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Bijlage 8	Spelregels voor casusoverleg
			
in samenwerkingsverbanden
(Baeten en Janssen, 2002)
Deelname aan overleg is alleen mogelijk als de cliënt toestemming heeft gegeven of als
de casusbespreking anoniem is. Worden er tijdens de bespreking gegevens uitgewisseld
zonder toestemming van de cliënt, dan geldt voor alle beroepsgroepen dat dergelijk
overleg alleen mogelijk is als aan de volgende vijf voorwaarden wordt voldaan:
1. Er is sprake van overmacht.
2. Alle deelnemers van het overleg hebben een directe relatie met de cliënt die onderwerp is van overleg en wiens belangen behartigd worden.
3. Het overleg heeft tot doel de belangen van de cliënt te behartigen, bijvoorbeeld het
stoppen van geweld waar de cliënt als slachtoffer of getuige bij is betrokken.
4. De cliënt wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het overleg, de inhoud en
de resultaten.
5. De persoonsgegevens die de hulpverlener verstrekt:
−− zijn noodzakelijk voor het realiseren van het gerechtvaardigde doel;
−− worden uitsluitend gebruikt voor het realiseren van het doel;
−− worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de medische hulpverleners niet
door deelnemers aan anderen verstrekt;
−− worden alleen aan die deelnemers verstrekt die de informatie nodig hebben voor
een goede taakuitoefening.
De deelnemers wisselen alleen cliëntgegevens uit als anonieme casusbespreking niet
mogelijk is. Tijdens het casusoverleg staan de belangen van de cliënt centraal.
Aan het casusoverleg nemen alleen die beroepskrachten deel die een directe behandelrelatie hebben met de cliënt.

De deelnemer aan het overleg, die een cliënt wil inbrengen, geeft eerst aan of hij/
zij toestemming heeft voor de bespreking. Is er geen toestemming dan legt hij/zij uit
waarom hij/zij meent dat er sprake is van een overmachtsituatie waarin de cliënt toch
besproken moet worden.
De cliëntgegevens die worden verstrekt:
• zijn noodzakelijk om het belang van de cliënt te dienen;
• worden alleen verstrekt aan die deelnemers aan het overleg, die deze gegevens nodig
hebben voor hun taakuitoefening.
De deelnemers sluiten iedere cliëntbespreking af met:
• afspraken over acties of vervolgstappen die naar aanleiding van de bespreking zullen
worden ondernomen door een of meer van de deelnemers;
• afspraken over de wijze waarop de cliënt wordt geïnformeerd over de inhoud en de
resultaten van het overleg.
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De deelnemers bespreken de cliëntgegevens die in het samenwerkingsverband worden
uitgewisseld in het algemeen niet met anderen van buiten het samenwerkingsverband.
Is het noodzakelijk om enige gegevens wel aan een beroepskracht van buiten het samenwerkingsverband te verstrekken, dan worden daarover duidelijke afspraken gemaakt.
Voor deze verstrekking wordt in beginsel toestemming van de cliënt gevraagd.
De deelnemers voegen het verslag van de casusbespreking in het samenwerkingsverband
toe aan het cliëntdossier. Dit verslag bevat in principe alleen de afspraken die de deelnemers aan het samenwerkingsverband met elkaar hebben gemaakt naar aanleiding van
de casusbespreking.
Een cliënt heeft recht op inzage in zijn dossier en dus ook inzage in het verslag van de
casusbespreking voor zover deze bespreking over hem gaat.
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