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Notitie Privacy en beroepsgeheim 
 

Informatie uitwisseling op lokaal niveau 

Als het gaat om informatie uitwisseling op lokaal niveau is een zeer belangrijk aspect wat wel 

en niet is toegestaan met betrekking tot privacy en beroepsgeheim.  

 

Huisarts: 

De huisarts heeft een medisch beroepsgeheim.  

Dokters, verpleegkundigen, psychotherapeuten: zonder toestemming van de patiënt mogen 

ze met niemand over de behandeling praten, zo is de regel. Overigens geldt het 

beroepsgeheim niet alleen tussen behandelaar en patiënt, maar ook tussen behandelaars 

onderling. Alleen als dat nodig is voor goede zorg mag een behandelaar medische gegevens 

met een collega delen.  

De huisarts kan informatie delen met de dierenarts wanneer de patiënt hiervoor toestemming 

heeft gegeven.  

 

Wanneer geldt het beroepsgeheim van de huisarts niet? 

- Als een patiënt zelf toestemming heeft gegeven om zijn gegevens met iemand anders 

te bespreken: bijvoorbeeld als een man aan zijn huisarts laat weten dat zijn 

echtgenote zijn bloeduitslagen mag opvragen. 

- Als er sprake is van bepaalde besmettelijke infectieziekten, zoals hepatitis, tbc of 

mazelen: in dat geval is een arts verplicht dat bij de GGD te melden, zodat er 

maatregelen kunnen worden genomen. 

- Als een behandelaar een ‘conflict van plichten’ voelt: er moet dan een ernstig gevaar 

dreigen. Stel, een man mishandelt zijn vrouw herhaaldelijk. Als haar arts voor haar 

veiligheid vreest, mag hij de politie over die situatie informeren. Zelfs als de vrouw dat 

zelf niet wil. 

 

Dierenarts: 

In de wet is geen beroepsgeheim voor de dierenarts opgenomen. In de Code voor de 

dierenarts van de KNMvD is een artikel opgenomen over de geheimhouding van patiënt- en 

cliëntgebonden gegevens. 

 

Artikel 1.4 Code voor dierenarts maart 2010:  

Dierenartsen beschermen de patiënten cliëntgebonden gegevens die hen 

en hun medewerkers bij de uitoefening van de diergeneeskunde ter 

kennis komen, behoudens in de wet- en regelgeving vastgelegde 

omstandigheden of indien deze informatie nodig is voor zorgvuldig 

diergeneeskundig handelen. Het verschaffen van deze informatie aan 

http://www.gezondheidsnet.nl/bacterien/artikelen/579/bacteriele-infectieziekte-tuberculose-


derden geschiedt met medeweten van de direct belanghebbende en bij 

voorkeur met diens instemming.    

 

Beroepsgeheim en persoonsgegevens  

Persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt ten dienste van de uitvoering van een 

(behandel)overeenkomst. De wijze van verzamelen en opslaan dient in overeenstemming te 

zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens worden verkregen. Voor zover niet al uit 

hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, moet 

iedereen die persoonsgegevens beheert, zich hier aan houden. In bepaalde gevallen kan 

van deze geheimhouding worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht 

tot gegevensverstrekking bestaat.  

 

Conclusie: een huisarts en een dierenarts kunnen alleen informatie over personen / 

bedrijfsomstandigheden uitwisselen als de betrokken persoon hier toestemming voor heeft 

gegeven.  

 

Wanneer een huisarts en dierenarts informatie kunnen uitwisselen, draagt dit bij aan een 

meer adequate aanpak bij signalering van een zoönose.  

 


