het delen van informatie noodzakelijk
was omdat men anders geen kwaliteitsvolle zorg zou kunnen verlenen. Hoe dat bewezen moet
worden, is echter niet duidelijk. Het is dus mogelijk dat er helemaal geen informatie wordt gedeeld,
maar elke patiënt moet wel een patiëntendossier hebben. Uitzondering daarop zijn de voorzieningen
van anonieme zorg, zoals de Zelfmoordlijn.
Is dit in tegenspraak met artikel 458 van het Strafwetboek? Betekent dit artikel niet dat elke persoon
het recht heeft dat zelfs zijn naam niet wordt opgetekend tijdens een consult? Nee, aangezien dit
geen recht geeft op anonieme zorg. Artikel 458 geeft een verbod op het delen van informatie. Er is
een verschil tussen het hebben van een dossier en de informatie delen die vervat zit in het dossier.
Ook al kan het gebeuren dat er redenen zijn om geen dossier op te maken, is het hebben van een
patiëntendossier verplicht. Het delen niet. Het is onrustwekkend om te merken dat met de
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opeenvolgende corona- en Oekraïnecrisis meer en meer mensen angstig, haast paranoïde zijn over
wat de regering zal doen met de gegevens in een dossier.
Wat dan met het artikel in onze deontologische code, dat stelt dat de informatie over het hebben
van een consultatie bij een psycholoog evenzeer beschermd is? Deze bescherming heeft tevens
betrekking op het delen van informatie, dus er mag niet gedeeld worden dat iemand een dossier
heeft bij een psycholoog (los van de informatie die in het dossier staat).
Als iemand een anonieme consultatie vraagt en die niet krijgt, gaat het dan niet om het niet verlenen
van hulp aan iemand die zich in een gevaarsituatie bevindt? Dat zou uitzonderlijk inderdaad kunnen
vallen onder artikel 422 bis SW. En als aan deze voorwaarden is voldaan, dan is dit inderdaad het
geval. Artikel 458 SW is kort en bondig geformuleerd, en laat ruimte voor interpretatie. Beroep op
artikel 422 bis SW kan verdedigd worden in uitzonderlijke gevallen, maar ligt niet voor de hand. Als er
een tuchtklacht zou komen, is het niet gezegd dat men deze argumentatie zal aanvaarden. Daarom is
het goed om altijd nota’s te nemen en liefst ook te overleggen met andere collega’s, om te kunnen
aantonen dat niet lichtvaardig is overgegaan tot deze beslissing, voor deze patiënt.
De tweede voorwaarde gaat over de therapeutische relatie. Op dit moment vallen zelfs
verzekeringsartsen enz. volgens de wet onder de definitie van de therapeutische relatie. Er zijn op
het kabinet plannen om dit te veranderen via een KB. Wanneer men artikel 3 van de kwaliteitswet in
beschouwing neemt, is het duidelijk dat het moet gaan over het verlenen van zorg. In feite definieert
de wet de therapeutische relatie breder dan het toepassingsgebied van diezelfde wet.
Er is een controlemechanisme voorzien, met een soort van log in-systeem waarin zichtbaar wordt die
toegang heeft gekregen tot welke gegevens en in welke hoedanigheid. Echter, wanneer daar een
onregelmatigheid wordt vastgesteld, is het te laat, ook al kan er een disciplinaire klacht worden
ingediend. Zo zijn er bijvoorbeeld de situaties waarin een ouder onrechtmatig informatie heeft
gekregen over de psychische kwetsbaarheid van een andere ouder, en die gaat gebruiken in een
procedure over het hoederecht voor de kinderen.
Inzake het teamoverleg zijn de regels over het delen van informatie iets soepeler, waarbij het
persoonlijke criterium hier spreekt over het team en men niet langer spreekt over noodzakelijke
maar wel over noodzakelijke, nuttige of relevante informatie. Echter, dit gaat enkel over een team,
niet bijvoorbeeld over een regionaal netwerk!
Kopie of inzage in het patiëntendossier
De regels inzake een kopie of inzage in het patiëntendossier worden helder uitgelegd in het dossier
over de begeleiding van minderjarigen, dat onlangs door Compsy is uitgewerkt.
De kwaliteitswet zegt niets over de technische of praktische kant van wat hij vooropstelt. Compsy
onderscheidt drie delen in het patiëntendossier, waarvan de eerste twee het werkelijke dossier
uitmaken, met de noodzakelijke informatie voor een begeleiding, en het derde de persoonlijke
notities die niet door andere gezondheidszorgbeoefenaars kunnen worden geraadpleegd. Er is het
onderscheid tussen de gegevens waarvoor een geïnformeerde toestemming moet worden gegeven
door de patiënt, om gedeeld te kunnen worden, versus de gegevens die enkel door de
zorgverstrekker mogen ingezien worden. Al betekent dat laatste uiteraard niet dat deze niet kunnen
gedeeld worden, wanneer noodzakelijk, via toepassing van de regels van het gedeelde
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beroepsgeheim (maar dan het actief delen). De persoonlijke notities mogen blijven op papier
genoteerd worden. Dit betekent niet dat alles kan overgebracht worden naar die persoonlijke
notities, omdat de informatie nodig is om een behandeling aan te bieden of bijvoorbeeld door te
verwijzen naar een andere zorgverlener. De wet zegt daar niets over, maar dit is een praktisch
criterium/hulpmiddel dat toelaat om het onderscheid te maken. Persoonlijke notities gaan ook meer
over zaken die op korte termijn belangrijk zijn, terwijl het dossier eerder gaat over de zaken die nodig
zijn voor de continuïteit van de zorg, op lange termijn. Maar wat is belangrijk, wat is een persoonlijke
notitie? Daarover kan in de praktijk gediscussieerd worden.
Op dit moment is er nog niets beslist wat betreft het format van de EPD; dat moet nog komen. Op dit
moment kan het nog via elk elektronisch programma, bijvoorbeeld Word, maar de wetgever zoekt
om de informatie via de passieve toegang te kunnen delen. Anders heeft de formulering van de wet
geen zin.
Besluit
Tot besluit kan gesteld worden dat er steeds van geval tot geval moet geoordeeld en beslist worden.
Een goed inzicht in het juridische en deontologische kader is hierbij een meerwaarde, omdat er altijd
verschillende mogelijkheden zijn die kunnen bekeken worden. Het is goed om te beseffen welke
belangen moeten worden beschermd: de vertrouwensrelatie, de continuïteit van zorg. Het is goed
om de reflectie hierover neer te schrijven, voor het geval er vragen of klachten over komen, maar
ook omdat dit het proces van reflectie voedt. Hetzelfde uiteraard voor supervisie en intervisie.
Verder belangrijk is een neutrale taal, gezien de patiënt toegang kan hebben tot het dossier, en
soms, via de patiënt, ook advocaten e.d. Er is bijvoorbeeld een verschil tussen schrijven dat er geweld
is geweest, dan wel dat iemand vertelt dat geweld heeft plaatsgevonden.
When thrust is broken, sorry means nothing.

