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Vertrouwelijkheid

Artikel 1

Geheimhouding

In het directe contact met de betrokkene(n) gaan psychologen een vertrouwensrelatie aan.
Daarom zijn psychologen verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van de
uitoefening van hun beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke
aard zijn. Onder deze verplichting valt ook het professionele oordeel van psychologen over
de betrokkene. De geheimhoudingsverplichting blijft na beëindiging van de professionele
relatie bestaan.
Artikel 2

Zorgvuldigheid in de communicatie

Psychologen nemen in redelijkheid alle voorzorgen dat er in de schriftelijke, telefonische of
elektronische communicatie met de cliënt of met andere betrokkenen geen vertrouwelijke
gegevens over de cliënt, zonder diens instemming, ter kennis komen van derden. In een
vroeg stadium overleggen psychologen daartoe met de cliënt of met betrokken derden hoe
de communicatie het best kan verlopen en hoe deze moet worden vormgegeven om de
vertrouwelijkheid met betrekking tot de cliënt te bewaren.
Artikel 3

Geheimhouding bij rapportage en gegevensverstrekking

Als er met toestemming van de cliënt bepaalde gegevens worden verstrekt of wordt
gerapporteerd aan derden, dan geldt er geen geheimhoudingsplicht jegens de ontvanger van
die gegevens of van het oordeel dat in de verklaring of rapportage is vervat. Voor het
overige dat hen ter kennis mocht komen hebben psychologen een geheimhoudingsplicht.
Artikel 4

Doorbreken van de geheimhouding

Psychologen zijn niet gehouden geheimhouding in acht te nemen als zij gegronde redenen
hebben om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste middel
is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer zij door wettelijke
bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe worden verplicht.
Artikel 5

Informatie over het doorbreken van de geheimhouding

Als te voorzien is dat een dergelijke situatie zich kan voordoen, stelt de psycholoog de
betrokkene ervan op de hoogte dat hij in dat geval genoodzaakt kan zijn de geheimhouding
te doorbreken, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden
kan ontstaan.
Artikel 6

Reikwijdte van het doorbreken van de geheimhouding

Als de psycholoog besluit tot het doorbreken van de geheimhouding dan mag die
doorbreking zich niet verder uitstrekken dan in de gegeven omstandigheden is vereist en
dient hij de betrokkene van zijn besluit op de hoogte te stellen, tenzij door een dergelijke
mededeling acuut gevaar voor hem zelf of derden kan ontstaan.

Artikel 7

Beroep op verschoning

Psychologen zijn verplicht zich tegenover de rechter te beroepen op verschoning, als het
afleggen van een getuigenis of het beantwoorden van vragen hen in strijd brengt met hun
geheimhoudingsplicht.
Artikel 8

Vertrouwelijkheid jegens andere personen dan cliënt

Als het noodzakelijk is om gegevens in het dossier op te nemen, die betrekking hebben op
andere personen dan de cliënt en die gegevens niet door de cliënt zelf zijn verstrekt, dan
worden deze in zodanige vorm opgenomen, dat ze tijdelijk te verwijderen zijn, zodat bij
inzage door de cliënt de vertrouwelijkheid van die gegevens gewaarborgd kan worden.
Artikel 9

Vertrouwelijkheid jegens personen in een cliëntsysteem

Voor zover gegevens noodzakelijkerwijs op meerdere personen tegelijk betrekking hebben,
legt de psycholoog deze vast in een dossier over het betreffende cliëntsysteem. Voorafgaand
aan het opnemen van gegevens in zo’n dossier deelt de psycholoog dat aan elk van de
betrokkenen mee, en wijst hen erop dat daaruit een beperking kan voortvloeien van het
recht op inzage en afschrift, voor zover dat noodzakelijk is om de vertrouwelijkheid van
elkaars gegevens te waarborgen.
Artikel 10

Beveiliging van het dossier

Psychologen zorgen er voor dat het dossier op zodanige wijze wordt bewaard dat zonder
hun toestemming niemand toegang daartoe heeft, zodat de vertrouwelijkheid van de
gegevens bewaard blijft.

Gegevensverstrekking

Artikel 1

Gegevensverstrekking aan derden

De psycholoog verstrekt uitsluitend die gegevens uit het dossier aan derden die relevant en
noodzakelijk zijn voor de specifieke vraagstelling en waarvoor de cliënt vooraf gerichte
toestemming heeft verleend. Onder gegevens wordt ook het professionele oordeel van
psychologen verstaan. Om de toestemming van de cliënt te verkrijgen stelt de psycholoog de
cliënt in de gelegenheid om de gegevens vooraf in te zien.
Artikel 2

Verstrekking van gegevens zonder toestemming

Voor het verstrekken van gegevens aan andere beroepsbeoefenaren is geen toestemming
van de cliënt noodzakelijk als die andere beroepsbeoefenaren rechtstreeks betrokken zijn bij
de professionele relatie van de psycholoog. De cliënt wordt hiervan van tevoren op de
hoogte gesteld. De psycholoog beperkt de gegevensverstrekking tot die gegevens en
beoordelingen die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden van die andere
beroepsbeoefenaren.
Artikel 3

Wettelijk verplichte verstrekking van gegevens

Voor het verstrekken van gegevens aan derden is geen toestemming van de cliënt
noodzakelijk wanneer de psycholoog op grond van een wettelijke bepaling verplicht is deze
te verstrekken. De cliënt wordt hiervan van tevoren op de hoogte gesteld.
Artikel 4

Gegevensverstrekking aan medewerkers

Er is geen toestemming van de cliënt noodzakelijk voor het verstrekken van gegevens aan
personen die onder directe leiding van de psycholoog meewerken aan de uitvoering van de
professionele relatie. De psycholoog beperkt de gegevensverstrekking tot de voor de
werkzaamheden van die medewerkers noodzakelijke gegevens.
Artikel 5

Informatieverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek

Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kan de psycholoog desgevraagd aan derden
gegevens verstrekken. Deze gegevens dienen zo te worden aangeleverd, dat de
herleidbaarheid tot de persoon van de cliënt daarbij wordt uitgesloten, tenzij dat gezien het
doel van het onderzoek niet mogelijk is. In dat geval kunnen die gegevens alleen met
toestemming van de cliënt worden verstrekt.
Artikel 6

Gegevens voor publicaties, onderwijs, kwaliteitszorg, supervisie en intervisie

Voor wetenschappelijke publicaties, onderwijs, kwaliteitszorg, supervisie en intervisie mag
de psycholoog uitsluitend gegevens van en oordelen over een cliënt gebruiken en
verstrekken waaruit diens identiteit niet te herleiden is. De combinatie van gegevens en
beschreven omstandigheden mag er niet toe kunnen leiden dat derden daaruit de cliënt
herkennen, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor een dergelijke
gegevensverstrekking.
Artikel 7

Verstrekking van gegevens over een ander dan de cliënt

Wanneer er in het dossier gegevens aanwezig zijn over een ander dan de cliënt, en deze
gegevens niet door de cliënt zelf zijn verstrekt, dan verstrekt de psycholoog deze niet aan
derden, dan met gerichte toestemming van die ander en alleen voor zover zij relevant en
noodzakelijk zijn voor de specifieke vraagstelling. De toestemming wordt schriftelijk
vastgelegd.

Rapportage

Artikel 1 Rapportage in opdracht van de cliënt
Rapportage in opdracht van de cliënt wordt uitsluitend aan de cliënt uitgebracht en bij
voorkeur schriftelijk.
Artikel 2 Toestemmingsvereiste voor rapportage aan derden
Voor rapportage aan derden is vooraf de gerichte toestemming van de cliënt noodzakelijk.
Om de toestemming van de cliënt te verkrijgen stelt de psycholoog de cliënt in de
gelegenheid de rapportage vooraf in te zien
Artikel 3 Rapportage aan derden
De rapportage aan een derde wordt als regel schriftelijk uitgebracht. Als gemotiveerd kan
worden dat schriftelijke rapportage niet in overeenstemming kan worden gebracht met het
doel van de opdracht, wordt vooraf afgesproken dat de rapportage mondeling wordt
uitgebracht.
Artikel 4 Gelegenheid tot inzage voorafgaand aan de rapportage
Als de psycholoog rapporteert aan een derde, biedt deze de cliënt de gelegenheid tot inzage
voordat de rapportage wordt uitgebracht. Het recht op inzage geldt niet voor delen in het
rapport die betrekking hebben op anderen. Wanneer de rapportage feitelijk wordt
uitgebracht verschaft de psycholoog de cliënt desgevraagd een afschrift, voor zover de
rapportage op de cliënt betrekking heeft.
Artikel 5 Mondelinge rapportage aan een derde
Wanneer de psycholoog de rapportage mondeling wil uitbrengen met in achtneming van
artikel 90 dan bespreekt de psycholoog de inhoud daarvan van tevoren met de cliënt.
Artikel 93 Correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in de rapportage
De gegevens in de rapportage, waarvan de cliënt aannemelijk maakt dat ze feitelijk onjuist,
onvolledig of niet ter zake doen gezien de doelstelling van de rapportage, worden door de
psycholoog gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd. Dit geldt niet voor de bevindingen en
conclusies, deze behoren tot de professionele verantwoordelijkheid van de psycholoog.
Artikel 6 Blokkeren van de rapportage aan de externe opdrachtgever
De cliënt heeft het recht om de rapportage aan de externe opdrachtgever te blokkeren. Dat
recht is er echter niet als het blokkeringsrecht op grond van een wettelijke regeling niet van
toepassing is verklaard of wordt uitgesloten. De psycholoog kan, in geval er geen wettelijke
regeling van toepassing is, tot het oordeel komen dat er een zwaarwegend belang bestaat,
dat zich tegen het blokkeringsrecht verzet. In beide gevallen stelt de psycholoog de cliënt in
de gelegenheid eventuele bezwaren tegen de rapportage op schrift te stellen en deze
gelijktijdig met de rapportage naar de externe opdrachtgever te sturen. Als de cliënt geen
recht heeft om de rapportage te blokkeren, dient de psycholoog de cliënt daarop
voorafgaande aan de professionele relatie schriftelijk te wijzen.

Artikel 7 Inzage- en blokkeringsrecht bij rapportage over een cliëntsysteem
Cliënten kunnen niet zonder meer een beroep doen op bovenstaande bepalingen met
betrekking tot inzage en blokkering van de rapportage als zij deel uitmaken van een
cliëntsysteem. Het doel van de rapportage en of de vertrouwelijkheid ten opzichte van de
anderen kunnen zich tegen inzage en blokkering verzetten. Voor zover dat het geval is
dienen de cliënten voorafgaand aan de professionele relatie daarover te worden ingelicht.
Artikel 8 Rapporteren over anderen dan de cliënt
Bij het uitbrengen van rapportages beperkt de psycholoog zich bij het geven van oordelen en
adviezen tot die aangaande de cliënt, en geeft hij geen oordelen of adviezen met betrekking
tot een ander dan de cliënt. Indien het voor het doel van de rapportage noodzakelijk is over
een ander dan de cliënt gegevens te verstrekken, dan beperkt de psycholoog zich zo
mogelijk tot die gegevens die hij uit eigen waarneming of onderzoek heeft verkregen. Voor
het verstrekken van dergelijke gegevens is gerichte toestemming van betrokkene
noodzakelijk. Indien de psycholoog het noodzakelijk acht in een rapportage gegevens over
een ander dan de cliënt te vermelden, die hij niet uit eigen waarneming of onderzoek heeft
verkregen, dan is hij daarin uiterst terughoudend en geeft steeds de bron en relevantie van
de gegevens aan.
Artikel 9 Rapportage beperken tot noodzakelijke gegevens
De psycholoog beperkt zich in rapportages tot het vermelden van die gegevens en
beoordelingen die voor het doel van de rapportage noodzakelijk zijn. Het rapport dient
minimaal aan de volgende eisen te voldoen:
•
•
•
•
•

Het rapport vermeldt de feiten, omstandigheden en bevindingen waarop het berust;
Het rapport geeft blijk van een geschikte methode van onderzoek om de voorgelegde
vraagstelling te beantwoorden;
Uit de rapportage moet duidelijk blijken op welke gronden de bevindingen en
conclusies berusten en wat de beperkingen daarvan zijn;
Het rapport vermeldt de bronnen waarop het berust, daaronder begrepen de
gebruikte literatuur en de geconsulteerde personen;
In de rapportage wordt melding gemaakt van de vertrouwelijke aard en na verloop
van welke termijn de conclusies redelijkerwijs hun geldigheid hebben verloren;
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