MELDRECHT EN CRITERIA VOOR HET DOORBREKEN
VAN HET BEROEPSGEHEIM
Het doorbreken van het beroepsgeheim is onder bepaalde omstandigheden wettelijk toegestaan.
Meldrecht
Op grond van artikel 4.1.1 lid 2 en 3 van de WMO2015 mogen beroepskrachten met een
beroepsgeheim, zonder toestemming van het kind en/of de ouders, gegevens verstrekken aan
het Veilig Thuis als dat noodzakelijk wordt geacht om kindermishandeling te stoppen of een
redelijk vermoeden daarvan te laten onderzoeken (meldrecht). Dit meldrecht is gebaseerd op de
gedachte dat in bepaalde situaties het belang van het kind vóór het beroepsgeheim gaat. Ook
een beroepskracht die van mening is dat een patiënt, vanwege de aard en ernst van het geweld,
tegen dit geweld beschermd moet worden, mag een melding doen bij het Veilig Thuis, ook al
heeft hij geen toestemming van de patiënt. Het juridisch kader voor het verstrekken van
gegevens aan het Veilig Thuis is opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
vanaf artikel 21a.
Beroepsgeheim
Het beroepsgeheim geldt in beginsel tegenover derden, behalve tegenover de patiënt of overige
zorgverleners die bij de actuele behandeling betrokken zijn.
Het doorbreken van het beroepsgeheim tegenover derden is gerechtvaardigd als daarmee
ernstige schade kan worden voorkomen of beperkt. Voorwaarde hierbij is dat er geen andere weg
is dan het doorbreken van het beroepsgeheim en dat de beroepskracht alles in werking heeft
gesteld om toestemming te krijgen.
Als uitgangspunt voor het doorbreken van het beroepsgeheim moet de beroepskracht zichzelf het
volgende afvragen:


kan ik door te spreken zwaarwegende belangen van mijn cliënt of van zijn kinderen
behartigen?



is er een andere mogelijkheid om ditzelfde doel te bereiken zonder dat ik mijn
beroepsgeheim hoef te doorbreken?



waarom is het niet mogelijk om toestemming van de cliënt te vragen of te krijgen voor het
bespreken van zijn situatie met iemand die hem kan helpen?



zijn de belangen van de cliënt die ik wil dienen met mijn spreken zo zwaar dat deze naar
mijn oordeel opwegen tegen de belangen die de cliënt heeft bij mijn zwijgen?



als ik besluit om te spreken, aan wie moet ik dan welke informatie verstrekken, zodat het
geweld of de mishandeling effectief kan worden aangepakt.

De volgende criteria moeten hierbij worden afgewogen:


bij het niet-doorbreken van het beroepsgeheim ontstaat naar alle waarschijnlijkheid
ernstige schade voor de cliënt of een ander;
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er is geen andere weg dan doorbreking van het beroepsgeheim om het te
verwachten gevaar af te wenden;



het is vrijwel zeker dat door de doorbreking van het beroepsgeheim schade aan de cliënt
of anderen kan worden voorkomen of beperkt;



de beroepskracht verkeert in gewetensnood door het handhaven van zijn zwijgplicht;



de beroepskracht heeft alles in het werk gesteld om toestemming van de cliënt te krijgen
om informatie te delen met derden.



Al deze criteria moeten van toepassing zijn voordat het beroepsgeheim doorbroken mag
worden.

Bij acuut gevaar wijkt u af van de vaste stappen en schakelt bijvoorbeeld onmiddellijk Veilig Thuis
of de crisisdienst in. In noodsituaties kunt u natuurlijk ook altijd 112 bellen en de politie om
ondersteuning vragen.
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