
Bemoeizorg is een vorm van zorg die wordt 
toegepast bij ernstige, ‘multiprobleem’ situaties. 
Kinderen, volwassenen, ouderen en gezinnen 
kunnen zich in zo’n situatie bevinden, en daarom 
kan bemoeizorg worden ingezet bij alle leeftijden.

Vanwege de complexiteit van de problematiek is 
vaak betrokkenheid van meerdere partijen nodig. 
Om eff ectief te kunnen samenwerken moeten 
gegevens uitgewisseld kunnen worden. Wanneer 
een cliënt daarvoor géén toestemming geeft dan 
mag een professional zijn geheimhoudingsplicht 
doorbreken,  wanneer er sprake is van een ‘vitaal 
belang’ of ‘confl ict van plichten’. Het belang van het 
ondernemen van een actie  is in zo’n geval groter 
dan het belang van geheimhouding.

Vitaal Belang is een overduidelijke reden om 

contact te zoeken met de cliënt, ook al heeft deze 

er geen behoefte aan. Er moet een risico bestaan 

voor ernstige schade (bijv. dreiging tot uithuiszetting 

en zwerven, dreiging tot vervuiling, ernstige 

eenzaamheid).  

Gegevensuitwisseling 
in bemoeizorg

Confl ict van plichten is een situatie waarin men 

in gewetensnood komt als men zich aan de 

geheimhoudingsplicht houdt. Het kan dus van goed 

hulpverlenerschap getuigen dat de beroepskracht 

zich niet beroept op geheimhoudingsplicht, 

maar toch actie onderneemt. Beroepskrachten 

met  de geheimhoudingsplicht kunnen dit geheim 

doorbreken met een beroep op een ‘confl ict van 

plichten’ als:

• Alles is geprobeerd om toestemming 

 van de cliënt te krijgen

• De geheimhouding ernstige schade voor 

 de cliënt of een ander oplevert

• De geheimhouding de betrokkene in 

 gewetensnood brengt

• Er geen andere oplossing is dan het 

 geheimhoudingsplicht te doorbreken

• Het vrijwel zeker is dat hierdoor de schade 

 aan de cliënt of een ander wordt voorkomen

• De geheimhoudingsplicht zo min mogelijk 

 wordt geschonden
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STAP 1 Benoem de signalen
Neem contact op met de melder.

Rapporteer de signalen en de uitkomst van het gesprek 

inclusief de stappen die je zet en de besluiten die je neemt.

STAP 2 Bespreek deze met een collega
Overleg over de signalen met een collega om de signalen 

goed te duiden en het gesprek met de cliënt voor te 

bereiden.

Rapporteer de uitkomst van het gesprek inclusief de 

stappen die je zet en de besluiten die je neemt.

STAP 3 Ga met de cliënt in gesprek
•  Doel van het gesprek uitleggen

•  De signalen (feiten en waarnemingen) bespreken met   

 de cliënt

• Cliënt uitnodigen te reageren

• Interpreteren van wat je hebt gezien en gehoord

Als dit, na een of meerdere pogingen, niet lukt is het een 

reden om vervolgstappen in het bemoeizorgtraject te doen. 

Je dient wel te blijven proberen om in contact te komen met 

de cliënt. 

Rapporteer de uitkomst van het gesprek inclusief de 

stappen die je zet en de besluiten die je neemt.

STAP 4 Weeg de signalen
De aard en ernst van de signalen inschatten (denk aan vitaal 

belang en confl ict van plichten).

Rapporteer de af- en overwegingen inclusief de stappen die 

je zet en de besluiten die je neemt.

STAP 5 Maak een beslissing
Besluit nemen of het gerechtvaardigd is om over te 

gaan tot bemoeizorg(overleg). Hierbij kunnen gegevens 

worden uitgewisseld met andere organisaties om het 

bemoeizorgtraject in gang te zetten.

Het doel van de gegevensuitwisseling bij bemoeizorg is:

•  Zorgwekkende zorgmijders naar 

 de reguliere zorg toe leiden

•  Het verminderen van problemen 

 die de cliënt of zijn omgeving ervaart

•  Vitaal belang

•  Confl ict van plichten

Constant dient afgewogen te worden of het nog nodig is 

dat informatie wordt uitgewisseld en welke.  Indien mogelijk 

bespreek je de casus anoniem en beperk je je  tot het delen 

van ‘buitenkantinformatie’ (bijvoorbeeld beschrijving geven 

van het gedrag i.p.v. een diagnose).

Rapporteer en motiveer waarom er wordt overgegaan tot 

het uitwisselen van persoonsgegevens zonder toestemming 

van de cliënt. Zie hiervoor het formulier ‘bespreking cliënt 

zonder toestemming’.

Afwegingen maak je op basis van::   

1.  Subsidiariteit: kan het een tandje minder, dan moet   

 het een tandje minder

2.  Proportionaliteit: is het terzijde schuiven van de 

 bezwaren van cliënt in proportie/in verhouding tot  

 het doel?

3.  Doelmatigheid: is het terzijde schuiven van de    

 bezwaren het meest aangewezene om het doel te   

 bereiken.      

Deze af-en overwegingen vastleggen in dossier.

STAP 6 Informeer de cliënt over diens 
rechten
Zorg ervoor dat betreff ende cliënt de publieksfolder krijgt 

met algemene informatie over bemoeizorg. Hierin wordt 

kort en bondig uitgelegd wat zijn rechten zijn en in welke 

omstandigheden tijdelijk uitzonderingen kunnen of moeten 

worden gemaakt.

STAP 7 Herhaal overwegingen
Bij ieder overleg dient te worden afgevraagd of de redenen 

om de rechten (gegevensuitwisseling zonder toestemming) 

van de cliënt te beperken nog steeds aanwezig zijn.

Rapporteer de uitkomst van het gesprek inclusief de 

stappen die je zet en de besluiten die je neemt.
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