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• van absolute toepassing beroepsgeheim 

• enkel ruimte voor spreken in gevallen in de wet bepaald, 

dus ook bv. niet met instemming patiënt

• ~ vooral openbaar belang (vertrouwen in het beroep) -> art. 

458 Strafwet van toepassing 
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Het kader: evolutie



Het kader: evolutie 

• …naar meer functionele toepassing 

• in relatie tot andere waarden, hoger belang, verplichtingen 

tot spreken, overleg & netwerkontwikkeling 

• Cf. adviezen Nationale Raad Orde Geneesheren (NROG) ~ 

‘beroepsgeheim en aids – mededeling aan partner’

• Merkbaar in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer
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Het kader: Naar een meer functionele toepassing 

• Autonomie en voorafgaandelijke (schriftelijke) 

toestemming patiënt centraal - Wet Patiëntenrechten (WPR)

• Art. 8. § 1-4 WPR geïnformeerde, voorafgaandelijke, vrije 

toestemming patiënt bij iedere tussenkomst 

• Toestemming kan schriftelijk 

• => informed consent patiënt – van bij start HV 

• Transparantie ~ rol, doelstellingen, informatie-uitwisseling

• => Patiënt kan weigeren – dient geëerbiedigd te worden

• Inclusief bij verwerking persoonsgegevens in patiëntendossier 

(art. 10 WPR) 
4



Het kader: Naar een meer functionele toepassing 

• autonomie en toestemming patiënt centraal – WPR 

• Grenzen aan autonomie - art. 8§5 WPR: spoedgeval

• Bij onmiddellijk ernstig gevaar gezondheid 

• + geen duidelijkheid ~ voorafgaande wilsuitdrukking patiënt of 

vertegenwoordiger 

• => noodzakelijke tussenkomst – onmiddellijk - in het belang 

gezondheid patiënt

• Van zodra mogelijk wel IC

• + registreren in patiëntendossier 

• Bijv. medicatie onder dwang 
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Het kader: Naar een meer functionele toepassing 

• autonomie en toestemming patiënt - grenzen aan autonomie

• Advies NROG 14/09/2013 ~ onder dwang behandelen  

‘geesteszieke’ patiënt

• Voorwaarden

• Doel = behandeling – met therapeutisch doel + rechtstreeks voordeel 

patiënt + aangepast aan ernst symptomen  

• Patiënt: ‘mentale stoornis’ + reëel risico voor ernstige schade aan 

zijn gezondheid of voor anderen + geen enkel ander middel + 

mening patiënt in overweging genomen

• + “een dwangbehandeling (…) is ontoelaatbaar wanneer de patiënt over 

voldoende psychische mogelijkheden beschikt om informatie te verkrijgen 

en toe te stemmen in de voorgestelde behandeling” (NROG 19/07/2008) 6



Het kader: evolutie > patiënt

• = voorbij één op één relatie arts/zorgverstrekker – patiënt 

• Art. 7. §1 WPR Informatie gezondheidstoestand & inkijken 

dossier ook vertrouwenspersoon, met akkoord patiënt

• In aan- of afwezigheid patiënt

• Naam opnemen in patiëntendossier 

• => bijv. informatie aan mantelzorger? – mantelzorger beter 

expliciet als vertrouwenspersoon (met naam) in 

patiëntendossier = met toestemming patiënt
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Het kader: evolutie > patiënt 

• Minderjarigen

• Art. 12 WPR

• Redelijke beoordeling van zijn belangen => patiënt 

oefent PR zelfstandig uit

• Geen redelijke beoordeling => ouders 

• + patiënt betrekken bij

• Bijv. ook bij (niet) informeren -> dialoog met patiënt 
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Het kader: evolutie > patiënt
• Wat bij wilsonbekwame persoon? 

• Art. 14 WPR + advies NROG 12/12/2015 ~ stopzetten en 

weigeren behandelingen & NROG 15/11/2014 ~ ‘mentaal 

gestoorde’ persoon

• 1. benoemde vertegenwoordiger 

• door patiënt - vooraf aangewezen om in zijn plaats op te 

treden = schriftelijk & ondertekend

• => PR uitoefenen 

• Uitz. art. 15§2 WPR : afwenden bedreiging leven of ernstige 

aantasting gezondheid patiënt + vertegenwoordiger kan zich niet 

beroepen op uitdrukkelijke wil patiënt => beroepsbeoefenaar 

mag afwijken van beslissing vertegenwoordiger 9



Het kader: evolutie > patiënt

• Wat bij wilsonbekwame persoon? 

• 1. benoemde vertegenwoordiger 

• 2. wettelijke vertegenwoordiger 

• door vrederechter - bewindvoerder recht op uitoefening 

specifiek bepaalde PR 

• Principe = bekwaamheid, tenzij 

• Uitz. Geen machtiging vrederechter nodig bij ‘dringende 

noodzakelijkheid’  

• Patiënt zoveel mogelijk en in verhouding tot zijn 

begripsvermogen betrekken bij uitoefening PR
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Het kader: evolutie
• Wat bij wilsonbekwame persoon? 

• 1. benoemde vertegenwoordiger 

• 2. wettelijke vertegenwoordiger

• 3. Geen wettelijke bewindvoerder => samenwonende 

echtgenoot, wettelijk samenwonende partner, feitelijk 

samenwonende partner

• 4. Geen (optreden) 3 => een meerderjarig kind, een ouder, een 

meerderjarige broer of zus

• 5. Geen (optreden) 4 of bij conflict 2-4 => betrokken 

beroepsbeoefenaar (in multidisciplinair overleg)

• Patiënt zoveel mogelijk en in verhouding tot zijn 

begripsvermogen betrekken bij uitoefening PR
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Het kader: evolutie 
• …naar meer functionele toepassing … naar uitholling?

• ~ politieke druk => wetswijziging

• N.a.v. Dutroux => 2000: ° art. 458bis Sw.: minderjarigen

• N.a.v. seksueel misbruik in de Kerk => 2011: aanpassing en 

uitbreiding art. 458bis Sw. ‘andere kwetsbare personen’

• N.a.v. prioriteit IFG => 2012: uitbreiding art. 458bis Sw. 

‘partnergeweld’ 

• N.a.v. radicalisering => 01/2016: “er is nood aan een kader 

waarin informatie over risicosignalen inzake radicalisering kan 

worden ingebracht en gedeeld” (Parl. Vr. Senaat, 13/01/16) …
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Het kader: wie?
• Noodzakelijke vertrouwensfiguur & ‘ten gevolge van hun 

staat’

• Art. 458 Sw. Geneesheren, heelkundigen, officieren van 
gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere 
personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis 
dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd 

• + ‘voor iedereen binnen de sector’ o.b.v. decreten 
AWZW, GGZ, BJ, IJH, OCMW-wet

• + (wie medewerking verleent aan) jeugdbeschermingswet

• Politie, magistratuur, advocaat, justitie-assistent, PSD 
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Het kader: wie? 

• Noodzakelijke vertrouwensfiguur & ‘ten gevolge van hun 

staat’

• + vrijwilliger, stagiaire – voor zover noodzakelijke 

vertrouwensfiguur en ze hun medewerking verlenen aan 

zorg

• => Niet: zelfhulpgroepen

• => Niet: schoonmaakpersoneel, vrijwilliger cafetaria –

wel discretieplicht t.o. derden
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Het kader: delen? 

• beroepsgeheim = regel

• Art. 458 SW ‘geheimen bekend maken’

• Ongeacht middel/manier

• (non)verbaal, schriftelijk, elektronisch 

(patiënten)dossier, mail, fax, … 

• “in het belang van de patiënt” op zich geen legitimatie 
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Uitzonderingen beroepsgeheim

• Spreekrecht 

1. Gedeeld beroepsgeheim

2. Gezamenlijk beroepsgeheim 

3. Getuigenis voor rechter of parlementaire 

onderzoekscommissie

4. Noodtoestand

5. Art. 548 bis Sw. 

6. Patiënt is slachtoffer

7. Toestemming patiënt

• Spreekplicht

• Wettelijke verplichting ‘tot bekendmaking’ 
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1. Spreekrecht – gedeeld BG
• Strikte – cumulatieve - voorwaarden

• 1. In dezelfde mate gebonden door BG

• Wat dan met mantelzorgers, familieleden, niet professionele 
hulpverleners (bijv. coördinator SEL/GDT)? 

• Toch mogelijk o.b.v. art. 7 Privacywet: uitwisseling mits 
schriftelijke toestemming patiënt 

• 2. Binnen eenzelfde context en finaliteit betrokken bij HV
- specifieke patiënt

•  geen gedeeld BG met JA, PSD – wel met zorgteam
gevangenis

• 3. Informatie-uitwisseling noodzakelijk voor continuïteit of
kwaliteit zorg (HvC 13/03/12)

• 4. In belang (HV aan) patiënt

• 5. Geïnformeerde toestemming patiënt over doel, inhoud en

betrokken HV’ers 17



Spreekrecht – gedeeld BG
• Strikte, cumulatieve voorwaarden

• 3. Informatie-uitwisseling noodzakelijk voor
continuïteit of kwaliteit zorg (HvC 13/03/12) 
“need to know”

• Welke informatie is noodzakelijk? 

• Proportionaliteit en finaliteit = centrale principe (NROG 
04/07/2015 ~ medische gegevens IBW) 

• Verschillende adviezen NROG

• Bijv. 21/10/2006 – beheer medische dossiers CLB

• ‘Enkel informatie nodig voor pedagogische omkadering’ 

• Bijv. 20/04/13 – MBG GGZ en BJZ

• Overdracht gezondheidsgegevens – nodig voor toediening 
kwaliteitsvolle zorg + relevante info medisch verleden 18



Spreekrecht – gedeeld BG

• Strikte, cumulatieve voorwaarden

• 4. In belang (HV aan) patiënt

• 5. Patiënt is geïnformeerd & geeft toestemming

over doel, inhoud en betrokken HV’ers

• => Patiënt kan overleg tussen zorgverstrekkers weigeren!

• Bijv.: patiënt is niet eerlijk tegen andere HV’ers

• Voorkeur: driehoeksoverleg

• = voorbereiden samen met – wat (niet) zeggen? 
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Casus gedeeld BG - OCMW 

• NROG 07/02/2009 ~ personen die onwettig in België 

verblijven – BG OCMW

• Artsen 1e lijn – personen zonder papieren -> wat bij vragen 

medewerkers niet-arts OCMW? 

• Principe: alleen arts betrokken bij de zorg ‘gedeeld MBG’

• Maar: als OCMW kosten draagt? = rol ziekenfonds

• => ‘alleen die inlichtingen die nodig zijn voor de verzorging en 

het welzijn’ 

• zo mogelijk aan raadgevende arts OCMW – als niet: patiënt 
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2. Spreekrecht – gezamenlijk BG

• = HV in team

• Voorwaarden idem gedeeld BG, m.u.v. 

• Relevantie i.p.v. noodzakelijkheid 

“nuttige gegevens” 

• niet alle informatie 

• i.f.v. effectief opnemen verantwoordelijkheid van het team

• Bijv. arts bespreekt info niet met team -> besproken met 

patiënt? 

• ~ respecteren BG voor iedere drager een individuele

verplichting

• => BG kan ook van personeel t.o.v. team – directie 
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Uitzonderingen beroepsgeheim

• Spreekrecht 

1. Gedeeld beroepsgeheim

2. Gezamenlijk beroepsgeheim 

3. Getuigenis voor rechter of parlementaire 

onderzoekscommissie

4. Noodtoestand

5. Art. 548 bis Sw. 

6. Patiënt is slachtoffer

7. Toestemming patiënt
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3. Spreekrecht - getuigenis

• Getuigenis voor (B, S, O) rechter of parlementaire 
onderzoekscommissie

• Verschijnen = verplichting, praten niet

• Mondeling of schriftelijk 

• Niet: politie, parket/procureur (Advies NROG 
08/05/2010), gerechtsdeskundige

• Advies NROG 19/03/2005 ~ vragen politie aan 
ZH – aanwezigheid patiënt?

• Neen, zelfs bevestigen vermoeden – laat staan adres 

• Uitz. Ongeval openbare weg/plaats, dienst 100

• Bij uitbreiding: ook voor huisartsen, BJZ, … 23



4. Spreekrecht - noodtoestand

• Mits drie voorwaarden
• 1. aanwezigheid daadwerkelijk (actueel, zeker en 

ernstig)  gevaar fysieke, psychische, seksuele 
integriteit voor anderen
• Bijv. GGZ probleem & persoon gevaar is voor zichzelf of voor 

derden (zonder GO) 

• terreurverdachte  op kabinet? – bij  gevaar voor maatschappij, 
openbare veiligheid 

• patiënt onder invloed en auto rijden 

• niet misdrijf uit (recent) verleden zonder gevaar 

• 2. Afweging: Belang bescherming integriteit > BG

• 3. integriteit kan niet op andere manier gevrijwaard 
worden
• Bijv. hulp inroepen andere zorgverstrekkers
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Casus – onrustwekkende verdwijning 

• Advies NROG 25 april 1998 ~ onrustwekkende 

verdwijning PZ & Advies NROG 08/05/2010 & Advies 

NROG 24/03/2012 ~ voor alle ZH

• Arts oordeelt: ernstig gevaar eigen gezondheid en veiligheid 

en/of ernstige bedreiging voor andermans leven of 

integriteit? 

• Ja => signaleren aangewezen of niet? 

• Ja => meewerken aan onderzoek

• enkel gegevens die kunnen bijdragen tot tijdig terugvinden 

• Bij uitbreiding artsen, BJZ, … 
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Uitzondering beroepsgeheim
• Spreekrecht 

1. Gedeeld beroepsgeheim

2. Gezamenlijk beroepsgeheim 

3. Getuigenis voor rechter of parlementaire 

onderzoekscommissie

4. Noodtoestand

5. Art. 548 bis Sw. 

6. Patiënt is slachtoffer

7. Toestemming patiënt
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5. Spreekrecht - Art. 548 bis Sw. 

• (potentiële) slachtoffers 

• Kennis v.e. misdrijf 

• NIEUW hoeft S.O. niet zelf onderzocht of door S.O. in 

vertrouwen genomen 

• => Kan via familielid, andere HV, getuige, dader – ook 

‘onrechtstreeks vernomen info’

• S.O. = minderjarig of kwetsbaar

• ~ leeftijd, zwangerschap, partnergeweld, (G)GZ, beperking op 

moment feiten

• specifieke misdrijven

• mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik 27



Spreekrecht - Art. 548 bis Sw. 

• Gevaar: ernstig en dreigend

• OF aanwijzingen gewichtig en reëel gevaar op S.O.-schap 
andere minderjarigen of kwetsbaren = minder ‘strikt’ 

• = > ook preventief aangifte doen - ook als s.o. veilig, maar 
mogelijk andere minderjarigen of kwetsbare personen nog in 
gevaar

• HV’ingsplicht blijft

• Wanneer integriteit s.o. niet kan beschermd worden 
door HV’er of met hulp anderen*

• * = Werken in gelijkaardige context

• Bijv.‘melden VK bij vermoeden misbruik?’

• => stappenplan: 1. cliënt; 2. anoniem advies VK; 3. melden   

• Dan pas melden + enkel aan procureur des Konings 28



Art. 458bis en CGPL
• Art. 61 CGPL gewijzigd (14/09/13) – stappenplan
• Als een arts vermoedt dat een kwetsbaar persoon mishandeld, misbruikt, 

uitgebuit, belaagd of verwaarloosd wordt, dient hij onmiddellijk het 
nodige te doen om deze persoon te beschermen.

• In de mate dat de verstandelijke mogelijkheden van de kwetsbare 
persoon dit toelaten, bespreekt de arts in de eerste plaats zijn 
bevindingen met deze en spoort hij hem aan zelf de nodige 
initiatieven te nemen. Indien dit de belangen van deze laatste niet 
schaadt en deze hierin toestemt, kan hij dit met zijn naasten bespreken.

• Indien de situatie het rechtvaardigt en voor zover de kwetsbare 
oordeelsbekwame persoon hierin toestemt, contacteert de arts een ter 
zake bevoegde collega of schakelt hij een specifiek voor die 
problematiek opgerichte multidisciplinaire voorziening in.

• Indien een kwetsbaar persoon in een ernstig en dreigend gevaar verkeert 
of indien er ernstige aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel 
gevaar dat andere kwetsbare personen het slachtoffer worden van 
mishandeling of verwaarlozing en indien de arts op geen andere manier 
bescherming kan bieden, kan hij de procureur des Konings in kennis 
stellen van zijn bevindingen. 29



Casus: hulpverlener = slachtoffer

• =spreekrecht 

• ~ eigen verdediging kunnen opnemen

• recht op verdediging voorrang op beroepsgeheim 

• Geweld persoonlijk/gericht of situatie/problematiek? 

• Centrale plaats s.o.

• Impact samenwerkingsrelatie?

• -> klacht/PV of geen klacht? 

• Feiten - geen informatie over problematiek

• Bij dreiging eventueel klacht namens voorziening 

• Verderzetten HV in voorziening? -> doorverwijzing 

mogelijk? 30



Spreekplicht – wettelijke verplichting tot 

bekendmaking  

• Lijst: art. 58 CGPL

• Zelfs dan “De arts moet in geweten oordelen of hij door het 

beroepsgeheim toch niet wordt verplicht bepaalde gegevens 

niet mede te delen.”

• Één voorbeeld: informeren justitie(assistent)

• bij bepaalde justitiecliënten 

• enkel voor patiënten die zijn doorverwezen naar HV in functie 

van behandeling

• Dus: patiënt heeft wel justitieel statuut, maar geen 

voorwaarde tot hulpverlening ? => BG geldt onverkort

31



Spreekplicht – justitiecliënten

• Wat moet gerapporteerd worden aan justitieassistent?

• 1) daadwerkelijke aanwezigheden betrokkene

• 2) ongewettigde afwezigheden

• 3) eenzijdig stopzetten begeleiding of behandeling 

door betrokkene

• 4) moeilijkheden die bij uitvoering daarvan zijn 

gerezen

• 5) situaties die ernstig risico inhouden voor derden
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Spreekplicht - justitiecliënten

• Wat moet gerapporteerd worden aan justitieassistent?

• 4) moeilijkheden die bij uitvoering daarvan zijn 

gerezen

• 5) situaties die ernstig risico inhouden voor derden 

• Hoe 4) en 5) interpreteren? – geen therapeutische 

moeilijkheden 

• Cf advies NROG 14 juli 2007: het “betreffen geenszins 

moeilijkheden van medische aard en betreffen alleen 

feitelijke problemen die vreemd zijn aan elk therapeutisch 

optreden waarin de justitieassistent op geen enkele wijze 

tussenkomt.”
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Afsluitend: visie en beleid rond BG 
• Patiënt-overstijgend 

• Intern overleg in team – overleg tussen zorgverstrekkers
• eigen rol- en taakafbakening; eigen doelstellingen; eigen finaliteit

• Afspraken informatie-uitwisseling en beroepsgeheim

• IC patiënt – van bij start hulpverlening
• transparantie  ~ hulpverlening, rol, doelstellingen, informatie-

uitwisseling

• Twijfel over doorbreken BG? 
• Stappenplan (afspreken in team) 

• 1. Dialoog met patiënt

• 2. Bespreek met collega – in team 

• 3. Vraag anoniem advies, bijv. VK

• 4. melden – VK – Procureur 
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Beroepsgeheim bij samenwerking en 

netwerkvorming: delen met de patiënt, 

delen met zorg 


