
 

Fact-team, uitzondering op beroepsgeheim  

 

Als een cliënt door een FACT-team wordt behandeld en/of begeleid, dan mag bepaalde 
informatie worden verstrekt aan de partner van de cliënt, ook al heeft de cliënt toestemming 
daarvoor geweigerd. 

FACT is een afkorting voor 'Flexible Assertive Community Treatment'. Het is een werkwijze 
waarbij door een team van hulpverleners ambulante behandeling en begeleiding worden 
geboden. Een FACT-team bestaat meestal uit een psychiater, psycholoog, woonbegeleider, 
een verpleegkundig casemanager, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een 
ervaringsdeskundige, een trajectbegeleider en een maatschappelijk werker. Zij hebben 
allemaal een geheimhoudingsplicht. 

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft recentelijk (de uitspraak dateert 
van 12 januari 2017) beslist dat het beroepsgeheim, als de cliënt door een FACT-team wordt 
bijgestaan, niet strikt mag worden gehanteerd ten opzichte van de partner van de cliënt. 

Een FACT-team werkt samen met de cliënt en met de personen in de directe omgeving van 
de cliënt. Vanwege deze werkwijze (en de – in de casus die aan de rechter werd voorgelegd 
toepasselijke – richtlijn bipolaire stoornissen) had de naaste omgeving van cliënt volgens het 
tuchtcollege bij de behandeling betrokken moeten worden. Onder naaste omgeving valt in 
ieder geval de echtgenoot en mantelzorger van de cliënt. Omdat de cliënt in deze zaak geen 
toestemming had gegeven, mocht geen medische informatie aan de partner verstrekt 
worden. Dat neemt niet weg dat met de partner gesproken had moeten worden over psycho-
educatie, de werkwijze van het FACT-team, de wijze waarop het team kan worden bereikt, 
de manier waarop het team de informatie die de partner verstrekt gebruikt en de vraag wat 
de partner zelf nodig heeft om cliënt voldoende steun te kunnen geven. Die informatie kan in 
de meeste gevallen zonder schending van het medisch beroepsgeheim worden verstrekt, 
aldus het tuchtcollege. Het medisch beroepsgeheim strekt dus niet zo ver dat de cliënt de 
behandelaars kan verbieden contact te hebben met, in dit geval, haar partner.  

Als een cliënt wel toestemming geeft, dan mag vanzelfsprekend alle informatie worden 
verstrekt (voor zover dat niet in strijd kan worden geacht met het goed hulpverlenerschap). 
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