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CGG – toepassing decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale
jeugdhulp op het multidisciplinaire dossier

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp
zorgt, voor wat de bepalingen over het dossier betreft, voor verwarring binnen de sector van de CGG.
Daarom werd er een advies gevraagd aan prof. dr. Johan Put van het Instituut voor Sociaal Recht van de
K.U.Leuven over het werken met gezondheidsgegevens in de integrale jeugdhulp. In het advies worden
twee mogelijke oplossingen besproken. Enerzijds zou men ongeacht het dossier een verschil tussen
gezondheidsgegevens en andere gegevens kunnen maken. Anderzijds kan de oplossing erin bestaan een
onderscheid te maken naargelang het type van het dossier. Gezien in een CGG gewerkt wordt met één
multidisciplinair dossier onder leiding van een psychiater, meent het Agentschap Zorg en Gezondheid dat
deze laatste optie het meest aangewezen is in een CGG en het dossier in zijn geheel als een ‘medisch
dossier’ beschouwd wordt.
Op basis van een analyse door Agentschap Zorg en Gezondheid en in overleg met de cel IJH, kunnen de
concrete implicaties hiervan dan als volgt geschetst worden:
1. Toepasbaarheid van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de
integrale jeugdhulp
De beslissing om het multidisciplinaire dossier in de CGG in zijn geheel als een ‘medisch dossier’ te
beschouwen heeft als gevolg dat artikel 21 van het decreet betreffende de rechtspositie van de
minderjarige in de integrale jeugdhulp, dat bepaalt dat de persoonsgegevens betreffende de gezondheid apart worden bijgehouden, niet relevant is en dat de artikelen 22 en 23 van hetzelfde decreet, die
bepalingen bevatten over de verwerking en de toegang tot de dossiergegevens, niet van toepassing zijn.
Omdat het dossier beschouwd wordt als medisch dossier bestaan er immers geen andere dossiergegevens
dan persoonsgegevens betreffende de gezondheid.
In het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp is een specifieke
regeling uitgewerkt met betrekking tot contextuele gegevens. Ook al is deze als zodanig niet van toepas-
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sing op de CGG-dossiers, toch is zij niet in tegenspraak met de regeling vervat in de Wet Patiëntenrechten. Het is bijgevolg toegelaten / aangeraden in de praktijk met de toegang tot contextuele gegevens om te
gaan zoals uitgewerkt in het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale
jeugdhulp. Alle bepalingen van het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale
jeugdhulp die geen betrekking hebben op de dossierregeling, blijven van toepassing voor de CGG.
2. Toepasbaarheid van wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
Het multidisciplinaire dossier in de CGG in zijn geheel wordt beschouwd als een medisch
dossier en bijgevolg zijn artikel 21 tot en met 23 van het decreet betreffende de rechtspositie van de
minderjarigen over het dossier niet van toepassing. Dit heeft als gevolg dat voor wat de verwerking en de
toegang tot de gegevens van het dossier betreft de wet betreffende de rechten van de patiënt van toepassing is. In deze wet hanteert men de term ‘patiëntendossier’ i.p.v. medisch dossier.
De verantwoordelijkheid voor een patiëntendossier ligt steeds bij een beroepsbeoefenaar van de gezondheidszorg. In de wet betreffende rechten van de patiënt wordt als ‘beroepsbeoefenaar’ bedoeld:
- de beoefenaar, bedoeld in KB. nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen,
- de beroepsbeoefenaar van een niet-conventionele praktijk, bedoeld in de wet van 29 april 1999
betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde,
de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen.
Onder beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg wordt verstaan de arts, zijn vervanger en zijn opvolger.
In de CGG werken volgens het decreet van 18 mei 1999 multidisciplinaire teams onder leiding van een
(kinder)psychiater. De verantwoordelijkheid voor het medisch-psycho-sociaal dossier berust bij deze
(kinder)psychiater.
Het is enkel de verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens die de gezondheid
betreffen die opgedragen wordt aan een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Dit betekent dat het
verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, … van
persoonsgegevens betreffende de gezondheid kan gebeuren door CGG-medewerkers die geen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zijn, voor zover dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.
Wat de gegevensverwerking en het dossier betreft, zijn vooral artikel 7, 9 en 12 van de wet betreffende de
patiëntenrechten van belang.
Artikel 7, §1, bepaalt dat de patiënt tegenover de beroepsbeoefenaar recht heeft op alle hem betreffende informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. §2 stelt dat de patiënt zich kan laten bijstaan of vervangen door een vertrouwenspersoon en dat hij erom kan verzoeken dat de informatie hem schriftelijk wordt bevestigd.
Uitzonderingen op het recht op informatie bestaan in de gevallen waarin de patiënt verzoekt om de
informatie niet te krijgen (§3) of in geval de beroepsbeoefenaar oordeelt dat het meedelen van de informatie klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt zou meebrengen (§4).
Het feit dat men zich heeft laten bijstaan of vervangen door een vertrouwenspersoon, het feit dat
een uitzondering werd toegepast, of - op verzoek van de patiënt- de verstrekte informatie, worden
toegevoegd aan het patiëntendossier.
Artikel 9 bepaalt dat de patiënt ten opzichte van de beroepsbeoefenaar recht heeft op een zorgvuldig
bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Op verzoek van de patiënt voegt de beroepsbeoefenaar door de patiënt verstrekte documenten toe aan het hem betreffende patiëntendossier.
Artikel 39 van de Code Medische Plichtenleer legt een bewaringstermijn van dertig jaar op voor patiëntendossiers.
Artikel 9, §2, regelt het inzagerecht. Aan het verzoek van de patiënt tot inzage wordt onverwijld en
laatste binnen vijftien dagen na ontvangst gevolg gegeven. De patiënt kan zelf inzage nemen in
zijn dossier of zich laten bijstaan door of zijn inzagerecht uitoefenen via een door hem aangewezen vertrouwenspersoon. De persoonlijke notities van een beroepsbeoefenaar en gegevens die betrekking hebben op derden zijn van het recht op inzage voor de patiënt uitgesloten. Indien de vertrouwens-
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persoon van de patiënt een beroepsbeoefenaar is, dan heeft deze wel recht tot inzage in de persoonlijke
notities van een beroepsbeoefenaar.
Artikel 12 gaat specifiek over de uitoefening van patiëntenrechten door minderjarigen. De uitoefening van
het inzagerecht door minderjarigen in het patiëntendossier gebeurt onrechtstreeks via de ouders of de
voogd. De minderjarige wordt betrokken bij de uitoefening van zijn rechten rekening houdend met zijn
leeftijd en maturiteit. Wanneer de minderjarigen tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat
wordt geacht, kan hij zelfstandig zijn inzagerecht uitoefenen. Het strekt tot aanbeveling om in beginsel de
leeftijd van 12 jaar te hanteren als kantelleeftijd vanaf wanneer men uitgaat van een voldoende maturiteit
van de minderjarige.
Artikel 9, §3, bepaalt het recht op afschrift van het geheel of een gedeelte van het hem betreffend
patiëntendossier. Dit afschrift wordt geweigerd door de beroepsbeoefenaar indien hij over duidelijke
aanwijzingen beschikt dat de patiënt onder druk wordt gezet om een afschrift van zijn dossier aan derden
mee te delen.
Ik hoop met deze brief een werkinstrument aan te reiken waarbij de juridische bepalingen betreffende het
dossier duidelijk zijn.

Met vriendelijke groeten

Chris Vander Auwera
Administrateur-generaal

