
Bespreken is niet mogelijk.

NEE

Je kan bespreken en/of melden.

Let op: aan alle voorwaarden moet zijn voldaan.

JA

4: Is er sprake van een conflict van plichten?

1.  Alles is in het werk gesteld om eerst toestemming van de patiënt te verkrijgen, maar deze  
ontbreekt;

2.  De tandarts(specialist) komt in gewetensnood als hij zijn beroepsgeheim niet doorbreekt;
3.  Zwijgen kan ernstige (verdere) schade opleveren;
4.  Het doorbreken van het beroepsgeheim kan deze schade  vrijwel zeker voorkomen;
5.  Het beroepsgeheim wordt zo min mogelijk geschonden;
6.  De tandarts(specialist) ziet geen andere weg om het probleem op te lossen.

NEE

Je kan bespreken en/of melden.

JA

3: Bestaat er een wettelijke spreekplicht of wettelijk meldrecht? 
De tandarts(specialist) heeft de volgende rechten en plichten:

    Tandarts(specialist) heeft het recht om (een vermoeden van) kindermishandeling of  
huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis. Dit kan ook op verzoek van Veilig Thuis;

    Tandarts(specialist) heeft de spreekplicht om na een verzoek van de gezinsvoogd  
informatie aan de gezinsvoogd te verstrekken bij minderjarigen die onder toezicht zijn 
gesteld, voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van een ondertoezichtstelling;

    Tandarts(specialist) heeft het recht om  informatie aan de gezinsvoogd te verstrekken bij  
minderjarigen die onder toezicht zijn gesteld, voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren 
van een ondertoezichtstelling;

    Acuut onveilig of acuut gevaar? Tandarts(specialist) heeft het recht direct te melden bij 
de Raad voor de Kinderbescherming als onmiddellijk ingrijpen met een kinderbescher-
mingsmaatregel nodig is om de (acute) onveiligheid voor het kind op te heffen. Ook kan 
de politie gebeld worden.

NEE

Je kan bespreken en/of melden.

Toestemming mag zowel mondeling als schriftelijk 
zijn gegeven. Schriftelijke toestemming is achteraf 
makkelijker te bewijzen.

JA

2: Is er uitdrukkelijke toestemming van de patiënt of de wettelijk  
vertegenwoordiger (bijv. ouder/mentor/curator/schriftelijk gemachtigde)?

SCHEMA MEDISCH BEROEPSGEHEIM  
bij kindermishandeling en huiselijk geweld

    Anoniem de kwestie bespreken is altijd mogelijk;
     Je mag de kwestie ook zonder toestemming  

bespreken met direct bij de behandeling  
betrokken hulpverleners, voor zover dit  
noodzakelijk is voor de uitvoering van de  
behandelovereenkomst. Denk aan leden van het 
behandelend team binnen de mondzorgpraktijk.

Wil je melden of de kwestie met een andere (zorg)
professional bespreken dan hierboven genoemd:  
ga naar stap 2.

Dit schema is voor jou niet van toepassing.

NEE

1: Wil je (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld  
melden of met een andere (zorg)professional bespreken?

Zie ook de KNMG Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld  
en het daarin opgenomen stappenplan.

JA


