Aanvullend Privacyreglement EPA aanpak
De partners van het samenwerkingsverband Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond;
en:
Ipse de Bruggen (Behandelcentrum Middenweg)
GGZ Delfland
Stichting Mozaiek/Pameijer
NIFP Rotterdam Dordrecht
Stichting PerspeKtief;
Zorgorganisatie ASVZ;
Hierna te noemen de EPA partners
Overwegende
dat personen die (zelf)destructief gedrag vertonen als gevolg van een ernstige psychiatrische
aandoening en/of persoonlijkheidsstoornis, al dan niet in combinatie met een (lichte) verstandelijke
beperking, door hun gedrag en de daaruit voortvloeiende agressie en de (dreiging van)
geweldsincidenten door hun omgeving als zeer bedreigend worden ervaren;
dat er bij deze personen veelal sprake is van langdurige en steeds weer terugkerende ernstige
problematiek die uitsluitend aangepakt, dan wel beheerst kan worden door een intensieve en integrale
persoonsgerichte aanpak die bestaat uit een combinatie van zorg en ondersteuning al dan niet in het
gedwongen kader van het strafrecht, het bestuursrecht en/of het civiele recht;
dat het samenwerkingsverband van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond over de infrastructuur
beschikt om overleg te voeren over deze doelgroep, om een persoonsgerichte aanpak vast te stellen
en de uitvoering daarvan te bewaken;
dat het voor het analyseren van de problematiek van deze EPA doelgroep en voor het vaststellen en
uitvoeren van een persoonsgerichte aanpak noodzakelijk is voor het samenwerkingsverband
Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond samen te werken met aanbieders van geestelijke
gezondheidszorg en zorg voor personen met een verstandelijke beperking;
dat het voor het analyseren van de problematiek en voor het vaststellen en uitvoeren van een
persoonsgerichte aanpak noodzakelijk is dat persoonsgegevens, waaronder bijzondere
persoonsgegevens over de (geestelijke) gezondheid van de betrokkene en over de toepassing van
het strafrecht, worden verwerkt;
dat het Algemeen Privacyreglement van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond de verwerking regelt
van persoonsgegevens van betrokkenen die bij het Veiligheidshuis worden aangemeld in verband met
de noodzaak van een persoonsgerichte aanpak;
dat op de verwerking van persoonsgegevens van de EPA doelgroep eveneens dit privacyreglement
van toepassing is;
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dat de EPA partners het Algemeen Privacyreglement van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond
echter, met name gelet op de wetgeving die op de EPA partners die (geestelijke) gezondheidszorg
bieden van toepassing is, in een aanvullend reglement nader wensen aan te vullen.
Dat de EPA partners zich bij de interpretatie van de wetgeving die op hen van toepassing is mede
laten leiden door de uitleg die binnen de eigen sector is gegeven aan deze wetgeving in de Toelichting
Model Privacyreglement patiënten (van GGZ Nederland, d.d. 2015), Het geheim van de patiënt,(van
Hamp Harmsen, senior adviseur en partner bij ISI, tevens beleidsadviseur bij GGZ Nederland d.d.
2014) en het Convenant Politie – GGZ 2012 (van GGZ Nederland en de Raad van Korpschefs,d.d.
2012;)
stellen het volgende aanvullende privacyreglement vast voor de verwerking van
persoonsgegevens voor de EPA doelgroep
Artikel 1

Doel van de gegevensverwerking

1. Doel van de gegevensverwerking is het integraal aanpakken dan wel beheersbaar maken van
de problematiek van personen die tot de EPA doelgroep behoren met het doel het aantal
geweldsincidenten en misdrijven dat door deze personen wordt gepleegd te verminderen en
hen perspectief te bieden op een leven met minder agressie en (zelf)destructief gedrag.
2. De partners realiseren dit doel door:
-

In een overleg gezamenlijk de problematiek van personen die tot de doelgroep behoren te
analyseren;

-

Op basis van deze analyse een integrale persoonsgerichte aanpak vast te stellen;

-

De uitvoering van deze aanpak en de resultaten daarvan langdurig te bewaken.

Artikel 2

Epa doelgroep

Tot de EPA doelgroep behoren personen die
-

agressief zijn en (zelf)destructief gedrag vertonen;

-

als gevolg van een door een bevoegde professional vastgestelde ernstige psychiatrische

-

die door hun gedrag en de daaruit voortvloeiende agressie en (de dreiging van)

aandoening, een persoonlijkheidsstoornis en/of een verstandelijke beperking, en;
geweldsincidenten als bedreigend worden ervaren door hun directe omgeving.
Artikel 3

Verwerking van persoonsgegevens door de EPA partners

Persoonsgegevens van een persoon die tot de EPA doelgroep behoort, kunnen worden
verwerkt door de EPA partners, voor zover zij, in verband met hun professionele
betrokkenheid bij deze persoon, of vanwege bijzondere expertise, deelnemen aan een EPA
casusoverleg en/of een deel van de persoonsgerichte aanpak die in het casusoverleg is
vastgesteld, uitvoeren.
Artikel 4

Geheimhoudingsplicht van de EPA partners in verband met hun behandelrelatie

1. De EPA partners die op grond van hun behandelrelatie een geheimhoudingsplicht in acht
hebben te nemen ten aanzien van hun cliënt, spannen zich in, conform artikel 10 van het
Algemeen Privacyreglement van het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, om toestemming
van hun cliënt te krijgen voor de gegevensverwerking in het kader van de aanpak van de EPA
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doelgroep. Krijgen zij geen toestemming, of is het naar hun oordeel niet mogelijk om
toestemming te vragen, bijvoorbeeld in verband met de toestand waarin hun cliënt verkeert, of
de spoed die bij het vaststellen van een aanpak geboden is, dan beoordelen zij, conform
artikel 11 van het eerder genoemde privacyreglement, of niet toch, ondanks het ontbreken van
toestemming, persoonsgegevens van de cliënt dienen te worden verstrekt.
2. Bij de afweging of niet toch, ondanks het ontbreken van toestemming, persoonsgegevens
dienen te worden verstrekt, betrekken de EPA partners zoals bedoeld in lid 1, de ernst van de
situatie waarin de cliënt verkeert alsmede het gevaar dat het gedrag van de cliënt vormt of
recent heeft gevormd voor zijn omgeving of voor anderen die met dit gedrag zijn of
mogelijkerwijs zullen worden geconfronteerd.
3. De beslissing over het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens van een cliënt zonder
zijn toestemming wordt genomen door de behandelaar van de cliënt. Voordat hij zijn
beslissing neemt, voert hij intern overleg, conform de richtlijnen die daarvoor binnen zijn
instelling gelden. Na de verstrekking van de gegevens informeert de behandelaar de cliënt
over de gegevensverstrekking die heeft plaatsgevonden en spant hij zich in om voor de
verdere gegevensverwerking de toestemming van de cliënt te krijgen.
4. De tostemming van de cliënt, of het met redenen omklede besluit om persoonsgegevens te
verstrekken zonder dat de cliënt daarvoor zijn toestemming heeft gegeven wordt vastgelegd in
het cliëntdossier van de EPA partner.
Artikel 5

Aanmelding bij het Veiligheidshuis

Aanmelding van personen voor een EPA aanpak is mogelijk door de partners van het Veiligheidshuis
alsmede door de EPA partners.
Artikel 6

Selectie door weegploeg

1. Na de aanmelding van een persoon bij het Veiligheidshuis voor een EPA aanpak beoordeelt
de procesregisseur, op basis van de gegevens van de aanmelding én op basis van de
persoonsgegevens die eventueel al in het bestand van het Veiligheidshuis zijn opgenomen of
de aangemelde persoon tot de doelgroep behoort en voldoet aan de criteria zoals
geformuleerd in artikel 2. Indien dit het geval is, meldt de procesregisseur de persoon aan
voor het EPA casusoverleg.
Artikel 7

Verwerking van persoonsgegevens door het casusoverleg

De EPA partners die deelnemen aan het casusoverleg verstrekken elkaar de
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor:

Artikel 8

o

het analyseren van de problematiek van de persoon;

o

het opstellen van een integrale persoonsgerichte aanpak;

o

het uitvoeren van deze aanpak;

o

het volgen van de uitvoering en de resultaten van deze aanpak.
Afsluiten van de gegevensverwerking in verband met de EPA aanpak

1. In verband met de hardnekkigheid van de problematiek van de personen die tot de EPA
doelgroep behoren en het risico op terugval, wordt de gegevenswerking, nadat is vastgesteld
dat de doelen van de EPA aanpak zijn behaald, nog vijf jaar voortgezet. De
gegevensverwerking beperkt zich nadat de doelen zijn behaald tot aantekeningen over:
incidenten in verband met agressief gedrag mogelijkerwijs veroorzaakt door de psychische
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stoornis, aanhoudingen en veroordelingen in verband met misdrijven en de start en
afsluitdatum van zorg die de persoon wordt geboden,
2. De bewaartermijn van de gegevensverwerking bedraagt vijf jaar, te rekenen vanaf het eerste
jaar na de afsluiting van de aanpak waarin geen gegevens meer zijn vastgelegd die wijzen op
terugval in het agressief of (zelf)destructief gedrag dat aanleiding vormde voor de aanmelding
bij het Veiligheidshuis.
Artikel 9

Vastleggen van (persoons) gegevens

1. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de EPA aanpak worden vastgelegd in het
bestand van het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. De verantwoordelijke draagt er zorg
voor dat de gegevens die in verband met de EPA aanpak worden vastgelegd, zodanig worden
afgeschermd van andere persoonsgegevens die door het Veiligheidshuis worden vastgelegd,
dat zij alleen toegankelijk zijn voor professionals die rechtstreeks betrokken zijn bij de EPA
aanpak.
2. Aantekeningen in het bestand zoals bedoeld in lid 1 over zorg die de persoon uit de EPA
doelgroep werd of wordt geboden, beperken zich tot: start – en afsluitdatum, behandeldoelen
en contactgegevens van de behandelaar, tenzij het vastleggen van gegevens over de inhoud
van de zorg noodzakelijk is voor de integrale persoonsgerichte aanpak.
Artikel 10

Slotbepalingen

1. Dit reglement treedt voor onbepaalde tijd in werking op 1 januari 2016.
2. Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Privacyreglement van het Veiligheidshuis
Rotterdam Rijnmond. Intrekking van het algemeen privacyreglement heeft automatisch tot
gevolg dat ook dit aanvullend reglement wordt ingetrokken.
3. Dit aanvullend reglement kan worden gewijzigd of ingetrokken door een gezamenlijk besluit
van de EPA partners.
4. Dit reglement kan worden aangehaald als Aanvullend Privacyreglement EPA aanpak.
Rotterdam, (datum vaststelling)
Behandelcentrum Middenweg (Ipse de Bruggen),
GGZ Delfland
Mozaik-Pameijer
NIFP Rotterdam Dordrecht,
Stichting PerspeKtief,
Zorgorganisatie ASZV,
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