
 

Liberein / Zorg aan de cliënt / Gedragscode voor de zorgprofessionals / S. Meinders.                                    Pagina 2 van 7  



 

Liberein / Zorg aan de cliënt / Gedragscode voor de zorgprofessionals / S. Meinders.                                    Pagina 2 van 7  

         

  

 

Gedragscode voor zorgprofessionals 

‘Omgaan met het zorgdossier’ 
            

 
 
Portaal:                                      Zorg aan de cliënt 

Auteur:                     S. Meinders, adviseur Beleid en Kwaliteit 

Verantwoordelijke:          N. van der Weerd, clustermanager intramurale zorg 

 

Doelgroep:            Medewerkers  

      
 
 
Wijzigingen t.o.v. voorgaande versie:  

 N.v.t. 

 
 

 
Binnen Liberein werken cliënten en zorgprofessionals samen aan liefdevolle zorg die het 

best bijdraagt aan een zo betekenisvol leven voor de cliënt. Dit betekent dat we kijken 

naar de wensen en mogelijkheden en niet alleen naar de beperkingen. Want ook als 

mensen ouder worden of klachten hebben, is er veel dat ze wél kunnen. Zoals 

bijvoorbeeld leren over hun ziekte en gezondheid. En regie nemen over hun eigen zorg 

en welzijn.  

 

Om die reden vinden wij het belangrijk dat mogelijke behandelingen en gevolgen van 

keuzes worden uitgelegd. Maar ook dat iedere cliënt toegang heeft tot én inspraak heeft 

in zijn/haar eigen zorgdossier. Cliënten voelen zich hierdoor gehoord en hebben 

keuzevrijheid. Het zorgdossier is hierbij dus een belangrijk instrument.  

 

In dit document geeft Liberein aan hoe wij als zorgprofessionals omgaan met het 

zorgdossier van onze cliënten in relatie tot de geldende wet- en regelgeving inzake het 

zorgdossier. 12  
  

  

 Belangrijke rechten van cliënten2 komen voort uit:  

de wet op de geneeskundig behandelingsovereenkomst (wgbo)  

de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

de wet individuele beroepen gezondheidszorg (wet BIG) 

de wet langdurige zorg (Wlz). 

de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

de NEN 7510 Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg 

de NEN 7513 Medische informatica – Logging – Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers 
  

                                                
1 overal waar ‘zorgprofessional(s)’ staat worden zorgprofessionals (incl. leerlingen stagiaires en 

personeel niet in loondienst) bedoeld die in het kader van behandeling en/ of verzorging contact 

hebben met de cliënt en waarbij sprake is van een aantoonbare behandelrelatie. 
2 Liberein heeft een procedure ontwikkeld voor de zorgvrager/cliënt waarin de belangrijkste rechten en plichten 

staan beschreven.  Klik hier   

https://kwalisofie.liberein.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=6270e906-e05e-453f-99b7-325820771b48
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Deze wetgevingen hebben belangrijke gevolgen voor de manier waarop wij omgaan met 

het zorgdossier van onze cliënten. Deze worden hieronder samengevat.  

  

1. Als zorgprofessional bij Liberein breng je de cliënt ervan op de hoogte dat er 

een dossier van hem/haar wordt aangelegd. En leg je uit hoe hij/zij  inzage 

kan krijgen. Ook de eerste contactpersoon kan inzage krijgen als de cliënt 

hiervoor toestemming geeft.  

(kwaliteitswet, AVG)  

De inspectie voor de gezondheidszorg heeft ook recht op inzage in de dossiers. Voor 

de zorgverzekeraars geldt dit niet, hiervoor geldt: geen inzage zonder toestemming 

van de cliënt.   

 

2. De zorgprofessional informeert de cliënt op begrijpelijke wijze over alles 

wat met de zorg te maken heeft;   

of zorgt er voor dat de cliënt de door hem/haar gewenste informatie zal ontvangen, 

indien hij/zij deze informatie niet zelf mag of kan geven. (wgbo)  

  

3. De zorgprofessional verleent zorg na instemming van de cliënt. (wgbo)  

  

4. De zorgprofessional verricht geen handelingen die buiten zijn/haar 

deskundigheidsgebied vallen.   

De zorgprofessional weet welke handelingen binnen het eigen deskundigheidsgebied 

vallen.  

 

5. De zorgprofessional verzamelt alleen de gegevens die voor de te verlenen 

zorg- en dienstverlening relevant zijn. (AVG)  

  

6. De zorgprofessional raadpleegt een zorgdossier alleen wanneer er sprake is 

van een concrete behandelrelatie. (Wgbo/AVG/wkkgz)   

Dit betekent dat een zorgprofessional alleen toegang tot een zorgdossier heeft als 

hij/zij ook daadwerkelijk betrokken is bij de behandelovereenkomst.  

 

Oftewel, als hij/zij betrokken is bij de uitvoering van (en of meerdere) onderdelen 

van het zorgplan of bij de uitvoering van een wettelijke taak die hiermee 

samenhangt. Zoals de financiële afwikkeling van de geleverde zorg, een onderzoek in 

het kader van de wet wkkgz, of vanwege een verplichting van de IGJ.  

 

De AVG gaat uit van: maximaal mogen inzien wat je minimaal nodig hebt om je werk 

te kunnen doen. Idealiter zou dit via autorisaties zo ingericht zijn dat je ook 

daadwerkelijk niet de mogelijkheid hebt om meer in te zien dan nodig is.  

 

In het kader van invallen voor andere teams bij drukte of ziekte, zou dit echter een 

onwerkbare situatie opleveren. Hierdoor vindt Liberein het wenselijk om 

zorgprofessionals toegang te geven tot alle zorgdossier. Maar let op! We maken een 

duidelijk verschil tussen het kunnen inzien en mogen inzien.  

 

Zie bijlage 2 voor aanvullende informatie over de inrichting van autorisaties. 
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7. Gegevens mogen nooit zonder toestemming van de cliënt aan derden 

worden verstrekt.   

Dus ook niet aan ziekenhuis en/of apotheek. Verwijs in geval van twijfel altijd door 

naar de behandelend arts dan wel naar de leidinggevende van de afdeling. (wgbo, 

wbp)  

  

8. Als zorgprofessional zwijgen wij over alles wat ons is toevertrouwd of 

waarvan wij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.  

Als zorgprofessionals houden wij ons aan de zwijgplicht die hoort bij onze respectieve 

beroepscodes en zwijgen we over informatie die de cliënt ons uitdrukkelijk als geheim 

heeft toevertrouwd. Dit geldt uiteraard ook voor alle overige vertrouwelijke 

informatie over de cliënt, zonder dat hij/zij dit nadrukkelijk heeft aangegeven.  

 

We voeren geen zogenaamde wandelganggesprekken over cliënten. En is het 

noodzakelijk om gegevens van cliënten te gebruiken voor een klinische les of een 

stageverslag? Dan worden de persoonlijke gegevens geanonimiseerd.  

9. Liberein houdt logginggegevens bij en controleert deze periodiek.  

Liberein hanteert een loggingbeleid waarbij de volgende loggingcontroles worden 

uitgevoerd. (AVG/NEN 7513) 

 

 Operationele acties (alle acties nadat het zorgdossier is aangemaakt) 

 Bijzondere gebeurtenissen. Zoals het toepassen van een noodprocedure. 

Bijvoorbeeld: 

o raadplegen dossier van cliënt waarbij je normaliter niet betrokken 

bent; 

o raadplegen van afgesloten dossier (bijvoorbeeld overledenen of niet 

meer in zorg) 

 Gebeurtenissen die de toegangsregeling betreffen. Controle op de ingestelde 

deskundigheidsprofielen 

 Logging van alle dossiers op opvallende afwijkingen of uitschieters 

 De toegang tot loggegevens zelf. 

 

Wanneer uit de loggingcontroles blijkt dat zorgprofessionals zich niet houden aan wat 

is beschreven in deze gedragscode is het sanctiebeleid van Liberein van toepassing. 

Ongeoorloofde toegang tot een zorgdossier kan zelfs een reden tot ontslag zijn.  

 

Cliënten hebben het recht om logginggegevens op te vragen. Per 1 juli 2020 mag de 

cliënt bovendien een elektronisch afschrift van de logging eisen, met daarin: 

 

 een overzicht van wie bepaalde informatie in het elektronisch 

uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum; 

 wie informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum. 

 

Liberein faciliteert hierin uiteraard de cliënten die hierom vragen. 

 

10. Leerlingen en stagiaires hebben toegang tot zorgdossiers op basis van de 

fase van hun opleiding.  

Liberein vind het belangrijk dat leerlingen en stagiaires in de praktijk ervaring opdoen 

die nodig is om uiteindelijk een volwaardige zorgprofessional te worden. Daar hoort 

toegang tot het zorgdossier ook bij.  
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Werken met een zorgdossier is immers essentieel om goed de zorg te kunnen 

verlenen zoals deze samen met de cliënt is overeengekomen en is vastgelegd.  

Maar ook hierbij geldt dat een leerling of stagiaire maximaal mag inzien wat hij/zij 

minimaal nodig heeft om de zorg goed uit te kunnen voeren. De werkbegeleider of 

stagebegeleider speelt hierbij een belangrijke coachende en controlerende rol.  

 

Meer informatie hierover vind je in bijlage 2. 

 

Geheimhoudingsverklaring 

Leerlingen en stagiaires kunnen om een aanvullende geheimhoudingsverklaring 

worden gevraagd. Zie hiervoor bijlage 3. 

  

 

Bijlage 1: Inzage in het zorgdossier door zorgprofessionals 

 

 Toegang tot persoonlijke gezondheidsinformatie is alleen toegestaan op basis van 

voorwaarden zoals vastgelegd in privacywetgeving, wet- en regelgeving omtrent het 

medisch beroepsgeheim en intern beleid. Voorbeelden van toetsingscriteria (niet-

limitatief) zijn:  

 Zorgprofessionals1 hebben uitsluitend toegang tot persoonlijke 

gezondheidsinformatie indien zij een behandelrelatie4 hebben, dat wil zeggen 

rechtstreeks bij een behandeling betrokken zijn, of als toegang voor de beheersmatige 

afwikkeling van de behandeling noodzakelijk is.  

 De zorgprofessional2 heeft uitsluitend toegang tot de persoonlijke 

gezondheidsinformatie die noodzakelijk is voor zijn/haar taak. Het gaat daarbij niet 

alleen om medische maar ook om administratieve ondersteuning en beheer van de 

instelling, voor zover de gegevens daarvoor noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld het 

inschrijven van een patiënt, het inplannen van afspraken, het controleren van 

declaraties, het uitvoeren van kwaliteitsverbeteringsactiviteiten).  

 Toegang tot persoonlijke gezondheidsinformatie voor wetenschappelijk onderzoek 

kan alleen plaatsvinden indien daarvoor toestemming is verleend. De toestemming is 

niet vereist als het vragen daarvan in redelijkheid niet mogelijk is en de persoonlijke 

levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad. Evenmin is toestemming 

vereist als het vragen daarvan in redelijkheid niet kan worden verlangd en redelijkerwijs 

wordt voorkomen dat de gegevens zijn te herleiden tot individuele personen. Gegevens 

mogen op grond van deze uitzonderingen alleen worden gebruikt indien het onderzoek 

een algemeen belang dient, het onderzoek niet zonder de betreffende gegevens kan 

worden uitgevoerd en de betrokken patiënt niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt 

tegen de verstrekking van zijn gegevens (art. 7:458 lid 2 BW). Van de verstrekking van 

gegevens moet in het dossier aantekening worden gemaakt.  

                                                
1 overal waar ‘zorgprofessional’ staat worden zorgprofessionals (incl. leerlingen stagiaires en 

personeel niet in loondienst) bedoeld die in het kader van behandeling en/ of verzorging contact 
hebben met de cliënt en waarbij sprake is van een aantoonbare behandelrelatie..  

 
2 Voor de definitie van behandelrelatie wordt verwezen naar de richtlijn van KNMG - Omgaan met 

medische gegevens d.d. 20-12-2019. Daarin staat opgenomen dat rechtstreeks betrokkenen in het 

algemeen personen zijn die als team, op gelijkgerichte wijze, betrokken zijn bij het doel waarvoor de 
gegevens worden verstrekt. Te denken valt aan personen die de arts bij zijn werkzaamheden 

assisteren, zoals verpleegkundigen, doktersassistenten en diëtisten. Maar onder de rechtstreeks 
betrokkenen valt ook de collega-vakgenoot aan wie advies wordt gevraagd in het kader van de 

behandeling.   
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In de praktijk houdt dit in dat de toegangsrechten op basis van autorisaties ‘breder’ zijn 

ingericht dan wat voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden nodig is terwijl 

de AVG aangeeft dat je maximaal mag inzien wat je minimaal nodig hebt om je 

werkzaamheden uit te kunnen voeren. Indien die niet op deze manier zou zijn 

vormgegeven zou voor iedere verandering in werkzaamheden een ander 

autorisatieprofiel moeten worden aangevraagd wat een onwerkbare situatie met zich 

meebrengt en waarbij de cliënt niet de zorg kan krijgen die deze op dat moment nodig 

heeft. Daarom zijn de autorisaties breder ingericht waarbij ook cliëntendossiers ingezien 

zouden kunnen worden van cliënten waarbij de zorgprofessional op dat moment niet 

betrokken is. Deze gedragscode geeft daarbij de beperkingen aan dat een zorgdossier in 

kunnen zien, niet het zelfde is als een zorgdossier in mogen zien. 

Bijlage 2: Inzage in het zorgdossier door leerlingen en stagiaires 

 

Wat zegt de wet: 

AVG/ autoriteit persoonsgegevens zegt hierover: 

- Als het noodzakelijk is mag een leerling of stagiaire inzage hebben in een 

zorgdossier, maar niet onbeperkt. 

- Stagiaires moeten een geheimhoudingsplicht ondertekenen.  

- En vanuit fatsoen: informeer de patiënt dat een stagiaire meekijkt. 

- AVG: standaard regel is: maximaal inzien wat je minimaal nodig hebt om 

je werk goed te kunnen doen. 

- Alleen zorgprofessionals van een zorgorganisatie die een behandelrelatie 

hebben met de patiënt mogen toegang hebben tot patiëntgegevens.  

- Patiënten (cliënten) hebben recht op inzage in hun medisch dossier. 

Hieronder valt ook het recht om te weten wie welke zorg heft uitgevoerd 

en wie er in hun dossier hebben gekeken. 

 

Beleid Liberein: 

Idealiter zou een autorisatieprofiel die het leerproces van een leerling of stagiaire 

volgt de beste oplossing zijn, maar dat is helaas niet zo in te richten omdat 

hierbij geen sprake is van een standaard proces. Met name bij de opleidingen 

VIG-3 en verpleegkundigen niveau 4 en 5, volgt de leerling een eigen leerproces, 

waarbij het bevoegd en bekwaam zijn op een bepaald deelgebied individueel heel 

verschillend kan zijn ingericht.  

 

Wat wij daarom hebben afgesproken is het volgende: 

A. Voor leerlingen (helpenden zorg niveau 2, VIG3, verpleegkundigen) BOL 

opleidingen: 

- Inzage en rapportage rechten die gelijk zijn aan de rechten voor een 

gediplomeerde van dit niveau. 

- Hierbij wordt in een te ondertekenen privacy overeenkomst aangegeven 

dat: 

o Inzage alleen geldt indien er sprake is van een aantoonbare 

behandelrelatie, ofwel: de leerling is betrokken bij de uitvoering 

van het zorgplan van betreffende cliënt. 

o Inzage geldt alleen voor die onderdelen van het zorgdossier die 

voor de leerling in zijn/haar fase van belang zijn. 

o Werkbegeleiders zien hierop actief toe. De praktijkopleiders 

kunnen hierbij voorlichting geven en ondersteuning bieden. 

o Via reguliere loggingcontroles wordt (net als bij overige 

zorgzorgprofessionals) nagegaan in hoeverre de gedragcode t.a.v. 

ongeoorloofde inzage wordt nageleefd. 
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o De leerling is gebonden aan het beroepsgeheim dat geldt voor 

gediplomeerde beroepsbeoefenaren.  

o De leerling houdt zich aan de gedragscode van Liberein 

o Op niet naleven van de in de overeenkomst genoemde punten, 

geldt een sanctiebeleid waarbij de uiterste maatregel het 

beëindigen van de stage of leerovereenkomst is. 

B. Voor stagiaires BBL opleidingen: 

- Snuffelstages en beroeps oriënterende stages: geen enkel recht 

- Beroepsvoorbereidende stages: volledige rechten zoals ook de 

gediplomeerde collega’s hebben, conform bovenstaande voorwaarden. 

C. Overige aanbevelingen: 

- Autorisaties worden opgenomen in de functiestraten en toewijzen van 

autorisaties gaat conform de afspraken die hierover worden gemaakt 

en gelden voor alle zorgprofessionals. HR levert hierbij de gegevens 

aan naar applicatiebeheer. 

- Autorisaties kunnen niet door individuele teamleiders, 

werkbegeleiders, stagebegeleiders worden aangevraagd bij 

applicatiebeheer.  

- Autorisaties worden niet door applicatie beheer aangepast (of 

uitgebreid) op verzoek van individuele teamleiders, werkbegeleiders, 

stagebegeleiders, maar alleen wanneer hierover een onderbouwd 

advies is geaccordeerd door het MT, waarbij het advies van inhoudelijk 

deskundigen is meegewogen, waaronder het advies van de FG. 

- Ten aanzien van vraagstukken over autorisaties en overige 

zorgdossier gerelateerde zaken zoals ook de te gebruiken 

rapportagetypen en formulieren strekt het van meerwaarde om 

hiervoor een Wijzigings Advies Commissie (WAC) in te stellen. In deze 

WAC zouden dan zitting kunnen hebben: applicatiebeheerder, 

teamleider zorg, teamleider paramedische dienst, adviseur 

opleidingen, de FG. 

D. Voorwaarden: 

- Periodieke instructie organiseren voor stagebegeleiders, werkbegeleiders 

en praktijkopleiders over de verantwoordelijkheden die zij hierin hebben. 

- Geheimhoudingsverklaring (zie concept bijlage 3) invullen en borgen in 

AFAS. 
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Bijlage 3: Geheimhoudingsverklaring leerling/stagiaire 

 

Door deze  verklaring te ondertekenen bevestig ik dat ik: 

- mij zal houden aan het beroepsgeheim en de beroepscode die geldt voor 

gediplomeerde professionals in de gezondheidszorg van de beroepsgroep 

waarvoor ik een opleiding volg.  

- mij zal houden aan de gedragscode die geldt voor alle zorgprofessionals van 

Liberein. 

- ik alleen recht van inzage heb in het cliëntdossier op het moment dat er in 

werkelijkheid sprake is van een behandelrelatie waarbij ik betrokken ben bij het 

uitvoeren van zorg zoals deze beschreven is in betreffend zorgplan. 

- ik alleen recht van inzage heb in het cliëntdossier voor die onderdelen waarop ik, 

gezien mijn voortgang in het opleidingstraject, bevoegd en bekwaam ben. 

- ik in geval van twijfel altijd eerst overleg met mijn werkbegeleider, 

stagebegeleider of praktijkopleider van Liberein. 

- ik, in het geval dat ik, in het kader van mijn opleiding, verslagen moet maken 

over praktijksituaties, dit altijd geanonimiseerd doe. Dit betreft zowel gegevens 

over cliënten als gegevens over zorguitvoerenden binnen het (multidisciplinaire-) 

team.  

- besef dat de geheimhoudingsplicht geldt voor alle gegevens. Gegevens 

opgenomen in het zorgdossier, verkregen uit eigen observaties of onderzoek, 

maar ook recepten en mondelinge informatie vallen onder deze 

geheimhoudingsplicht. 

- dat ik weet waar ik bovenstaande informatie (beroepscode en gedragscode van 

Liberein alsmede informatie over privacy en geheimhouding) kan vinden, en dat 

ik deze heb gelezen. 

- dat ik begrijp wat bovenstaande voor mij inhoudt en dat ik me hier aan zal 

houden. 

- dat ik besef dat het niet houden aan deze afspraken kan inhouden dat mijn stage 

dan wel mijn leerlingenovereenkomst in het uiterste geval kan worden beëindigd. 

 

ONDERTEKENDE,  

Naam : ……………………………………………………………………...  

Voornamen : ……………………………………………………………………...  

Geboortedatum : ……………………………………………………………………...  

Adres : ……………………………………………………………………...  

Woonplaats : ……………………………………………………………………...  

Opleiding:………………………………………………………………….. 

Duur:………………………………………………………………………. 

Werkzaam op (afdeling, discipline):…………………………………………………. 

Voor akkoord, (handtekening student)  

 

 

Naam stagebegeleider : ……………………………………………………………………...  


