Bijlage IV
Schematische weergave gegevensuitwisseling bij bemoeizorg
Stappenplan voor de gegevensuitwisseling bemoeizorg*

Algemeen
respecteer zoveel
mogelijk de rechten van
de cliënt en motiveer en
documenteer beslissingen [1]

START
Zijn er door de organisatie
schriftelijke en opvraagbare
afspraken over het
bemoeizorgoverleg? [2]

Zijn de signalen in kaart
gebracht en geanalyseerd aan
de hand van het stappenplan
uit de handreiking om te
bepalen of de beroepskracht
deelneemt aan het
bemoeizorgoverleg? [3]

JA

JA

Is er algemene
informatie en
informatie over zijn
rechten aan de cliënt
verstrekt? [4]

NEE

Verstrek informatie over
de in de handreiking
genoemde punten
(zie uitgangspunt 4)

JA
NEE
NEE

Zorg dat de organisatie eerst
afspraken maakt over de in
uitgangspunt 2 aangegeven
punten, voordat deelgenomen
kan worden aan het
bemoeizorgoverleg [2]

Indien er gegevens
worden uitgewisseld:
is de cliënt op de
hoogte van het
bemoeizorgtraject en
de vervolgstappen?
[5]

Stel de grondslag om deel
te nemen aan het overleg
vast adhv het stappenplan in
uitgangspunt 3 of neem niet
deel aan het overleg [3]

Documenteer in het dossier
en kijk of gespreksverslagen
gecodeerd of geanonimiseerd
kunnen worden opgeslagen
[10/11]

EN

Wissel slechts de
noodzakelijke gegevens uit
en evalueer regelmatig of het
nog nodig is deel te nemen
aan het bemoeizorgoverleg
en/of de rechten van de cliënt
te beperken
(bv. zodra mogelijk cliënt
alsnog informeren) [8/9]

NEE

om de rechten van de
cliënt te beperken? [6]

JA

JA

Is er een gegronde
reden (vitaal belang of
NEE

Is er een minder
ingrijpend middel
(bv. anonimiseren,
bilateraal overleg) dan
gegevensuitwisseling
zonder toestemming
van de cliënt? [7]

JA

Er moet voor het minder
ingrijpende middel
gekozen worden [7]

* = Achter elke stap staat tussen haakjes een nummer, welke correspondeert met de uitgangspunten in de handreiking.

NEE

Respecteer de rechten
van de cliënt en wissel
geen gegevens uit in
het bemoeizorgoverleg
zonder toestemming
van de cliënt [6]

