Privacy in de jeugdzorg
Waar gemeenten en zorgaanbieders elkaar ontmoeten binnen de jeugdzorg en de Wmo zal sprake zijn
van het uitwisselen van informatie en het opslaan en bewerken van informatie.
Deze informatie kan privacygevoelige informatie over cliënten betreffen.
Dan zijn meerdere wetten in het geding.
Over dit onderwerp is de laatste tijd veel te doen geweest in de pers.
De staatssecretaris heeft zelfs een tijdelijke regeling (doorbreking geheimhoudingsplicht jeugdwet)
ingericht omdat de nieuwe jeugdwet op dit punt niet voldeed.
Onder voorwaarden mogen zorgaanbieders nu ook medische gegevens over cliënten overdragen aan
gemeenten.
Het College Bescherming Persoonsgegevens dat toeziet op uitvoering van de wet heeft onder
voorwaarden tijdelijk ingestemd met de regeling van de staatssecretaris.
Maar ook de wijze waarop informatie wordt overgedragen is onvoldoende geregeld.
Daardoor kunnen datalekken ontstaan en kunnen de betrokken partijen alsnog in strijd raken met de
wet Bescherming Persoonsgegevens.
Daarom is het van groot belang dat alle betrokkenen zeer zorgvuldig met de informatieverwerking en
-overdracht omgaan.
In principe kunnen gemeenten hun beschikkingen (voorzien van privacygevoelige informatie) via het
systeem van Vecoso overdragen aan de zorgaanbieder.
Deze kan vervolgens via hetzelfde systeem factureren.
Daarmee is dit deel van de informatieoverdracht beveiligd.
Maar als gemeenten meer dossiergegevens willen ontvangen, ontstaat dus het gevaar van datalekken.
Met behulp van gecodeerd mailverkeer (het document kan slechts geopend worden door een
naderhand verstuurde sleutel) is het mogelijk om gegevens beveiligd over te dragen aan gemeenten.
Daarbij moet dan nog wel rekening gehouden worden met het feit dat het vastleggen en bewerken van
privacygevoelige informatie in de wet Bescherming Persoongegevens en de verschillende zorgwetten
anders wordt uitgelegd.
Het recht van een persoon om registratie van informatie te weigeren staat haaks op de eisen die veel
zorgwetten daar aan stellen.
Ook deze tegenstrijdigheid is nog niet afdoende geregeld.
Zorgvuldig overleg tussen cliënten, gemeenten en zorgaanbieders kan veel problemen voorkomen.

