Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling
in verband met aanpak kindermishandeling tussen
(geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau Jeugdzorg
en Raad voor de Kinderbescherming

De afspraken

Model Samenwerkingsafspraken informatie –uitwisseling in verband met de aanpak
van kindermishandeling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau
Jeugdzorg 1 / 2 en Raad voor de Kinderbescherming
Het bevoegd gezag van:
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[namen partijen die de samenwerkingsafspraken maken en daartoe het stuk ondertekenen]
In aanmerking nemende:
Burgerlijk Wetboek (BW);
Kwaliteitswet zorginstellingen;
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);
Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo);
Wet maatschappelijke ondersteuning;
Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big);
Wet op de jeugdzorg (Wjz);
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de KNMG d.d. maart 2012;
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld GGZ Nederland ‘Over sommige patiënten moet
je praten’ d.d. mei 2012;
NVvP Handreiking ‘Gebruik Meldcode Kindermishandeling in de psychiatrie’ d.d. mei 2011;
Basismodel Meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling, Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport d.d. december 2009;
[model kan hier regionaal worden aangevuld met andere meldcodes van partijen die partner zijn bij
de Samenwerkingsafspraken]
Overwegende;
dat alle partijen zich bij de aanpak van kindermishandeling laten leiden door de brede definitie van
kindermishandeling zoals omschreven in artikel 1 lid 1 Wet op de jeugdzorg 3;
dat alle partijen, voor zover noodzakelijk voor de aanpak van kindermishandeling, bereid zijn om
persoonsgegevens van cliënten4 en hun gezinsleden te verstrekken en uit te wisselen;
dat voor deze verstrekking en uitwisseling van persoonsgegevens als wettelijk kader gelden de
regelingen van het beroepsgeheim in de Wet Big en de Wgbo, de regelingen van het meldrecht van
vermoedens van kindermishandeling in artikel 53 Wjz en in artikel 1: 240 BW en de regelingen van
de wettelijke verplichting om een meldcode te hanteren voor vermoedens van kindermishandeling
en huiselijk geweld zoals, door middel van de Wet verplichte meldcode, o.a.is vastgelegd in de Wet
maatschappelijke ondersteuning, de Wet Big en de Kwaliteitswet zorginstellingen;

1
Gedoeld wordt hier op de AMK – taken en de gezinsvoogdij – taken van Bureau Jeugdzorg. Genoemd wordt in het model met
het oog op deze taken Bureau Jeugdzorg, omdat op het moment dat dit model wordt ontwikkeld (april 2012), Bureau Jeugdzorg
de AMK – taken en de (gezins)voogdij - taken uitvoert. Na de transitie van de jeugdzorg zullen deze taken zeer waarschijnlijk
door andere organisaties worden uitgevoerd.
2
Onder Bureau Jeugdzorg zijn ook begrepen de landelijk werkende instellingen die (gezins)voogdijtaken uitvoeren: William
Schrikker Groep, Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn en Joods
Maatschappelijk Werk en Nidos
3
Zie voor de wetteksten waar in deze samenwerkingsafspraken naar verwezen wordt bijlage 1.
In deze overeenkomst wordt de term cliënten gebruikt voor patiënten en cliënten van zorgverleners, AMK, Bureau Jeugdzorg en
de Raad voor de Kinderbescherming.

dat de omgang met het wettelijk meldrecht in verband met het beroepsgeheim voor artsen nader is
uitgewerkt in de ‘KNMG Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’, voor professionals in
de GGZ in de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van GGZ Nederland ‘Over sommige
patiënten moet je praten’ en voor de leden van de NVvP in de NVvP Handreiking ‘Gebruik Meldcode
Kindermishandeling in de psychiatrie’;
[model kan hier regionaal worden aangevuld met andere codes van beroepsverenigingen of sectoren die bij
de samenwerkingsafspraken zijn betrokken]
dat, als zorgverlenende partijen op basis van de stappen in hun meldcode besluiten om een melding
over een vermoeden van kindermishandeling te doen, of om informatie aan het Advies – en Meldpunt
Kindermishandeling, het Bureau Jeugdzorg, of de Raad voor de Kinderbescherming te verstrekken,
deze informatieverstrekking op een zorgvuldige wijze plaats dient te vinden;

dat de partijen die als behandelaar (geestelijke) gezondheidszorg bieden aan cliënten in deze
samenwerkingsafspraken kortheidshalve gezamenlijk worden aangeduid als ‘zorgverleners’, het
Advies – en Meldpunt Kindermishandeling als AMK 5 en de Raad voor de Kinderbescherming als
‘Raad’;
dat deze samenwerkingsafspraken zich uitdrukkelijk richten op iedere vorm van verstrekken of
uitwisselen van persoonsgegevens van cliënten over (de signalen of de aanpak van) kindermishandeling,
ongeacht of deze verstrekking of uitwisseling mondeling, schriftelijk, telefonisch of elektronisch
plaats vindt en ongeacht of er sprake is van bilateraal overleg of van (multidisciplinair) casusoverleg
tussen meer partijen,

Maken de volgende afspraken over de uitwisseling van informatie over cliënten:

I.		

OPEN WERKWIJZE

Artikel 1

Openheid over de vermoedens en over de informatie - uitwisseling

1.
		
		

Alle partijen zijn open ten opzichte van de cliënt over de signalen van
kindermishandeling die zij vermoeden en over hun contacten over deze vermoedens
met andere partijen.

In deze samenwerkingsafspraken wordt de AMK functie aangeduid, voor de volledigheid wijzen we er op dat doorgaans de
vertrouwensarts die werkzaam is bij het AMK feitelijk betrokken zal zijn bij de informatie –uitwisseling tussen een zorgverlener en
het AMK.
5
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dat alleen van deze afspraken kan worden afgeweken als dit noodzakelijk is gelet op het spoedeisend
karakter van de informatieverstrekking in verband met de veiligheid van, of in verband met andere vitale
risico’s voor de minderjarige, zoals nader omschreven in artikel 10 van deze samenwerkingsafspraken;
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dat de partijen daarom nadere afspraken maken over de wijze waarop de zorgverlenende partijen
en het Advies – en Meldpunt Kindermishandeling, het Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de
Kinderbescherming persoonsgegevens aan elkaar verstrekken en aan elkaar vragen;

Model Samenwerkingsafsprakeninformatie uitwisseling AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad met (g)gz versie november 2012. Tekst mr. Lydia Janssen

Model Samenwerkingsafsprakeninformatie uitwisseling AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad met (g)gz versie november 2012. Tekst mr. Lydia Janssen

2.

Voordat een partij informatie over een cliënt of een gezinslid van de cliënt verstrekt
aan, of opvraagt bij een andere partij:
legt hij de cliënt uit waarom hij informatie over hem wil verstrekken, en/of opvragen,
		
welke informatie hij wil verstrekken en/of opvragen en aan of bij wie hij dit wil doen;
hij vraagt de cliënt een reactie op dit voornemen;
hij gaat in gesprek met de cliënt over zijn mogelijke vragen of bezwaren;
hij komt alles afwegend tot een besluit over het verstrekken aan en/of het opvragen
		
van informatie bij de andere partij, waarbij het opvragen en verstrekken op basis van
		
toestemming van de cliënt de voorkeur heeft;
hij deelt zijn besluit mee aan de cliënt.
3.
Voordat de partijen informatie aan elkaar verstrekken, beoordelen zij of het, gelet op het doel
en de inhoud van de informatieverstrekking, mogelijk en gewenst is om de cliënt uit te
nodigen aanwezig te zijn bij deze informatieverstrekking.
4.
Van de open werkwijze zoals beschreven in lid 1, 2 en 3 kunnen de partijen afwijken in
verband met de veiligheid van de cliënt of een gezinslid van de cliënt, of in verband met de
veiligheid van (een medewerker van) een partij.
5.
Partijen die contact met elkaar opnemen met het doel gegevens van een cliënt op te vragen
of te verstrekken, delen elkaar aan het begin van hun contact mee:
of de cliënt op de hoogte is van het contact en van de inhoud van de
		
gegevensverstrekking die plaats zal vinden;
of de cliënt zijn toestemming voor de informatieverstrekking heeft gegeven;
Indien een partij besluit om de cliënt niet (volledig) te informeren en/of om, ondanks
		
het ontbreken van toestemming, toch gegevens op te vragen of te verstrekken, deelt
		
hij dit besluit aan het begin van het contact aan de andere partij mee, waarbij hij ook
		
beschrijft waarom hij dit besluit heeft genomen.
Artikel 2

Juistheid en actualiteit van de gegevens die worden verstrekt

1.
De verstrekkende partij draagt er zorg voor dat de gegevens die hij verstrekt juist en
		
volledig zijn en dat hij niet meer gegevens verstrekt dan voor het doel van de
		
informatieverstrekking relevant en noodzakelijk is.
2.
De verstrekkende partij beoordeelt, voordat hij gegevens verstrekt, of de gegevens
		
die hij wil verstrekken actueel zijn. Zijn de gegevens die hij verstrekt niet actueel,
		
maar moeten zij naar zijn oordeel, in het licht van de vraagstelling, toch worden
		
verstrekt, dan wijst hij de ontvangende partij op het niet (volledig) actueel zijn van
		deze gegevens.
Artikel 3

Gebruik van de gegevens voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt

1.
		
2.
		
		
		
		

De partijen dragen er zorg voor dat zij de gegevens die zij van elkaar ontvangen niet
voor een ander doel gebruiken dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
Meent een partij die gegevens heeft ontvangen dat het noodzakelijk is deze gegevens
ook voor een ander doel te gebruiken dan het doel waarvoor ze zijn verstrekt, dan
pleegt hij daarover eerst overleg met de partij die de gegevens aan hem heeft 		
verstrekt en vraagt hij hem om toestemming voor het gebruik van deze gegevens
voor dit andere doel.

Artikel 4
		

Werkwijze als een zorgverlener een melding doet bij het AMK of bij de Raad in verband
met (een vermoeden van) kindermishandeling

1.
Als een zorgverlener een melding (van een vermoeden) van kindermishandeling doet
		
bij het AMK nemen de zorgverlener en het AMK de volgende regels in acht 6 :
		
de zorgverlener beschrijft de relevante feiten, gedragingen en symptomen
			
die hebben geleid tot zijn vermoeden en tot zijn besluit om te melden. Hij
			
beschrijft ook de contacten die hij daarover met de cliënt heeft gehad en,
			
indien van toepassing, welke contacten hij met anderen voorafgaand aan de
			melding heeft gehad;
		
bij zijn melding beschrijft de zorgverlener, voor zover hij daartoe gelet op zijn
			
deskundigheidsterrein in staat is, ook de mogelijke risico’s die hij signaleert
			
in verband met de veiligheid van de minderjarige;
		
bij de melding informeert het AMK de zorgverlener over de werkwijze van het
			AMK;
		
Ook bespreekt het AMK met de zorgverlener wat deze gedurende het
			
onderzoek, binnen de grenzen van zijn gebruikelijke taakuitoefening, kan
			
doen om de minderjarige te beschermen;
		
Heeft de zorgverlener zijn melding mondeling gedaan, dan zendt het AMK
			
de zorgverlener een schriftelijke weergave van zijn melding. De zorgverlener
			
spant zich in om deze schriftelijke weergave, zo spoedig mogelijk, zo nodig
			
met aanvullingen of wijzigingen daarin, retour te zenden aan het AMK. De
			
zorgverlener en het AMK nemen deze eventuele aanvullingen en wijzigingen
			
op in hun cliëntdossiers;
		
het AMK laat de zorgverlener binnen tien werkdagen na de melding weten of
			
de melding onderzocht zal worden, en indien dit het geval is, binnen welke
			
termijn verwacht wordt dat de uitkomsten van dit onderzoek bekend zullen
			zijn 7;
		
na afronding van het onderzoek informeert het AMK de zorgverlener over de
			
uitkomsten daarvan en bespreekt het AMK met de zorgverlener wat hij,
			
binnen de grenzen van zijn gebruikelijke taakuitoefening, kan doen om de
			
minderjarige tegen kindermishandeling te beschermen en onder welke
			
omstandigheden het doen van een eventuele nieuwe melding aan de orde
			kan zijn 8;
		
Indien het AMK de zorgverlener laat weten dat het AMK de melding niet in
			
onderzoek neemt, beschrijft het AMK de afweging die tot dit besluit heeft
			
geleid. Ook bespreken het AMK en de zorgverlener onder welke
			
omstandigheden het doen van een eventuele nieuwe melding aan de orde
			kan zijn.
2.
De bepalingen van lid 1 zijn ook van toepassing als een zorgverlener, in verband met
		
een crisissituatie, een melding doet bij de Raad. In dat geval oefent de Raad zijn
		
taken uit conform de verplichtingen die in lid 1 voor het AMK gelden 9.
Zie ook artikel 4 onderdeel kindermishandeling van de KNMG Meldcode.
Zie ook artikel 7 onderdeel kindermishandeling van de KNMG Meldcode.
8
Zie ook artikel 7 onderdeel kindermishandeling van de KNMG Meldcode.
9
Conform artikel 10 onderdeel kindermishandeling van de KNMG Meldcode.
6
7

Model Samenwerkingsafsprakeninformatie uitwisseling AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad met (g)gz versie november 2012. Tekst mr. Lydia Janssen

HET DOEN VAN EEN MELDING
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II.		
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III. 		
		

HET VRAGEN VAN INFORMATIE DOOR AMK, BUREAU JEUGDZORG OF RAAD
EN HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR ZORGVERLENERS

Artikel 5

Het vragen van informatie door AMK, Bureau Jeugdzorg of Raad 10

1.
		
		
		
		
		
		
		
		
2.
		
		
		
		
		
		
		
3.
		
		
		
		
		
4.
		

Als het noodzakelijk is voor een onderzoek naar een vermoeden van
kindermishandeling, voor een raadsonderzoek naar de noodzaak van een
kinderbeschermingsmaatregel, of voor de uitvoering van een ondertoezichtstelling,
kan AMK, Bureau Jeugdzorg of Raad zich tot de zorgverlener wenden met een verzoek
om informatie over zijn cliënt. AMK, Bureau Jeugdzorg of Raad beschrijft de
omstandigheden waarin de cliënt en/of het minderjarige kind van de cliënt
zich bevindt of bevinden en legt uit waarom, in verband met deze omstandigheden,
informatie over de cliënt van de zorgverlener noodzakelijk is en om welk type
informatie het gaat.
AMK, Bureau Jeugdzorg of Raad stelt daartoe gerichte vragen aan de zorgverlener
met het doel de noodzakelijke feitelijke informatie over de zorg aan de cliënt te
verkrijgen, zoals: de aanleiding voor de zorg, de voortgang van de zorg, begin en
indien aan de orde, afsluiting van de geboden zorg en indien noodzakelijk de
diagnose. Het verzoek richt zich uitdrukkelijk op feitelijke informatie.
De zorgverlener wordt niet gevraagd naar zijn oordeel over de geschiktheid van
ouders om een kind te verzorgen en op te voeden of over de noodzaak van (de
verlenging van) een kinderbeschermingsmaatregel.
Voor zover noodzakelijk voor de taken zoals beschreven in lid 1, vragen AMK, Bureau
Jeugdzorg of Raad de zorgverlener of het voor hem, gelet op zijn deskundigheidsterrein, mogelijk is om te beschrijven welke invloed een eventuele ziekte of stoornis
van de cliënt die de ouder is van een minderjarig kind heeft, of mogelijkerwijs kan
hebben, op het gedrag van de cliënt in relatie tot de veiligheid van en tot vitale risico’s
voor zijn minderjarige kind.
Indien Bureau Jeugdzorg informatie opvraagt van zorgverleners in verband met een
ondertoezichtstelling, neemt Bureau Jeugdzorg de bepalingen van dit artikel in acht11.

Artikel 6

Het verstrekken van informatie door de zorgverlener

1.
De zorgverlener die door AMK, Bureau Jeugdzorg of Raad wordt benaderd om
		
informatie te verstrekken, draagt er zorg voor dat hij zorgvuldig, dit wil zeggen, zo
		
feitelijk en volledig mogelijk, antwoord geeft op de vragen over de zorg aan de cliënt.
		
Feiten en meningen van anderen die de zorgverlener in het dossier van zijn cliënt
		
heeft opgenomen, verstrekt hij slechts voor zover relevant voor de vraagstelling en
		
onder uitdrukkelijke vermelding van wie deze feiten en meningen afkomstig zijn. De
		
zorgverlener laat zich in de beantwoording van zijn vragen leiden door de noodzaak
		
Zie ook de artikelen 6,8 en 10 onderdeel kindermishandeling van de KNMG Meldcode.
Op grond van de regels over het beroepsgeheim geldt als uitgangspunt dat de zorgverlener op verzoek van de gezinsvoogd
uitsluitend met gerichte toestemming van zijn cliënt informatie verstrekt. Heeft de zorgverlener geen toestemming van zijn
cliënt dan zal hij alleen in uitzonderlijke situaties, op grond van een conflict van plichten, zoals o.a.beschreven in artikel 8
KNMG Meldcode, informatie aan de gezinsvoogd mogen verstrekken. Te zijner tijd zal een informatieplicht gaan gelden
voor zorgverleners om de gezinsvoogd op zijn verzoek te informeren voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de
ondertoezichtstelling. Deze bepaling is opgenomen in het wetsvoorstel over de nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen (EK
32015). Invoering daarvan wordt verwacht in 2015.
10
11

Deskundigheid van AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad

•
AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad dragen er zorg voor dat de functionaris die namens
		
hen contact legt met de zorgverlener voldoende deskundig is om de relevante vragen
		
aan de zorgverlener te stellen en om de informatie die de zorgverlener verstrekt te
		
duiden. Bij het verzoek om informatie laten AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad de
		
zorgverlener weten over welke deskundigheid de beroepskracht beschikt die de
		
informatie van de zorgverlener opvraagt en interpreteert.
•
De zorgverlener spant zich in om zijn informatie zo aan te bieden dat een deskundig
		
medewerker van AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad deze informatie kan begrijpen en
		interpreteren.
Zie mede artikel 6 van de KNMG Meldcode.
Zie ook artikel 8 van de KNMG Meldcode.
13
Zie voetnoot 11.
12
13
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Artikel 7
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om, door middel van zijn informatieverstrekking, AMK, Bureau Jeugdzorg of Raad te
		
ondersteunen in zijn taken om de minderjarige tegen kindermishandeling en andere
		
ernstige bedreigingen van zijn ontwikkeling te beschermen 12.
2.
Tot een zorgvuldige informatieverstrekking behoort in ieder geval dat de zorgverlener:
		
bij voorkeur feiten, gedragingen en symptomen beschrijft die hij zelf heeft
			waargenomen of vastgesteld;
		
de bron vermeldt als hij meent dat het noodzakelijk is om ook feiten,
			
gedragingen en symptomen te verstrekken die door anderen zijn
			waargenomen of vastgesteld;
		
volledig is in zijn feitenrelaas, dit wil zeggen dat hij, voor zover hem bekend,
			
zowel feiten, gedragingen en symptomen noemt die het vermoeden
			
van kindermishandeling bevestigen als feiten, gedragingen en symptomen
			
die het vermoeden ontkrachten;
		
de feiten, gedragingen en symptomen die hij meldt, vanuit zijn
			
deskundigheidsterrein, zo nodig van een toelichting voorziet;
		
het oordeel over de geschiktheid van ouders om een kind te verzorgen en op
			
te voeden en over de noodzaak van (de verlenging van) een
			
kinderbeschermingsmaatregel over laat aan AMK, Bureau Jeugdzorg en
			Raad;
		
ten behoeve van deze oordeelsvorming, desgevraagd, voor zover hij daartoe
			
binnen zijn deskundigheidsterrein in staat is, een beschrijving geeft van de
			
gevolgen die een mogelijke ziekte of stoornis van de cliënt heeft, of
			
mogelijkerwijs kan hebben, op het gedrag van de cliënt in relatie tot de
			
veiligheid van, of tot vitale risico’s voor het minderjarige kind.
		
Als de zorgverlener om informatie wordt gevraagd over een cliënt in verband
			
met een vermoeden van kindermishandeling van een minderjarig kind van
			
deze cliënt verstrekt de zorgverlener de gegevens over de zorg en over de
			
omstandigheden waarin de cliënt zich bevindt zoals omschreven in
			
lid 1 en 2.
		
Bij het desgevraagd informatie verstrekken aan Bureau Jeugdzorg in verband
			
met (de uitvoering van) de ondertoezichtstelling neemt de zorgverlener de
			
voor hem geldende wettelijke bepalingen in acht evenals de zorgvuldigheids			
eisen zoals omschreven in dit artikel. 13 14
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Artikel 8

Nadere afspraken over het vragen en verstrekken van informatie

•
AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad spannen zich in om zo spoedig mogelijk aan de
		
zorgverlener bekend te maken dat zij informatie nodig hebben van de zorgverlener
		
en bewaken dat de zorgverlener redelijkerwijs voldoende tijd krijgt om deze 		
		
informatie zorgvuldig te verstrekken.
•
De zorgverlener spant zich in om zijn informatie zo spoedig als in de betreffende
		
casus nodig is, te verstrekken.
•
In het eerste contact tussen AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad en de zorgverlener over
		
de informatieverstrekking maken de partijen afspraken over:
•
het tijdspad van de informatie –verstrekking;
•
wie van de zijde van AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad als contactpersoon voor de
		zorgverlener optreedt;
•
of de vragen schriftelijk of mondeling worden gesteld en of deze schriftelijk of
		
mondeling worden beantwoord;
•
indien wordt besloten om de vragen schriftelijk te stellen en schriftelijk te
		
beantwoorden, of, en zo ja op welk moment er een mondeling of telefonisch
		
vervolgcontact zal zijn voor een toelichting op de gestelde vragen en/of op de
		gegeven antwoorden;
•
op welke wijze en wanneer de zorgverlener door AMK, Bureau Jeugdzorg of Raad
		
zal worden geïnformeerd over de interventies die mede op basis van de verstrekte
		
informatie zullen worden uitgevoerd.
•
Indien de zorgverlener zijn informatie mondeling heeft verstrekt, zenden AMK,
		
Bureau Jeugdzorg en Raad een schriftelijke weergave van de verstrekte informatie
		
aan de zorgverlener. De zorgverlener spant zich in om deze weergave zo spoedig
		
mogelijk terug te zenden met zo nodig aanvullingen of wijzigingen daarin. De
		
zorgverlener, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad dragen er zorg voor dat deze eventuele
		
wijzigingen en aanvullingen ook worden opgenomen in hun cliëntdossiers.
Artikel 9

Vastleggen van de informatieverstrekking

•
		
		
		
		
		
		
		
		

De zorgverlener die informatie verstrekt, houdt in het cliëntdossier zorgvuldig
en zo feitelijk mogelijk aantekening van: (aanwijzingen van) kindermishandeling, de
gesprekken die daarover met de cliënt zijn gevoerd, de onderzoeken die met het
oog daarop zijn gedaan, de uitkomsten daarvan, de inhoud van het overleg met
collega’s, andere beroepskrachten en/of instanties zoals AMK, Bureau Jeugdzorg en
Raad, alle stappen die hij in het kader van (het vermoeden van) kindermishandeling
heeft gezet, of voor het verstrekken van gegevens aan derden toestemming werd
gevraagd en of deze toestemming al dan niet is verkregen. Blijkt een vermoeden
onterecht, dan vermeldt de zorgverlener ook dit uitdrukkelijk in het cliëntdossier 15.

•
Het door de zorgverlener informeren van de cliënt over, of het ter inzage geven van
		
de inhoud van de melding of de informatieverstrekking, kan alleen worden geweigerd
		
of beperkt voor zover noodzakelijk in verband met de veiligheid van de cliënt, van zijn
		
gezinsleden of die van de bij de melding of informatieverstrekking betrokken
		beroepskrachten.

15

Conform artikel 3 van de KNMG Meldcode.

•
De partij die de gegevens van de zorgverlener mondeling ontvangt, neemt deze
		
gegevens op in zijn cliëntdossier. Hij legt daarbij ook eventuele aanvullingen en
		
wijzigingen vast die de verstrekker aan de schriftelijke weergave van zijn informatie
		
heeft toegevoegd. Na opname van deze gegevens behoren deze gegevens tot het
		
cliëntdossier van de ontvangende partij. Op deze gegevens zijn de (wettelijke)
		
bepalingen over inzage, afschrift, correctie, vernietiging en bewaren van toepassing
		
die gelden voorde ontvangende partij.
•
Het door de ontvangende partij, zoals bedoeld in lid 3, informeren van de cliënt over,
		
of het ter inzage geven aan de cliënt van de identiteit van de melder of van de
		
informant, of de inhoud van de melding of van de informatieverstrekking, kan alleen
		
worden geweigerd of beperkt voor zover noodzakelijk in het belang van de veiligheid
		
van de cliënt, van zijn gezinsleden of die van de bij de melding of informatieverstrekking
		betrokken beroepskrachten.

Artikel 11

Vastleggen van de samenwerkingsafspraken in de werkprocessen van de partijen

De partijen dragen er zorg voor dat zij binnen drie maanden na ondertekening van dit stuk:
•
hun samenwerkingsafspraken hebben vastgelegd in de beschrijving van hun
		werkprocessen;
•
hun medewerkers hebben geïnformeerd over deze afspraken en over de wijzigingen
		
in de werkprocessen in verband hiermee.
Artikel 12

Slotbepalingen

•
•
		
•
		
		
		
•
		
		
•
		
		
		

Deze samenwerkingsafspraken treden voor onbepaalde tijd in werking op [000].
Deze samenwerkingsafspraken kunnen worden gewijzigd of ingetrokken door een
gezamenlijk besluit van de in de aanhef genoemde partijen.
Deze samenwerkingsafspraken worden door de partners geëvalueerd twee jaar na de
inwerkingtreding. Zo nodig passen de partners, op basis van de uitkomsten van hun
evaluatie, de samenwerkingsafspraken aan door middel van een gezamenlijk besluit
zoals bedoeld in lid 2.
Eenzijdige opzegging van de samenwerkingsafspraken door een partij is mogelijk
door schriftelijke opzegging gericht aan de overige partijen. Bij opzegging wordt een
opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht genomen.
Deze samenwerkingsafspraken kunnen worden aangehaald [naam van het stuk]
[model aanvullen met plaats en datum van ondertekening en met een ‘tekenblad’
waarop de partijen worden genoemd en de functionarissen die namens de partijen
de samenwerkingsafspraken ondertekenen]

Model Samenwerkingsafsprakeninformatie uitwisseling AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad met (g)gz versie november 2012. Tekst mr. Lydia Janssen

Partijen kunnen zo nodig van een of meer bepalingen van deze overeenkomst afwijken indien
zij menen dat de informatieverstrekking spoedeisend is in verband met de veiligheid van, of
andere vitale risico’s voor de minderjarige. De betrokken partijen leggen in hun cliëntdossiers
vast waarom zij van de betreffende bepaling(en) zijn afgeweken.

Model Samenwerkingsafsprakeninformatie uitwisseling AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad met (g)gz versie november 2012. Tekst mr. Lydia Janssen

Artikel 10
Afwijken van de afspraken in verband met het spoedeisend karakter van de informatie
		- verstrekking

Bijlage 1: Wetteksten
Artikel 1b onder p Wet op de jeugdzorg
De definitie van kindermishandeling in artikel 1 Wet op de jeugdzorg luidt: ‘Elke vorm van voor een
minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de
ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of
onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te
worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’.

Model Samenwerkingsafsprakeninformatie uitwisseling AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad met (g)gz versie november 2012. Tekst mr. Lydia Janssen
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Artikel 53 lid 1 tot en met 3 Wet op de jeugdzorg
1.De stichting kan, onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens, in de gevallen, bedoeld
in artikel 7 zesde lid, of indien dit voor de uitoefening van de taken genoemd in artikel 11 eerste
lid, noodzakelijk is te achten, zonder toestemming van degene die het betreft persoonsgegevens
verwerken.
2. De stichting kan zonder toestemming van degene die het betreft slechts bijzondere gegevens als
bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken indien uit een melding
redelijkerwijs een vermoeden van kindermishandeling kan worden afgeleid dan wel sprake is van een
geval als bedoeld in artikel 7 zesde lid.
3. Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot
geheimhouding is verplicht kan, zonder toestemming van degene die het betreft, aan een
stichting inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden geacht om een situatie van
kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken.
Artikel 1:240 Burgerlijk Wetboek
Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot
geheimhouding is verplicht kan, zonder toestemming van degene die het betreft, aan de raad voor
de kinderbescherming inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden geacht voor de
uitoefening van de taken van de raad.
Artikel 40a Wet Big
1. Degene die in een register als bedoeld in artikel 3 staat ingeschreven of die een beroep uitoefent
waarvan de opleiding krachtens artikel 34, eerste lid, is geregeld of aangewezen en die zijn beroep
uitoefent anders dan in het kader van een instelling als bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen,
hanteert in voorkomende gevallen een meldcode waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe hij met
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling omgaat en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat
zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
2. Onder huiselijk geweld wordt verstaan: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel
j, van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
3. Onder kindermishandeling wordt verstaan: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1 van de Wet
op de jeugdzorg.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke elementen een
meldcode in ieder geval bestaat.

