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Geachte heer Rouvoet, 
 
Naar aanleiding van uw brief d.d. 10 oktober 2007 waarin u vraagt naar de zienswijze van het 
College bescherming persoonsgegevens (CBP) over de mogelijkheid en wenselijkheid van 
verlenen van toegang tot het Elektronisch Kinddossier Jeugdgezondheidszorg (EKD JGZ) voor 
het Bureau Jeugdzorg, de Jeugd GGZ en het Jeugd maatschappelijk werk, alsmede wat de 
consequenties daarvan zijn vanuit het oogpunt van privacy, bericht ik u als volgt. 
 
Het CBP onderschrijft het belang van het delen van kennis en informatie in situaties waarin (er 
een redelijk vermoeden bestaat dat) kinderen worden mishandeld. Hulpverleners van dergelijke 
risicokinderen moeten weten welke andere hulpverleners met het kind of gezin bezig zijn. Dit 
beperkt zich dan uiteraard niet tot hulpverleners van de drie hiervoor genoemde hulpverlenende 
instanties. Onder meer hiertoe wordt door uw ministerie de verwijsindex risicojongeren 
ontwikkeld.  Het CBP zal binnenkort reageren op uw brief van 24 september 2007 inzake de 
verwijsindex risicojongeren. 
 
Verwijsindex risicojongeren 
Het CBP gaat ervan uit dat de verwijsindex risicojongeren dient om de hulpverleners van een 
kind bij wie een risico is gesignaleerd erop te attenderen dat een andere hulpverlener eveneens 
een risico heeft gesignaleerd. Nadat de hulpverleners via de verwijsindex van elkaars 
betrokkenheid bij het kind op de hoogte zijn gebracht, kan er worden bezien of, en zo ja welke, 
informatie dient te worden uitgewisseld. Bij de eventuele daaropvolgende gegevensuitwisseling 
dienen de hulpverleners de zorgvuldigheid in acht te nemen die een professioneel hulpverlener 
betaamt.  
 
Deze informatieverstrekking voltrekt zich buiten de verwijsindex en wordt geregistreerd in de 
dossiers van de betrokken hulpverleners. De verwijsindex is derhalve een middel om ervoor te 
zorgen dat de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners tot stand kan komen. Bij een 
goed functionerende verwijsindex zijn de hulpverleners op de hoogte van elkaars betrokkenheid 
bij het gezin en kunnen er dus, indien dit noodzakelijk is, samenwerkingsafspraken worden 
gemaakt en (persoons)gegevens worden uitgewisseld. Het is de bedoeling dat een groot aantal 
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partijen, waaronder de JGZ, het Bureau Jeugdzorg, de Jeugd GGZ en het Jeugd maatschappelijk 
werk, gaan deelnemen aan de verwijsindex.  
 
Het Elektronisch Kinddossier Jeugdgezondheidszorg (EKD JGZ) 
Het EKD JGZ daarentegen is niet in de eerste plaats een instrument ter bevordering van de 
samenwerking tussen bij het kind betrokken hulpverleners, maar vooraleerst een medisch dossier 
in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO is 
opgenomen in Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De WGBO legt aan de 
JGZ-artsen de verplichting op vertrouwelijk met patiëntgegevens om te gaan. De hoofdregel is dat 
een arts aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over die patiënt mag verstrekken dan met 
toestemming van de patiënt (artikel  7:457 BW).  Kort samengevat kan de zwijgplicht jegens 
anderen dan de patiënt worden doorbroken op de volgende gronden: 

J als de gegevensverstrekking wettelijk verplicht is; 
J als er sprake is van een conflict tussen de geheimhoudingsplicht en de plicht tot handelen 

ter voorkoming van schade aan de gezondheid van een persoon: het zogeheten conflict 
van plichten. 

 
Thans is er geen sprake van een wettelijke plicht tot het verstrekken van gegevens door de JGZ 
aan genoemde organisaties. De JGZ kan aan de Jeugd GGZ en het Jeugd maatschappelijk werk 
alleen gegevens verstrekken op basis van toestemming, dan wel op basis van een conflict van 
plichten. De informatieverstrekking aan het Bureau Jeugdzorg op basis van een conflict van 
plichten is gecodificeerd in artikel 53 van de Wet op de Jeugdzorg. Op grond van voornoemd 
artikel heeft een geheimhouder, waaronder de JGZ-arts maar ook de Jeugd GGZ en het Jeugd 
maatschappelijk werk, het recht zonder toestemming van degene die het betreft inlichtingen te 
verstrekken aan het Bureau Jeugdzorg (het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is 
onderdeel van het Bureau Jeugdzorg) indien dit noodzakelijk kan worden geacht om een situatie 
van kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te 
onderzoeken. Het Bureau Jeugdzorg speelt een belangrijke rol bij het opleggen en het uitvoeren 
van kinderbeschermingsmaatregelen. 
 
Doorbreking medisch beroepsgeheim 
Indien met het verbreden van de toegang wordt gedoeld op het invoeren van een wettelijke plicht 
tot het verlenen van inzage in alle dossiers van het EKD JGZ voor genoemde instanties, dan geldt 
het volgende. Een dergelijk wettelijk voorschrift vormt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
van de patiënt. Ingevolge artikel 8 EVRM is een inmenging van het openbaar gezag toegestaan 
voor zover deze bij wet is voorzien en noodzakelijk zijn voor een aantal nader aan te geven 
gronden, waaronder de bescherming van de gezondheid of de goede zeden. 
 
Bij de beoordeling van de noodzakelijkheid van een dergelijke doorbreking van het medisch 
beroepsgeheim moet gekeken worden naar de proportionaliteit (staat het middel in verhouding 
tot het doel) en de subsidiariteit (zijn er andere, minder belastende manieren om hetzelfde 
resultaat te bereiken) van de voorgestelde plicht tot gegevensverstrekking. Het breed openstellen 
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van een medisch dossier zonder gedegen onderbouwing van de noodzaak komt in strijd met 
artikel 8 EVRM en derhalve de Wet bescherming persoonsgegevens. 
 
Het verlenen van toegang voor genoemde instanties tot de gegevens van alle kinderen is niet 
proportioneel en derhalve niet noodzakelijk. Immers, niet alle kinderen zijn risicokinderen. Voorts 
kan het beoogde resultaat, te weten het delen van relevante informatie door hulpverleners van 
risicokinderen, langs een minder bezwarende weg worden verkregen, bijvoorbeeld door overleg 
met andere hulpverleners na een match in de Verwijsindex risicojongeren. Het feit dat er geen 
wettelijke plicht bestaat toegang te verlenen tot het EKD JGZ betekent geenszins dat er geen 
informatie uit het EKD JGZ kan worden gedeeld met andere hulpverleners. Mocht een 
hulpverlener dat, gelet op het belang van het kind dat gevaar loopt, noodzakelijk achten, dan kan 
hij of zij relevante informatie delen met andere hulpverleners. Anders dan bij het verbreden van 
de toegang tot het dossier blijft er dan altijd een beoordelingsmoment voor de hulpverlener onder 
wiens verantwoordelijkheid het dossier wordt gevoerd, waarop kan worden bezien welke 
informatie in dat specifieke geval relevant is voor de andere hulpverlener(s).  
 
Overige opmerkingen 
Ouders zijn niet verplicht om gebruik te maken van de jeugdgezondheidszorg. Indien de 
vertrouwelijkheid van gegevens niet goed gewaarborgd is, of zelfs indien slechts de perceptie zou 
ontstaan dat gegevens niet vertrouwelijk worden behandeld, bestaat het gevaar dat ouders niet of 
slechts ten dele gebruik willen maken van de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast bestaat het 
gevaar dat hulpverleners, wetende dat het dossier zonder hun instemming door derden kan 
worden geraadpleegd, gevoelige informatie buiten het dossier laten, met alle risico’s van dien.  
Het mogelijk maken dat een derde inzage krijgt in een dossier leidt niet per se tot een goede 
samenwerking en derhalve goede hulpverlening. Risicokinderen zijn meer gebaat bij duidelijke 
samenwerkingsafspraken en een goede regievoering. 
 
Concluderend, het CBP acht de structurele verbreding van de toegang tot het EKD JGZ van alle 
kinderen voor anderen dan de JGZ-arts, zijnde de hulpverlener onder wiens 
verantwoordelijkheid het dossier wordt opgebouwd, niet wenselijk. Indien beoogd wordt een 
wettelijke verplichting tot het verstrekken van de gegevens van alle kinderen aan genoemde 
instanties in te voeren dan is deze, bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing van de 
noodzakelijkheid, in strijd met artikel 8 EVRM en de Wbp.  
 
Het CBP zal inzake het EKD JGZ op korte termijn reageren op uw brief d.d. 25 april 2007, mede 
naar aanleiding van ons overleg dat op 12 september 2007 over dit onderwerp heeft 
plaatsgevonden. 
                                                                                                                                                                                              
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
mw. mr. dr. J. Beuving 
collegelid 


