Aan de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum

Bijlage(n)

6 juni 2019
Contactpersoon

Doorkiesnummer

Joanne Hogervorst

06-53579693

Onderwerp

Ons kenmerk

Algemeen overleg Bescherming
persoonsgegevens 13 juni 2019

234422/2019

Geachte leden van de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
Donderdag 13 juni 2019 spreekt u met minister Dekker over de bescherming van
persoonsgegevens.
Betere - verantwoorde en veilige - uitwisseling van persoonsgegevens in de forensische zorg
en de verplichte geestelijke gezondheidszorg is essentieel om in de zorg- en veiligheidsketen
goed te kunnen samenwerken.
Voor dit overleg brengen wij graag het volgende onder uw aandacht:
•

Wettelijke basis voor het delen van informatie in forensische zorgketen

In de forensische zorg werken verschillende partijen, zoals het gevangeniswezen, de
reclassering en de zorgaanbieder, samen in een keten. Zij hebben allemaal hetzelfde doel:
het behandelen van patiënten en het verminderen van de kans op recidive.
De overdracht van informatie is cruciaal voor het goed functioneren van deze keten. Voor de
uitwisseling van de benodigde strafrechtelijke en gezondheidsgegevens is een wettelijke
basis vereist. Deze wettelijke basis is er (nog) niet voor alle gevallen.
Dit betekent dat betrokken professionals de voor behandelingen en/of begeleiding van de
patiënt noodzakelijke informatie onderling nog niet in alle gevallen mogen uitwisselen. GGZ
Nederland vindt het van groot belang dat er een wettelijke basis komt voor de tijdige en
automatische (in de zin van: altijd en niet afhankelijk van oordeel van professional)
uitwisseling van alle voor de behandeling noodzakelijke gegevens van alle forensische
patiënten.
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Het ontbreken van relevante informatie staat een goede behandeling en juiste inschatting
van risico’s nu in de weg. Om dit goed te regelen dient de wet aangepast te worden. Een
wettelijke grondslag voor deze informatie-uitwisseling is in het belang van onze patiënten en
medewerkers, en draagt bij aan het vergroten van de veiligheid van de samenleving.
•

Zorgvuldig informatie kunnen delen in de verplichte ggz-keten

Op dit moment is er geen wettelijke basis voor delen van het burgerservicenummer (bsn)
tussen de ketenpartijen van de verplichte ggz: de zorg enerzijds en de overheid anderzijds.
Partijen in de keten moeten kunnen beschikken over het bsn om zich ervan te vergewissen
dat het de juiste persoon betreft. Ook hiervoor dient de wet aangepast te worden.
Zonder deze wettelijke regeling wordt de toch al complexe informatie-uitwisseling tussen
zorg en overheden in dit domein onnodig gecompliceerd en is er een verhoogd risico op
persoonsverwarring.
•

Resumerend

Voor betere uitwisseling van de persoonsgegevens die voor de plaatsing, diagnose en
behandeling noodzakelijk zijn, zijn op korte termijn twee zaken belangrijk:
1. Aanvullende wetgeving voor informatie-uitwisseling in de forensische zorg;
2. Aanvullende wetgeving voor bsn-uitwisseling in de Wet verplichte ggz.
Wij hopen dat u hiervoor tijdens het debat aandacht wilt vragen.
Als u meer toelichting wilt op bovenstaande, neemt u dan contact op met Tessa Koster
(Forensische zorg, 06 23434143) en Alexandra Reijerse (Wvggz, 06 41219687).
Met vriendelijke groet,

drs. V.J.W.C. Esman-Peeters
directeur
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