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Zeer geachte heer Rouvoet, 
 
Kindermishandeling is een enorm probleem volgens allen die zich inzetten om 
kindermishandeling te voorkomen en aan te pakken. Kindermishandeling is ook een hardnekkig 
probleem. Eén van de problemen is dat er vaak onvoldoende uitwisseling is van gegevens over 
kinderen in nood om tot een doelmatige aanpak te komen. Hierbij noemen hulpverleners de 
privacywetgeving en geheimhoudingsplicht als belangrijke obstakels.  
 
Het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie jeugdzorg hebben een 
rondetafelgesprek georganiseerd over informatie-uitwisseling op 23 april van dit jaar. 
Gezaghebbende vertegenwoordigers van jeugdzorg, psychiatrie, politie, onderwijs, de Inspectie 
voor de gezondheidszorg, diverse medische beroepsgroepen en wetenschappers zaten bij elkaar 
aan tafel.  
 
Unaniem stelden deze professionals uit alle betrokken beroepsgroepen dat informatie niet alleen 
mag, maar zelfs moet worden uitgewisseld bij vermoedens van kindermishandeling.  
De Wet bescherming persoonsgegevens bevat geen beletselen die ingrijpen ten behoeve van 
kinderen verhinderen. Toch zijn hulpverleners vaak ten onrechte bang om de zwijgplicht te 
overtreden  
   
Binnen de wet is veel ruimte om beter gebruik te maken van de mogelijkheid om gegevens uit te 
wisselen tussen jeugdzorg en gezondheidszorg. In plaats van een ‘nee, tenzij’-benadering en een 
te snel beroep op de geheimhoudingsplicht van de hulpverlener, moet de nadruk liggen op het 
goed hulpverlenerschap. Daarbij hoort een juiste invulling van het spreekrecht : het moet evident 
zijn dat je kindermishandeling meldt. Daarbij hoort ook een  plicht tot handelen. Waar ingrijpen 
nodig is, moet dat gebeuren. Immers, de consequenties van onterecht zwijgen zijn groter dan de 
consequenties van onterecht spreken! 
 
In de opleiding en bij (her)registratie in de BIG moet aandacht besteed worden aan de invulling 
van goed hulpverlenerschap. Het is belangrijk om onzekerheid bij de hulpverleners weg te 
nemen. Zij moeten ook de weg weten naar juridische of inhoudelijke ondersteuning in geval van 
twijfel. 
 
Het is nodig om één code te maken om het verkokerde denken te doorbreken. Het moet duidelijk 
zijn wie wat moet weten en wanneer en welke instantie de coördinatie van hulp aan het kind in 
nood op zich neemt. Het gaat dan om één gezamenlijke handreiking voor de invulling van een 
meldcode .   
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Ik ben er van overtuigd namens alle deelnemers te spreken als ik u verzoek zo spoedig mogelijk 
een handreiking te doen opstellen voor de aanpak van kindermishandeling die landelijk voor alle 
hulpverleners in jeugdzorg en gezondheidszorg als gemeenschappelijke leidraad kan gelden. 
Denkbaar ware dat u daarna de deelnemers aan de rondetafelconferentie uitnodigt om concrete 
afspraken te maken voor het invoeren van de handreiking.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. J. Kohnstamm, 
voorzitter College bescherming persoonsgegevens. 
 
 
 
 


