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1 INLEIDING: ETHIEK EN DEONTOLOGIE VAN HET 

PEDAGOGISCH HANDELEN 

Wat studenten zeggen in de aula = blauw 

Notities: schuin getypt 

Niet zeker/misschien fout = (?) 

 

1.1 De basisbeginselen 

1.1.1 Ethiek 

1.1.1.1 Moraal ≠ ethiek 

• Moraal: morele vragen over goed en kwaad, hoe we moeten leven, ons gedragen, wat is 

waardevol?  

o In persoonlijk leven + beroep: studiekeuze, aankopen, … 

o Gaat over waarden en normen; niet neutraal  

o Relatief en veranderlijk 

• Waarden: 

o Wat mensen waardevol vinden, waarnaar ze streven 

o Levensvisie, idealen over hoe het leven moet zijn (bv.  

o vrijheid, gelijkheid, solidariteit, betrouwbaarheid)  

o Abstract + op verschillende niveaus: 

▪ micro- (individu), meso- (organisatie), macro- (samenleving) 

▪ wanneer interveniëren, wanneer behandeling terugbetalen 

 

Moraal: alledaagse disc over goed en fout, w & n 

Vb vleesconsumptie, abortus 

 

Geen neutrale keuzes 

Relatief: Uruguay (Z-AM): vleescomsumptie niet in vraag gesteld 

 

Ethiek: wetenschapstak.  

3 belangrijke elementen: 

• Waarden:  

o Belangrijk, naar streven 

o Bv gezonde geest in gezond lichaam, liberté, égalité, fraternité 

o Deugd = verinnerlijking van waarden 

o Organisaties: bv Broeders van liefde vs Kerk (euthanasie) 

▪ Heeft te maken met “wnnr tussenkomen?” : vanuit waarden 

▪ Bv: terugbetaling van behandeling bij zeldzame ziekte 

• Kunnen we dit ene kind helpen als het zoveel kost, dat we er 100 

kankerpatiënten mee kunnen helpen?  

• Normen 

• Deugden: (verinnerlijken van waarden) 

 

1.1.1.2 Normen 

• ≠ soorten normen 

o Morele normen (bv. geen vlees eten) 
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▪ Vb Ethanasie, recht op levensbeëindiging voor niet terminalen 

o Fatsoennormen (ongeschreven regels, bv. smsen tijdens de les, kledij, op tijd komen) 

▪ Vb voorrang aan zebrapad, goedendag zeggen 

o Juridische normen (bv. Inzage- of hoorrecht) 

▪ Afdwingbaar: bv inzagerecht persoonlijke dossiers 

▪ soms moreel juist, maar onwettelijk (bv. winteropvang van uitgeprocedeerde 

asielzoekers; kraakpanden) 

 

Vb Ouders hun ouders hulpbehoevend: hoe naastenliefde tonen? Langskomen? In huis nemen? 

Betalen voor ost in WZC? 

Conflicten: wat zijn achterliggende waarden? Als je die begrijpt kan je conflict vaak verhelpen.  

 

• ◦ Normen: 

o Handelingsvoorschriften, concreet, laten je zien hoe je moet handelen … 

o Dezelfde waarde kan zich vertalen in verschillende normen  

o bv. naastenliefde: “dagelijks bij ouders op bezoek” of “zorgen voor deskundige hulp” 

o Bij conflicten over normen: achterliggende waarden onderzoeken 

o bv. te laat komen op school/in de leefgroep 

o Normen evolueren doorheen de tijd + cultureel bepaald 

 

• ◦ Waarde ≠ norm 

o solidariteit  vs. “je laat niemand in de steek, ook geen illegaal” 

 

• Deugd: 

o ◦ = een goede persoonseigenschap (eerder dan een eenmalige keuze) die bepaalt 

hoe iemand zal handelen (respectvol, zorgzaam, …) (bv. moed, respect, …) 

o ◦ Houden verband met waarden, maar zijn gekoppeld aan een persoon + 

verinnerlijkte waarden 

 

Waarde is geen deugd; deugd is persoonseigenschap 

Vb respect vs respectvol, zorgzaamheid vs zorgzaam. 

 

1.1.1.3 Ethiek 

• Wetenschap die zich buigt over morele vragen 

o Descriptieve ethiek:  

▪ feitelijke moraal in een samenleving 

▪ beschrijven hoe mensen zich gedragen in morele kwesties + argumenten 

(bv. euthanasie, doodstraf) 

▪ Visies van bepaald eethische thema’s: vb visie abortus: evolutie in Be 

o Normatieve ethiek:  

▪ reflectie over juistheid van morele opvattingen (waarden);  

▪ hoe moreel juist handelen (cf. ethische theorieën) 

▪ Evaluatief: oordelen wat moreel juist handelen is 

o Prescriptieve ethiek:  

▪ voorschrijven van morele regels, bv. voor een bepaalde (beroeps)groep 

(beroepsethiek) 

▪ ideaaltypische beschrijving  

▪ Hier valt deontologie onder = deel van ethiek 

▪ Hoe je je moet gedragen in bepaalde situaties 

o Meta-ethiek:  
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▪ morele vragen van hoog abstractieniveau (bv. bestaat een universele ethiek, 

is moraal cultureel bepaald, zijn mensen vrij in hun handelen, …?) 

▪ Ethiek over ethiek 

Vragen: 

• Wat vind jij als (ortho)pedagoge (in spe) 3 belangrijke waarden? 

o Betrokkenheid 

o Echtheid 

o Geduld 

o Betrouwbaarheid 

o Gelijkheid 

o Hoop 

o Respect 

o Positiviteit  

o Eerlijkheid 

• Collega’s/lln/cliënten hanteren soms andere waarden dan jij. Waar kan jij niet tegen? 

Hoe ga je hiermee om?  

o Efficiëntie 

o Egocentriciteit 

o Negativiteit 

o Ondankbaarheid 

 

• Gelijkheid: empathisch 

• Integriteit: open minded: openheid 

• Begripvol zijn (empathisch) 

• Naar wie kijk je op en waarom?  

 

 

1.1.2 Deontologie 

1.1.2.1 Wat is deontologie? 

Twee strekkingen 

• Plichtenleer 

o Absolute gedragsregels/normen 

• Geheel van gedragsregels (beroepscode) 

o Beroepsethiek (ethische theorievorming) aan de basis ervan 

o Niet louter juridische regelgeving 

o Rekening houden met complexiteit van context 

 

1.1.2.2 Toenemende aandacht voor de deontologie 

• Maatschappelijke bewustwording en aandacht 

o Bv. ,,Van een schouder om op te huilen kwam er seks'' (psychiater misbruikt patiënten) 

▪ Te maken met integriteit, besef van de kwetsbaarheid van uw cliënten 

o Bv. Website voor Grensoverschrijdend Gedrag (GOG) door hulpverleners: 

http://www.misbruikdoorhulpverleners.nl/checklistgogvoorclienten.html 

o Gevallen van (seksueel) misbruik in tehuizen voor geplaatste kinderen/kinderen met 

een beperking 

o Extreme gevallen van geweld en mishandeling (Jonathan J.) 

▪ Gewelddadig gedrag: man onder invloed van amfetamines geweigerd in de 

psychiatrie  Cel  Stierf aan inwendige bloedingen (agenten hadden hem 

in elkaar geslagen) 

http://www.misbruikdoorhulpverleners.nl/checklistgogvoorclienten.html


   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

12/269 

o Maar ook bv. Diederik Stapel, die onderzoeksdata zelf verzon  

 

• Ook in pedagogische contexten is deontologie essentieel ! 

“In de derde klas van de middelbare school kreeg ik een leraar voor economie. Al mijn leraren van dat 

moment werden ingelicht omdat ik toen psychische problemen, begin van anorexia en depressie, had. 

Ook hij dus. En daar maakte hij misbruik van. Hij begon met het maken van opmerkingen over mijn 

lichaam. Hij zei vaak dat hij mij erg aantrekkelijk vond, dat hij me wilde zoenen en dat hij wel mijn vriend 

zou willen zijn. Ik werd hierdoor erg bang van hem en mijn leerlingenbegeleidster van toen zag dat er 

iets meer met mij aan de hand was. Ik heb haar toen alleen gezegd dat ik het niet fijn vond dat die 

leraar bepaalde opmerkingen maakte. Zij wist dat ik het eng vond om het zelf tegen hem te zeggen en 

zij wilde dat wel voor mij doen. En dat deed ze ook, maar dat had ze beter niet kunnen doen. Die leraar 

sprak mij erop aan en werd erg kwaad op mij, omdat ik het had verteld. Ik werd erg bang en durfde hem 

niet meer aan te kijken. Ik rende huilend weg.  

Ik hoopte dat hij zou stoppen, maar het ging verder.  

Hij ging mij nu ook aanraken bij mijn borsten en streelde me vaak op plaatsen waar het niet hoort en 

hij hijgde en maakte andere vieze geluiden. Ik viel steeds meer af, omdat ik hoopte dat hij me dan 

minder aantrekkelijk zou gaan vinden. En dat werkte. Hij kwam een keer kwaad naar mij toe en beval 

me dat ik niet meer mocht afvallen van hem. Hij wilde dat ik aantrekkelijk voor hem bleef en dat mijn 

vrouwelijke vormen zichtbaar zouden blijven. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Tijdens het misbruik 

ben ik ook gaan automutileren om mijn lichaam zo lelijk mogelijk te maken en om mezelf te straffen. 

Ook voelde ik me vaak vies en besmet en wilde dit eruit snijden, maar dat werkte maar tijdelijk. Het 

gevoel kwam weer terug.” (verhaal van Karlijn, 17) 

 

Relatie lk – lln (gevaarlijke kant) 

SL Zeer gevoelig geworden hiervoor: nu sociale media: zaken soms opgeblazen (indien onschuld) (?) 

 

1.1.2.3 Evoluerende en complexere hulpverleningscontext 

• ◦ Professionalisering van de hulpverlening: beroepskrachten i.p.v. vrijwilligers/religieuzen 

o Microniveau: cliënt – hulpverlener 

▪ Duidelijke afspraken over wat wel/nt kan 

o Mesoniveau: nood aan een beroepsdeontologie of – organisatie 

▪ Waar staan we voor 

▪ Afh van context waar je werkt ben je al dan niet onderworpen aan een 

deontologische code (vb. CLB? Ja!) 

• Vb Klinische psychologen: “garanderen dat wat wij doen conform 

bepaalde regels gebeurt” 

o Macroniveau: theorievorming binnen de beroepsgroep leidt tot maatschappelijke 

erkenning en autonomie voor de hulpverlener 

▪ = discretionaire ruimte 

• Ruimte om zelf beslissingen te nemen, handelingsruimte 

o Moet er zijn, maar deontologie bepaalt de “spelregels” 

 

1.1.2.4 Verdwijnen van het ‘colloque singulier’ 

• Individuele hulpverleningsrelatie, waarbinnen alles geheim blijft 

o Als probl hebt, vb incest: garantie dat hulpverlener daar met niemand over mag 

praten 

o 1 op 1 situatie/intieme gesprek verdwijnt meer, omdat er nu vaker MDT (team) is 

▪ In een O(rthoped) C(entr) zal vb soc werker 1st ontvangen: multidisciplin 

• Multidisciplinaire benadering als gevolg van toegenomen complexiteit en professionalisering 

• Evolutie naar netwerken en zorgcircuits 
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• Cliënt en zijn context in behandeling 

o Pedagogische relatie: kind en zijn/haar ouders 

 

1.1.2.5 Emancipatie van cliënten 

• Van paternalistische, bevoogdende houding … naar empowerment, rekening houden met 

hulpvraag van de cliënt, zijn/haar mogelijkheden en wensen 

o Meer vraaggestuurd, kijken naar wensen en mogelijkheden cliënt 

o Geen vast, maar een individueel traject 

• Onderhandelingsrelatie, ook in de relatie tussen ouders en kinderen  

• Toenemende juridisering: rechtendiscours 

o Vb recht op bezoek: kan iemand geen bezoek ontzeggen als straf 

 

1.1.2.6 Kwaliteitszorg: nood aan dossiervorming + informatisering 

• Dossier- en registratieplicht 

• Gebruik van moderne informatietechnologie 

• Risico’s voor privacy 

• Belang van wetenschappelijk onderzoek 

1/5 gemeenten voldoen niet aan veiligheidsnormen voor privacy: elektronisch systeem (medewerkers 

hoeven dit niet te zien) (?) 

 

1.1.3 Het ‘pedagogisch handelen’ 

• In verschillende contexten, bij uiteenlopende doelgroepen: 

o Onderwijs 

o Preventie en hulpverlening (cf. Integrale jeugdhulp) 

▪ Zorg voor personen met een beperking 

▪ Jongerenwelzijn 

▪ Geestelijke gezondheidszorg 

o (Jeugd)welzijnswerk 

o Recreatieve sfeer 

o Kan aanleiding geven tot dilemma’s 
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Om beter en meer op maat onderwijs te hebben, kan °discriminatie 

 

 

Heel transparant, maar wekt ook argwaan: “Misschien lichten ze ons niet van alles in” 
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Positie: eigen taal, eigen cultuur. Maar is dit goede oplossing? Wss door lage drempel, maar Turkse 

cultuur is net heel heterogeen 

 

1.1.4 Beroepscode voor pedagogen? 

▪ Niet één deontologie of beroepsgroep 

o Gebonden aan een bepaalde beroepsorganisatie of een beroepsprofiel 

o Geen beroepsprofiel of beroepscode voor pedagogen (Gevolg van gebrek aan een 

overkoepelende beroepsvereniging), wel: 

▪ Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen: http://www.vtvo.be/ 

▪ “deontologische code van de vlaamse vereniging van orthopedagogen’ 

▪ Lerarenverenigingen: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/lerarenverenigingen 

▪ Beroepsvereniging sociaal werkers ziekenhuizen: http://www.bswz.be 

▪ Beroepsvereniging van Maatschappelijk Assistenten (BEMA)  

▪ http://www.canonsociaalwerk.be/be/details.php?cps=24 

▪ In Nederland:  

• Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen: 

https://www.nvo.nl 

• ‘Beroepscode voor pedagogen’: https://www.nvo.nl/beroepscode-

entuchtrecht.aspx 

• Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk: 

http://www.nvmw.nl 

• ‘Beroepscode voor de maatschappelijk werker’: 

http://www.nvmw.nl/professionals/beroepscode-mw-inzien.html 

▪ Beperkte invloed op beleidsvorming en -uitvoering 

 

http://www.vtvo.be/
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/lerarenverenigingen
http://www.bswz.be/
http://www.canonsociaalwerk.be/be/details.php?cps=24
https://www.nvo.nl/
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx
http://www.nvmw.nl/
http://www.nvmw.nl/professionals/beroepscode-mw-inzien.html
http://www.nvmw.nl/professionals/beroepscode-mw-inzien.html
http://www.nvmw.nl/professionals/beroepscode-mw-inzien.html
http://www.nvmw.nl/professionals/beroepscode-mw-inzien.html
http://www.nvmw.nl/professionals/beroepscode-mw-inzien.html
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1.1.4.1 Specifieke deontologische codes 

▪ Vooral vanuit bepaalde organisatiestructuren, niet vanuit een beroepsdiscipline 

o Voor CLB-medewerkers:  

o http://www.onderwijs.vlaanderen.be/clb/Documenten/CLBmedewerker/deontologisch

e%20code.pdf 

o Voor straathoekwerkers: intern afgesproken code 

o Voor OCMW-medewerkers 

▪ Voor bepaalde werkvormen: bv. Herstelbemiddeling, cliëntenoverleg (Integrale Jeugdhulp) 

▪ Wel voor andere beroepsgroepen: advocaten, politieagenten, psychologen, artsen, …  

o https://www.compsy.be/deontologie 

o http://www.polsupport.be/PDF/POLICE/FEDPOL/DGP/DPI/deonto_NL_inleidingI.pdf  

▪ Ook internationaal actueel thema: 

o http://www.ifsw.org/cm_data/Ethics_in_Social_Work_Statement_of_Principles__to_b

e_publ_205.pdf 

o http://www.nvo.nl/beroepscode/de_beroepscode_van_de_nvo.aspx 

 

1.1.4.2 Eed van Hippocrates 

▪ = uitdrukking van een zeer verfijnde, hoogstaande moraal  

▪ Artsen moeten zich geheel ten dienste stellen van de patiënt:  

 

"Ik zweer bij Apollo, de genezer, bij Asklepios, bij Hygieia, bij Panaceia, en alle goden en godinnen, 

hen tot getuigen makend, naar mijn vermogen en oordeel, deze eed, deze verbintenis ten uitvoer te 

zullen brengen.  

Dat ik hem, die mij deze kunst leerde, gelijk zal stellen met mijn ouders, have en goed met hem zal 

delen, hem op zijn verlangen in zijn noden tegemoet zal komen, zijn kinderen op één lijn zal stellen met 

mijn broeders, hun, als zij dat onderricht wensen, deze kunst zal leren zonder beloning of schuldbewijs; 

aan de voorschriften, voordrachten en aan het overige onderricht zal laten deelnemen: mijn zonen en 

die van mijn leermeester, benevens de leerlingen die zich hebben aangesloten, en gehouden zijn aan 

de medische wet.  

De geneeskundige behandeling zal ik aanwenden ten nutte der zieken naar mijn vermogen en oordeel; 

van hen houden wat ten verderveof tot letsel kan zijn.   

  

Ik zal aan niemand, ook niet op zijn verzoek, enig dodelijk geneesmiddel toedienen, noch mij lenen tot 

enig advies van dien aard:evenmin zal een vrouw een abortief middel van mij bekomen. Want rein en 

vroom zal ik mijn leven leiden en mijn kunst uitoefenen.   

  

Ik zweer geen steenlijders te zullen snijden, doch bij die operatie voor deskundigen plaats te zullen 

ruimen. Waar ik een woning binnentreed, zal ik dat doen in het belang der zieken, mij onthouden van 

elk moedwillig verkeerde handeling, in het bijzonder van lijfsgenot met vrouwen en mannen of slaven.  

Al, wat ik tijdens de behandeling zal zien of horen, of ook in de praktijk in het leven der mensen, voor 

zover dit nimmer mag worden rondverteld, zal ik verzwijgen, ervan uitgaand dat zulke dingen geheimen 

zijn.  

 

Moge, indien ik deze eed in vervulling breng en niet breek, het mij welgaan in leven en kunst en moge 

ik bij alle mensen ten alle tijde eervol bekend staan: bij overtreding echter en meineed moge het 

tegendeel mijn lot zijn."   

 

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/clb/Documenten/CLB-medewerker/deontologische%20code.pdf
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/clb/Documenten/CLB-medewerker/deontologische%20code.pdf
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/clb/Documenten/CLB-medewerker/deontologische%20code.pdf
https://www.compsy.be/deontologie
http://www.polsupport.be/PDF/POLICE/FEDPOL/DGP/DPI/deonto_NL_inleidingI.pdf
http://www.ifsw.org/cm_data/Ethics_in_Social_Work_Statement_of_Principles_-_to_be_publ_205.pdf
http://www.ifsw.org/cm_data/Ethics_in_Social_Work_Statement_of_Principles_-_to_be_publ_205.pdf
http://www.ifsw.org/cm_data/Ethics_in_Social_Work_Statement_of_Principles_-_to_be_publ_205.pdf
http://www.nvo.nl/beroepscode/de_beroepscode_van_de_nvo.aspx
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1.1.4.3 Artseneed Orde van Geneesheden 

▪ Op het ogenblik dat ik opgenomen word onder de beoefenaars van het medisch beroep, 

verbind ik mij plechtig mijn leven te wijden aan de dienst van de mens. 

▪ Ik zal mijn leraars en meesters de achting en dankbaarheid betonen die hun verschuldigd zijn. 

▪ Ik zal mijn beroep nauwgezet en waardig uitoefenen. Ik zal de gezondheid van mijn patiënt als 

mijn voornaamste bekommernis beschouwen. 

▪ Ik zal het geheim eerbiedigen van al wie zich aan mijn zorgen toevertrouwt. 

▪ Ik zal tot het uiterste de eer en de edele tradities van het medisch beroep hooghouden. 

▪ Ik zal mijn collega's als mijn broeders beschouwen. 

▪ Ik zal niet gedogen dat mijn houding tegenover mijn patiënt beïnvloed wordt door 

beschouwingen van godsdienst, nationaliteit, ras, partij of sociale stand. 

▪ Ik zal het menselijk leven van bevruchting af eerbiedigen. Zelfs onder bedreiging, zal ik mijn 

medische kennis niet aanwenden in strijd met de wetten der menselijkheid. Dit verklaar ik 

plechtig, vrijwillig en op mijn woord van eer." 

 

1.1.4.4 Kenmerken van beroepscodes 

▪ Doelstellingen: 

o Onaanvaardbaar gedrag regelen (non-maleficere) 

o Optimaal gedrag bevorderen (bene-ficere) 

▪ Voordelen: 

o Bescherming voor cliënt en hulpverlener 

▪ Houvast: wat noodzakelijk, wat verboden? 

▪ Stimulans voor hulpverleners: streefdoel waarnaar men zich kan richten 

o Klacht- en beroepsprocedures 

▪ Basiswaarden (Beauchamp & Childress, 2001): 

o Erkennen + respecteren autonomie van de cliënt (autonomy) 

o ‘Weldoen’ (beneficence) 

o Geen schade berokkenen (non-maleficence) 

o Rechtvaardig handelen (justice) 

 

EXA: Beroepscode voorleggen: uit welke waarde is deze code voortgekomen?  

Beauchamp: onderliggende waarden? 

1. Rechtvaardigheid 

2. Nt-schaden 

3. Welzijn verhogen (?) 

4. Respect 

 

In ^ Nederlands vertaald:  

1. Respect 

2. Integriteit 

3. Verantwoordelijkheid 

4. Deskundigheid 

 

1.1.4.5 Afdwingbaarheid? 

▪ Gedragsregels in beroepscode gelden enkel voor de beroepsgroep: geen juridische 

gevolgen, maar bv. wel sanctie mogelijk van de Orde der Geneesheren 

o Arts verbieden zijn beroep uit te oefenen (door de orde van Geneesheren) 

o Pedagogiek nog niet zo ver, wel: strafrechterl vervolging door verbreken 

beroepsgeheim, maar heeft niet te maken met de beroepscode 
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▪ Wel gerechtelijke vervolging mogelijk op basis van strafrechtelijke feiten of schending van 

algemeen geldende en bindende regels, bv.: 

o Wetgeving op het Beroepsgeheim 

o Wet ter bescherming van de Persoonlijke levenssfeer 

o Wet op de Patiëntenrechten 

o Decreet Rechtspositie 

 

Decreet rechtspositie: specifiek over jgn in de bijz hulpverlening 

Patiëntenrechten: enkel ziekenhuis 

 

Voorbeeld: Schadevergoeding na beroepsfout 

Rechtbank oordeelde dat hij recht had  op schadevergoeding  rechtendiscours 

 

 

1.2 Oefening ethische dilemma’s 

1.2.1 Casus: aparte scoutsgroep vr personen met een migratieachtergrond 

 

1.2.1.1 Artikel schetst standpunten 

• Vanuit welke waarden wordt gekozen voor een aparte groep? 

o Toegankelijkheid 

o Verbondenheid 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170919_03082910
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o Eigenheid 

o Keuzevrijheid 

o Multiculturaliteit 

o Superdiversiteit 

o Integratie/inclusie 

o Pluralisme 

• Welke andere waarden conflicteren hiermee? 

o Segregatie 

o Gelijk(waardig)heid 

o Pluralisme 

• Wat is meest aangewezen oplossing in deze? 

o Zowel scoutsgroep als betrokken ministers vertrekken vanuit deze waarden, maar via 

andere norm!!! N: aparte groep (?) 

o Vaak meer discussie over de gehanteerde norm dan over de achterliggende waarden 

 

1.2.2 Casus: de familie Tomaselli: ethisch verantwoord? 

1.2.2.1 9-jarig voetballertje verkocht aan Italiaanse topclub 

• Toptalent bij Anderlecht, maar lieten hem – tegen zin van de vader – niet meedoen aan 

internationale tornooien 

• Plaatste filmpjes van zijn zoon op YouTube, meer dan 300 000 keer bekeken 

• De ‘nieuwe Messi’, volgens zijn vader 

• Alle topclubs toonden interesse (zetten clubiconen in om familie te overtuigen) 

• Transfer + verhuis naar AS Roma  

• Club regelt job en huis voor gezin 

• Verhuizen tegen midden september, zodat zoon al op eerste schooldag aanwezig is 

 

2 ETHISCHE THEORIEËN (BEAUCHAMP & CHILDRESS) 

2.1 In de refter 

• Lange rij in de refter, persoon voor jou eet alvast zijn broodje op 

• Hoe reageer je? 

• Gevolgen 

• “Ik wil geen ruzie” 

• Regels 

• “Dat kan niet, die steelt” 

• Wie ben je? 

• “Zo ben ik niet” 

 

Ik doe alsof ik het niet zie 22% 

Zeggen dat dat niet kan 2% 

Luid tegen vriendin iets erover zeggen 72% 

Anders 5% 

 

Waarom niet reageren? 

“Kans is groot een grof antwoord te krijgen” 

“Ik wil geen ruzie” 
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2.2 Dilemma’s in de zorg 

• Wat te doen in volgende situaties? 

o Ruzie in appartement boven jou … 

o Cliënt komt niet op de afspraak … 

Zo laten en nieuwe afspraak maken 2% 

Bellen en vragen waar hij is 85% 

Niet reageren, maar volgende keer laten weten dat dit niet kan 15% 

▪ Minderheid van de hulpverleners belt, omwille van de autonomie van de 

cliënt 

▪ Proactief gedrag is niet ingeburgerd in de zorg 

▪ Komt wel op privédomein door te bellen dus let wel op! 

o Ouders betalen schoolrekeningen niet … 

o … 

 

 

2.3 Casus= vrijheid van opvoeding en alle ouders gelijk? 

Jeugdrechter: “ik wou geen polemiek starten met uitspraak over geen kdn krijgen” 

 

Hebben alle burgers recht om kinderen te krijgen? 

A) Ja 37%  Belang van moeder: maar dan heb je wel plichten 

B) Nee 32%: Belang van kind 

C) ? 31% 

Aspect schuld: jgn zijn schuldrechterlijk onverantwoordelijk, dus geen schuld (maar toch bezwaard 

door wat ze meemaken)  

Hebben minderjarigen recht om kinderen te krijgen? (Ondergrens 14j) 

A) Ja 31%  Ze mogen trouwen, dus ook kdn 

B) Nee 52%: In onderwijs wordt je hier sws mee geconfronteerd, wees bewust van die 

negatieve houding 

C) ? 18% 

Hebben volwassenen met een beperking recht om kinderen te krijgen? 

A) Ja 64%  Met ondersteuning lukt dit 

B) Nee 11% 

C) ? 25% 

Absoluut standpunt nemen en veralgemenen zoals jeugdrechter: daar zal kritiek op komen 

Hebben ernstig verslaafde ouders recht om kinderen te krijgen? 

A) Ja 19%  Met ost lukt dit 

B) Nee 62% 

C) ? 20% 

Geen zwart-wit verhaal 

Gebruiken ze voor kdn? Tijdens zwangerschap? 

Heeft een lesbisch koppel het recht om kinderen te krijgen? 

A) Ja 99% 

B) Nee 1% (wtf wie zelfs --) 

C) ? 0% 

Heeft een homokoppel recht om kinderen te krijgen? 

A) Ja 100%  
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B) Nee 0% (ahja nu ineens toch lol) 

C) ? 0% 

Heeft een vrouw ouder dan 50 jaar recht om kinderen te krijgen? 

A) Ja 46%  perfect in staat, levenservaring 

B) Nee 25%: risico’s, belang van kind 

C) ? 29% 

Ethisch onverantwoord om dure onnatuurlijke behandeling toe te passen (??) 

 

 

2.3.1 Ethisch handelen? 

• Subjectivisme 

• Cultureel relativisme: besnijdenis, homoseksualiteit, …. 

• http://www.planbelgie.be/nieuws/10-feiten-over-vrouwenbesnijdenis  

• Waarden gelden slechts in bepaalde culturen 

• Homoseksualiteit wordt soms bekeken als ziekte 

• Vrouwenbesnijdenis: iemand kwam daarvoor op, voor de rechten van de vrouw 

• Afrikaanse vrouwen waren tegen de activiste omdat ze haar waarden bij hun 

opdrong 

• Universalisme (VN-verdragen, algemeen geldende principes) 

• Kan je je vragen bij stellen 

• Verlichtingsdenken: vrijheid van meningsuiting, gelijkheid, solidariteit 

• Is dat wel vrij? Worden we niet beïnvloed door opvoeding, ondw, soc media? Is dat 

dan nog vrij handelen?  

• Voorbeeld: alcoholisme? Vrij? Internering vrij? Dwanghandelingen vrij? 

Tourettes vrij? 

 

2.3.2 Vrijheid 

• Relatief: onder dwang, bepaalde aandoeningen (bv. Gilles de la Tourette, …) 

• Impliceert verantwoordelijkheid: andere keuzes kunnen maken 

• Serie op tv over mensen met het syndroom van Down 

• Vader zegt: je mag niet trouwen, want je bent ‘verlengd minderjarig’ 

• Wilsvrijheid: onbeïnvloed kunnen kiezen? 

• Negatieve vrijheid:  

• Afwezigheid van dwang, geen inmenging 

• Overheid/hulpverlening moet zich niet moeien 

• Autonomie 

• Zie liberalen: geen dwang; overheid moet zich niet moeien met zorg (?) 

• Positieve vrijheid 

• Zeggenschap hebben, kunnen beslissen 

• Autonoom 

 

2.3.3 Gelijkheid 

• Iedereen gelijk? Empowerment 

o Natuurlijke ongelijkheid: 

▪ Geslacht, ras, leeftijd, … 

o Socio-economische ongelijkheid 

o Rechtsgelijkheid 

http://www.planbelgie.be/nieuws/10-feiten-over-vrouwenbesnijdenis
http://www.planbelgie.be/nieuws/10-feiten-over-vrouwenbesnijdenis


   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

22/269 

▪ Vb iemand te laat voor deadline? “Iedereen gelijk voor de wet” of meer 

humane oplossing? 

▪ Iedereen gelijk voor wet, maar wel “klassenjustitie” 

• “Van klassenjustitie is sprake wanneer meer vermogenden of beter 

opgeleiden door wetgeving, behandeling of rechterlijke uitspraken 

bevoorrecht worden ten opzichte van anderen. Wanneer leden van 

deze groep juist strenger beoordeeld worden spreekt men van 

omgekeerde klassenjustitie.” 

  

2.3.4 Rechtvaardigheid 

• Verbindt vrijheid en gelijkheid 

• Rol van de meerderheid: hoeveel kansen willen we geven als samenleving? 

• ‘Difference principle’: ongelijkheid gerechtvaardigd indien het ten goede komt aan 

minst bedeelden 

• Extra kansen geven aan mensen met een beperking, leerstoornis… 

• Verdeling op basis van capabilities ipv inkomen/vermogen 

• Essential capabilities 

• Leven, lichamelijke gezondheid, lichamelijke onschendbaarheid 

• Vb vrouwenbesnijdenis 

• Zintuiglijke waarneming, gevoelens, praktische rede, … 

• Sociale banden, spel,  

• In relatie treden met andere biologische soorten, vormgeving van de 

eigen omgeving  

 

Respect voor het leven gelinkt aan natuurlijke, abortus, euthanasie (?)   

Ene waarde hoger dan de andere en verantwoorden waarom je de ene waarde belangrijker vind dan 

de andere waarde.   

 

• Hebben alle burgers recht om kinderen te krijgen? 

• Minderjarigen? 

• Personen met een beperking? 

• Personen met een verslavingsproblematiek? 

• Ouders met geplaatste kinderen? 

• Homokoppel? 

• Vrouw ouder dan 50 jaar? 

• Wat met adoptie in voornoemde situaties? 

 

 

2.4 5 Stromingen in de ethische theorievorming 

1. Utilitaristische strekking (gevolgenethiek) 

• Utilitarianism 

• “Het is niet in het belang van het kind” gevolgen 

• Op collectief niveau: hoe kunnen we ervoor zorgen dat gevolgen welbevinden van 

iedereen stijgt? 

2. Kantiaanse stroming (plichtenethiek) 

• Kantianism 

• Plicht, ethische principes waar je je consequent aan houdt 

• Vb 10 geboden (bijbel) 

3. Liberaal individualisme (rechtenethiek) 
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• Liberal individualism 

• Individuele rechten, subjectivisme (NVA, VLD) 

4. Communitarisme (samenlevingsethiek) 

• Communitarianism 

• Algemeen belang, tradities, vormen/normen die al lang bestaan (Groen, SPA) 

• Vb Antwerpen: geen vervuilende wagens in de stad 

5. Zorgethiek 

• Ethics of care 

• Deugdenethiek, individueel niveau 

• Relationele aspect 

 

2.4.1 Kenmerken van een goede ethische theorie 

1. Abstracte reflectie en argumentatie 

2. Systematisch overzicht van de ethische principes en basiscomponenten   

3. Integratie in een coherent geheel 

4. Systematische rechtvaardiging van de uitgangsprincipes  

 

2.4.2 Beoordelingscriteria voor ethische theorieën 

• Vroeger: voorschrijven en rechtvaardigen van algemeen geldende normen 

• Recent: kritische reflectie over actuele morele normen en praktijken 

• Helderheid 

• Coherentie - consistentie 

• Volledig en omvattend: meer dan de 4 basiswaarden 

• Simpliciteit 

• Verklaringskracht 

• Meerwaarde als geheel 

• Praktische toepasbaarheid    

 

 

2.4.3 1. Utilitarisme (gevolgenethiek) 

• Handelen als goed of slecht beoordeeld op basis van de gevolgen ervan (kosten-baten) 

• Kiezen voor handeling met meest wenselijke uitkomst voor alle partijen (wel-doen) 

• Eén ethisch basisprincipe: bruikbaarheid; geen absolute regels of principes  

• Streven naar maximale baten/genot voor iedereen in vergelijking met kosten/lijden  

• Greatest happiness for the greatest number 

• (bv. stopzetten kunstmatig in leven houden comateuze patiënten) 

• Terrorisme bestrijding 

• Overal camera’s, gewapende soldaten, fouilleren 

• Negatieve uitwassen: vb waterboarding in Guantanamo om info los te krijgen 

(?) 

 

Bruikbaarheid, flexibel (vb terugbetalting van bep medicijn: kosten van bepaald medicijn => kosten-

baten analyse) vertrekken vanuit situatie 

Voor alle partijen 

 

• Geen overeenstemming over wat de maximale baten zijn: 

• Neutrale en intrinsieke ‘goederen’: gezondheid, vrijheid, geluk (Bentham & Mills) 

• Ook andere waarden: vriendschap, kennis, schoonheid, succes, zelfontplooiing 
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• Twee strekkingen binnen utilitarisme (baten staan voorop): 

• Rule utilitarianism: Uitgaan van algemene waarden die bepalen wat goed of slecht is 

(bv. clinical deception) 

• Act utilitarianism: Kijken naar specifieke handelingen in specifieke situaties  

• Noodzakelijk om uitzonderingen te maken op algemene regels 

• bv. in sommige situaties nefast om de waarheid te vertellen om mensen hoop 

te geven) 

Rule (regel): vanuit algemeen geldende waarde (vb niet stelen) 

 

2.4.3.1 Kritieken op gevolgenethiek 

 Kritieken: 

◦ Meestal niet mogelijk om alle gevolgen in te schatten (KT vs LT) 

◦ Te simplistisch (pijn vs genot), cf. marathon, leerplicht) 

◦ Wat met moreel onaanvaardbare voorkeuren en handelingen (bv. kinderen martelen 

om terroristen te lokaliseren/experimenten op dieren) 

◦ Kan te veeleisend/verplichtend worden (bv. verplichting tot orgaandonatie; in 

algemeen belang handelen, los van persoonlijke interesses of doelen; cf. 

stilzwijgende toestemming) 

◦ Recht van meerderheid doorslaggevend t.o.v. minderheden (bv. enkel inzetten op 

preventie hypertensie bij gekende gevallen via huisartsen (drempel)) 

 

Niet consequent, afh van de situatie 

 

2.4.4 2. Deontologische/kantiaanse theorie (plichtenethiek) 

Heeft iemand de morele plicht om zo te handelen? Deontologische codes 

Algemeen geldende principes  botsen met elkaar. Vb: eten met lang niet geziene vriendin en een 

vriend van je wordt omvergereden en hij belt je. Ga je met hem naar het ziekenhuis of blijf je bij je 

vriendin?  

 

 Niet de gevolgen, maar andere aspecten van het handelen bepalen of dit goed of slecht is 

 Ons moreel oordeel baseren op redenen die gelden voor anderen in dezelfde situatie 

(verleden speelt mee) 

 Vertrekken van algemeen geldende morele principes/plichten (‘niemand in de steek laten’, 

‘afspraak is afspraak’) 

◦ Morele aanvaardbaarheid van de deontologie van waaruit men handelt 

◦ Kant:  

 Wat is goed moreel handelen (autonomie als hoogste doel) 

 Morele plichten bepalen het handelen (respect, waardigheid, …); elk 

handelen is moreel handelen 

◦ Het ‘categorisch imperatief’:  

 Moreel imperatief dat onder alle omstandigheden geldt (onvoorwaardelijk 

gebod) 

 criterium om aanvaardbaarheid van handelen te beoordelen (bv. werkgever 

die inlicht over gevaren) 

 Bv. experimenten – informed consent 

 Soort onvoorwaardelijk gebod 

 

 Autonome en heteronome beslissingen: 

◦ Autonomie of de vrije wil (ratio/rede); enige morele principe 
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◦ Heteronome beslissing: uit eigen belang, ambitie, passie (vb reclame) 

 Beïnvloed door media… 

 

2.4.4.1 Kritieken op plichtenethiek 

◦ Te absolute karakter (gn uitzonderingen mogelijk) 

◦ Elke handeling die niet voortvloeit uit morele principes gebaseerd op rede en vrije wil 

is onaanvaardbaar (bv. iets doen uit sympathie of emotie) 

 Vb geld aan liefdadigheid geven uit medelijden 

◦ Deontologische bepalingen: negatieve plichten (wat kunnen we niet t.o.v. anderen 

doen), geven niet aan wat we wel moeten doen (bv. euthanasie: volgens 

deontologische theorie mag men niemand doden) 

◦ Wat met conflicterende plichten (bv. afspraak nakomen en zorg dragen voor); 

absolute waarden en normen opgeven; 

◦ Veel nadruk op wetmatigheden, regels en minder op relaties en vriendschappen die 

morele plichten in ander daglicht plaatsen 

◦ Vrij abstracte theorie, die geen specifieke verplichtingen aangeeft 

 

2.4.5 3. Liberaal individualisme (rechtenethiek) 

• Niet over plichten, deugden, toelaatbare handelingen of rechtvaardiging 

• Rechtendiscours:  

• bescherming van basisvrijheden en belangen: levenssfeer, gelijkheid, 

verdraagzaamheid, … 

• Rechten: Gerechtvaardigde claim die men kan maken t.a.v. personen en de 

samenleving (soms i.t.t. maatschap. belang) 

• Aan rechten liggen regels ten grondslag (wettelijke en morele rechten) 

• Rechten zijn echter niet absoluut 

• Kunnen ‘overruled’ worden (bv. ebola) 

• Vb geen recht op privacy door veiligheidscontrole 

• Schending en aantasting van rechten (onrechtvaardige inbreuk) 

• Rekening houden met rechten alle partijen 

• Geloof in mensenrechten, bescherming specifieke vrijheden en interesses van 

individuen (bv. recht op bijstand) 

• Wettelijke bescherming; rechten zijn slechts afdwingbaar als ze samenhangen met 

verplichtingen 

 

• Positieve en negatieve rechten 

• Pos: Recht op een bepaald goed of dienst van iemand 

• Neg: Recht om niet op een bepaalde manier behandeld te worden (bv. recht om 

operatie te weigeren) 

 

• Samenhang tussen rechten en plichten 

• Niet alle rechten houden plichten in (bv. liefdadigheid is niet afdwingbaar) 

• Rechten gaan vooraf aan plichten 

 

2.4.5.1 Kritiek op rechtenethiek 

Recht op privacy en recht op lichamelijke integriteit… Rechten zijn niet los te zien van andere zaken 

 Kritieken: 

◦ Rechten zijn maar één van de elementen die maken dat een claim gerechtvaardigd is 

(nt los zien van morele waarden) 
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◦ Geen omvattende theorie, maar wel een aantal afdwingbare regels die individuen en 

de maatschappij moeten naleven 

◦ Normatieve vragen over de uitvoerbaarheid van rechten 

◦ Zeer individualistisch (bv. recht op roes), geen oog voor algemeen belang, 

volksgezondheid, … + LT-gevolgen 

◦ Is slechts een gedeeltelijk kader 

 

2.4.6 4. Communitarisme  (samenlevingsethiek) 

• Ethiek dient gebaseerd te zijn op gemeenschappelijke waarden, sociale doelen, traditionele 

praktijken, relaties, samenhorigheid, … 

• Individuele rechten gaan niet boven gemeenschappelijk belang (gezin, wijk, gemeente, 

samenleving) 

• Algemeen belang primeert 

• Moraliteit vloeit voort uit gemeenschappelijke, historisch gegroeide normen en hun 

aanvaardbaarheid berust op gedeelde afspraken en belangen 

• Moreel handelen ontstaat uit lokale praktijken, praktijkkennis en opvoeding en vorming  

• Maatschappelijk belang staat voorop (cf. veronderstelde toestemming) 

• Gemeenschappelijke opvatting over ‘the good life’  

 

• Belang van historische tradities, institutionele praktijken en maatschappelijk belang 

benadrukt, ondanks accent op individuele waarden 

• ‘The good society’ 

 

2.4.6.1 Kritieken op samenlevingsethiek 

• Kritieken: 

• Gematigd communitarisme is een zeer aanvaardbare theorie, zelfs voor 

individualisten 

• Valse dichotomie ‘autonomie’ – ‘community’; we krijgen sociale rollen en 

verplichtingen immers mee; niet autonoom beslissen 

• Weinig aandacht voor rechtendiscours; eigenlijk complementair en bescherming 

tegen primaat van maatschappelijk belang; 

 

2.4.7 5. Zorgethiek 

Kantiaanse theorie eerder mannelijk, dit eerder vrouwelijk  

 

• Geen centraal moreel principe 

• Behoort tot de deugdenethiek (te maken met attitude) 

• Nadruk op karakteristieken eigen aan intieme, persoonlijke relaties (bv. betrokkenheid, 

sympathie, compassie, trouw) 

• Betreft zorgen voor anderen (Gilligan), emotionele betrokkenheid en bereidheid om te 

handelen met personen met wie men een band heeft 

• Gebaseerd op feministische theorieën: 

◦ Empathische band met anderen (verbondenheid), gevoel van verantwoordelijkheid 

vs. rechten, rechtvaardigheid 

◦ Deel uitmaken van groepen/structuren (partiality): 

 Belangrijk in zorgende situaties die een contextueel antwoord vereisen 
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• Ruimte laten voor: 

◦ Discretionair en contextueel oordeel (emoties, sympathie, … ) spelen hierin een rol 

◦ Elke situatie vergt een specifiek antwoord (dat in een andere situatie mogelijks 

iemands privacy schendt) 

• Twee centrale elementen: 

◦ Wederzijdse afhankelijkheid: 

 Aandacht voor de noden, niet zozeer rechten 

 Verantwoordelijkheid en empathie nodig 

◦ Emotionele responsiviteit: 

 Nieuwe dimensie: emotionaliteit in moreel oordeel 

 Nood aan tonen van een bepaalde emotionele houding en het tonen van 

gepaste emoties 

 

Noden van personen taxeren 

 

2.4.7.1 Kritieken op zorgethiek 

• Kritieken: 

◦ Gebrek aan geïntegreerde theorie: belang van geëngageerd, gepassioneerd en 

contextueel handelen 

◦ Onpartijdigheid soms raadzaam 

 Kiezen voor partij: niet neutraal 

◦ Morele principes niet loslaten; 

 

2.4.7.2 4 Fasen van ‘Zorgen’ (Tronto, 1993) 

1. Caring about: aandachtige betrokkenheid: signaleren, sensitief zijn 

• Aandachtig voor omg 

• Vb bezoek: signaleren als je nichtje weent, dit aan je zus zeggen 

2. Caring for: zorg op zich nemen: verantwoordelijkheid opnemen om in te grijpen:  

• Zelf initiatief nemen 

3. Care giving: zorg verlenen: praktische zorg uitvoeren + hiervoor bekwaam zijn 

• Zelf luier verversen, zelf nichtje voeden 

4. Care receiving: zorg ontvangen: welke zorg in deze situatie nodig? Wat is zorgbehoefte, niet 

altijd meteen duidelijk 

• Inleven en zien naar de reactie: positief = zorg goed verstrekt 

 

Belangrijke strekking vanuit ethisch oogpunt, gaat in tegen ‘professionalisering’ en verzakelijking  in 

onze Westerse samenleving  

 

2.4.8 Mijn poging tot een omvattend kader 

/ 

 

2.5 Toepassing orgaandonatie 

2.5.1 Orgaandonatie? 

 http://www.youtube.com/watch?v=0mYcP1v73Y4 

◦ Ben jij reeds orgaandonor? 

 In België is iedereen automatisch orgaandonor, tenzij je een negatieve 

wilsbeschikking aanvraagt 

http://www.youtube.com/watch?v=0mYcP1v73Y4
http://www.youtube.com/watch?v=0mYcP1v73Y4
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 Communitaristische strekking: algemeen belang 

◦ Zou je dit willen worden? 

◦ Waarom (niet)? 

 Angst, onaantastbaarheid lichaam, individuele vrijheid, niet aan de orde nu 

◦ Voor wie? 

 

2.5.2 Casus Frauke 

 Is een 5-jarig meisje met progressieve nierziekte, die niet verbetert ondanks nierdialyse 

 Medisch team overweegt transplantatie, maar effectiviteit ervan is twijfelachtig 

◦ Wel een mogelijkheid dat de transplantatienier niet beïnvloed zal worden door 

nierziekte 

 Ouders twijfelen over transplantatie 

◦ Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat het moeilijk zal zijn om ‘goede match’ te 

vinden 

◦ Zusjes te jong voor donatie 

◦ Moeder is niet ‘histocompatibel’, vader wel + anatomisch geschikt voor transplantatie 

 

 Vader alleen op visite bij de nefroloog, die hem resultaten meedeelt en stelt dat de toekomst 

voor zijn dochter nogal onzeker is 

 Vader beslist om nier niet te doneren aan dochter 

◦ Bang van de operatie, onzekere prognose dochter zelfs na transplantatie, weinig 

moedig man, (kleine) kans op een transplantatienier (er kan nog een donornier 

opduiken), de pijn die zijn dochter nu reeds doormaakt 

 Vader vraagt de dokter om familie te laten weten dat hij niet ‘histocompatibel’ is 

◦ Bang dat familie zal zeggen dat hij dochter laat sterven als ze waarheid kennen 

 Dokter zit verveeld met de zaak, maar gaat uiteindelijke akkoord om vrouw te zeggen dat de 

vader “om medische redenen” nier niet kan afstaan 

 

2.5.2.1 1. Utilitaristisch perspectief 

Slaagkans vs risico’s 

Verantw als vader dit (niet) doet? 

Gevolgen primeren 

• Vooral naar gevolgen kijken van de beslissingen van de vader en de arts 

• Doel is het beste te realiseren voor alle betrokken partijen door hun belangen af te wegen 

• Kans op succes transplantatie (+ prognose) vs. Risico’s vader (+zijn gezin) 

• Frauke: effectiviteit operatie?, kleine kans op donornier, indien geen 

transplantatie grote kans op sterfte 

• Vader: kans op sterfte in operatie (1/10000), LT-gevolgen? 

• Iets meer kans op succes, dus vlgs utilitaristen vader ‘verplicht’ niet af te 

staan 

• Evt. compromis: transplantatie bij één van de zusjes 

• Afweging van de arts: bekendmaking aan familie = verbanning vader uit familie, 

negatieve gevolgen van liegen vr gezin, wat met schuldgevoelens vader als hij nier 

niet afstaat, kans op echtscheiding 

 

2.5.2.2 2. Kantiaans perspectief 

• Bestaat er een algemene morele verplichting die zegt dat ouders de morele plicht hebben 

hun kinderen te helpen? 

◦ Indien niet, geen reden om hem moreel te veroordelen 
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◦ Als vader dochter helpt uit liefde, affectie, …  dan ontbreekt morele dimensie in zijn 

handelen 

 Eigenlijk niet goed, je doet het niet puur om een kind te redden 

◦ Dochters kunnen niet doneren, want ze zijn te jong om hierin toe te stemmen (als 

middel gebruiken); 

◦ Ook vader kan niet verplicht worden om met iets in te stemmen tegen zijn eigen wil 

• Dokter mag niet liegen tegen de vrouw, of dit nu voor het goed is van het gezin of niet 

• Dokter mag ook geen informatie verzwijgen (moreel onaanvaardbaar) 

• Heeft ‘vertrouwelijkheid’ een specifieke morele waarde en laat die toe bepaalde informatie 

niet door te geven? 

◦ Behoort deze info tot de privacy van de vader? 

◦ Conflicterende waarden: oprechtheid vs. Vertrouwelijkheid 

◦  

 

2.5.2.3 3. Liberaal, individualistisch perspectief 

• Focus op rechten van de verschillende partijen en het gewicht ervan: (welk recht geeft de 

doorslag?) 

• Vader:  

• privacy, autonomie, vertrouwelijkheid 

• Recht op informatie 

• Recht op lichamelijke integriteit 

• Recht om te weigeren zolang het anderen niet schaadt (afdwingbaar?) 

• Dochter: 

• Niet recht nier op te eisen van vader of zusjes 

• Wel recht op hulp van haar familie 

• Moeder: 

• Recht op welke informatie? 

• Arts: 

• Recht op persoonlijke integriteit en dus om welbewust te weigeren 

• Welk recht is doorslaggevend? 

 

2.5.2.4 4. Communitaristisch perspectief 

• Welke gemeenschappelijke waarden en relaties liggen aan de basis? 

o Focus op het gezin: hoe kan samenhang in gezin best bevorderd worden; 

o Vader: 

▪ Kiest niet voor belang van zijn gezin(sleden) en zijn vaderlijke 

verantwoordelijkheid, maar voor eigen belang 

▪ Stelt dat als arts ware toedracht vertelt, zijn familieleven verwoest is 

o Arts: 

▪ Moet handelen in overeenstemming met de eed van Hippocrates, conform 

goede medische praktijken, … 

• Niet ongebruikelijk om geheim te houden t.o.v. patiënt, maar t.o.v. 

anderen? 

• Verzwijgen tov familie zou precedent zijn omwille van 

vertrouwelijkheid; recht op vertrouwelijkheid in principe ondergeschikt 

aan het ruimer algemeen belang 
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2.5.2.5 5. Zorgethisch perspectief 

• Kijken naar relatie rekening houdend met aspecten als zorgzaamheid, vertrouwen, 

verantwoordelijkheid, betrokkenheid, trouw, … 

• Vader: 

• Oog voor belang van dochter, maar vooral uit eigen belang 

• Kan zijn weigering niet verantwoorden t.o.v. zijn vrouw 

• Als hij het al wil overwegen, zal afhangen van balans van kosten en baten en of hij 

risico’s wil nemen 

• Arts: 

• Riskeert verschillende relationele conflicten: 

• Frauke, haar zussen, moeder, vader, het gezin  

• Verantwoordelijkheden t.o.v. deze personen 

• Betreft niet enkel ‘vertrouwelijkheid’ schenden of in acht nemen,  maar vooral 

hoe hij dit doet/overbrengt, op basis van welke motieven en of hij relaties 

bevordert of onder druk zet 

 

2.5.2.6 Welke ethische stromingen erkennen we in de volgende zinnen? 

Gevolgenethiek 

Plichtenethiek 

Rechtenethiek 

Samenlevingsethiek 

Zorgethiek 

 

Stelling Juiste antwoord 

Vader is bang dat zijn dochter hem niet zou vergeven Zorgethiek 

Een minderjarige kan geen donor zijn Plichtenethiek 

Verzwijgen voor gezin schaad beroep arts Samenlevingsethiek 

Vader heeft recht op geheimhouding Rechtenethiek 

De kans dat de vader sterft is te groot Gevolgenethiek 

Arts mag geen info achterhouden Plichtenethiek 

Lichamelijke integriteit van de vader voorop Rechtenethiek 

Geluk van het gezin voorop Samenlevingsethiek 

Hij doet het voor zijn dochter  Zorgethiek 

 

3 KINDERRECHTEN ALS ETHISCH REFERENTIEKADER 

VOOR HET PEDAGOGISCH HANDELEN 

3.1 Inleiding 

• De wijze waarop we naar kinderen kijken, de vaak impliciete aannames zoals biologische of 

psychologische kenmerken, geven mee vorm aan ethische en morele vraagstukken m.b.t. 

kinderen en de wijze waarop we met deze vraagstukken om gaan 

• Pedagogisch handelen krijgt vorm vanuit aannames over kinderen en hun rechten 

• Deze aannames zijn historisch en contextueel bepaald (sociale klasse, gender etc.): 

kindbeeld en kinderrechten als sociaal construct  
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Waarom aparte les minderjarigen? Positie kdn apart van positie volwassenen? Andere kijk op kdn  

ander soort statuut. 

Vaak impliciete beelden over kdn en jgn die vaak voorkomen (ontwikkelingspsych heeft invloed op die 

beelden) 

 

Doelgroep: bepaalt ons beeld, handelen. Verschil jaar of cultuur (?): per tijdsperiode andere problem. 

 

 

 

Brieven aan jonge ouders, krantje van de Gezinsbond^ 

Verwachtingen die je mag hebben per leeftijd (link ontwikkelingspsych)  

Afwijkingen: zorgen maken: loopt er iets mis? 

 

Wanneer zijn kdn competent? Algemene consensus voor 12 jaar: inschatten; kunnen beslissingen 

maken 
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Kdn besch tegen gevaren internet 

Hoe omgaan met shockerende video’s en pedofilie… Clicksafe 

Gevaren die we voor volwassenen niet zien maar wel voor kdn 
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Lord of the flies: Kindbeeld, kdn niet in gevaar, maar die een gevaar zijn. Moreel onbekwaam. Kdn nu 

ook in beeld als een gevaar (jeugddelinquentie: meteen ingrijpen: SL besch) 

 

Itard: onder de vleugels nemen 

 

 

Kdn en jgn zijn de toekomst: omringen met pedagogische praktijken 

Armoede  minder kansen 

Kinderen als investeringsgoed 

 

 

• Traditioneel quasi afwezigheid voor de aandacht van kinderen in de ethische theorievorming: 

kinderen zijn geen morele actoren 

• Theorieën gestoeld op mensbeelden waarbij kinderen impliciet worden uitgesloten, op basis 

van een onderscheid tussen normatieve regimes voor volwassenen en normatieve regimes 

voor kinderen 

• Kinderrechtenbeweging bracht hier verandering in  

 

Afhankelijk van beeld: standpunt morele ethische kwesties 

Weinig aandacht voor status van kdn 

Beeld ontstaat vanuit blik volwassenen 

Kdn geen morele actoren, uitgesloten van morele theorievorming 
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3.2 Kinderen in de ethische theorievorming 

3.2.1 Moderne ethische theorieën: afwezigheid van kinderen 

• John Locke 

o Kinderen zijn kleine volwassenen en geen eigensoortige wezens… 

o … maar: kinderen beschikken niet over een ‘oordeelsvermogen’ op basis van 

redelijkheid    onderworpen aan ‘ouderlijke macht’  

▪ Geen oordeelsvermogen: geen rede zoals volwassenen, niet moreel 

competent: drm onderworpen aan ouderlijke macht 

o Ouderlijke macht = hoederecht ≠ beschikkingsrecht van ouders 

• Kdn zijn geen bezit, tijdelijk mandaat om kdn hun belangen te 

verdedigen (tot ze volw zijn) 

•  Toekennen van rechten aan kinderen die door ouders gerespecteerd 

dienden te worden 

• Fysieke integriteit beschermen  ouderl paternalisme 

•  Eerste filosoof die kader schepte waarin kinderrechten denkbaar werden 

 

 

• Jean Jacques Rousseau 

o Ontwikkelde visie op eigensoortige moraliteit van het opgroeiende kind  

visie op kinderen buiten de ‘normale’ orde van moraliteit en redelijkheid 

o Kinderen kennen onderscheid niet tussen goed en kwaad 

o Kinderen worden gekenmerkt door morele onschuld 

o Moraliteit = ontgroeien uit de spontane orde ≅ Kant  

• Orde waarin je geboren bent en in wordt gesocialiseerd 

• Autonomie van de mens als rationeel wezen staat voorop 

• Kinderen konden geen leden of participanten zijn in het moreel 

universum  

o Doel opvoeding = ontwikkelen van het kind tot een volwassenen burger in de civiele 

maatschappij 

18de E 

Emile (boek): denken over kdn als morele actoren; buiten normale moraliteit van volw vallen 

Idee van morele onschuld: kdn geboren als goed, moeten besch w tegen kwaas van buitenaf 

SL besmet hen: we moeten hen leren omgaan met dat kwaad? Socialiseren in de SL 

 

 

• John Stuart Mill  

o Utilitair liberaal  anti-paternalistisch schadebeginsel: het enige doel 

waartoe de mens gerechtigd is om de handelingsvrijheid van een ander te 

beperken is het voorkomen van schade aan anderen  

▪ Utilitarisme: gevolgenethiek 

▪ Weinig oog voor kdn 

o  legitimering vanuit maturiteitsdenken >< kinderen 

o Kinderen zijn nog niet matuur en moeten dus tegen zichzelf worden 

beschermd 

▪ Omdat ze nog niet rationeel kunnen nadenken 
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• John Rawls 

o Desinteresse voor het probleem van ouderlijk paternalisme 

rechtvaardigheidstheorieën  

▪ Overheid en burgers 

▪ Theorie bedacht met mensbeeld dat overeenkomt met de 

wereld van volwassenen 

o Centrale actor in rechtvaardigheidstheorie = ‘head of family’  

o Wel rekening houden met belangen van toekomstige generaties 

o Geen erkenning van morele rechten voor minderjarigen 

 

• Jurgen Habermas 

Duits filosoof 

o Communicatieve ethiek: systeemwereld >< leefwereld 

▪ Leefwereldpedagogiek: betrokkenheid, warmte, relaties, emoties 

▪ Systeemwereld: wetten, regels, formele, koele wereld.  

• Bureaucratische logica koloniseert de wereld 

▪ Die 2 logica’s met elkaar in synthese brengen 

o Ethisch handelen wordt exclusief gedefinieerd als een cognitief-rationeel handelen 

waarbij affectief-emotieve motieven uit het ethisch perspectief gebannen worden  

kinderen?  

Ook geen theorie van toepassing op kdn, weeral volw als maatstaf!  

 

• Nozick – Gauthier: Libertarisme 

o Focus op volwassenen die reeds over onvervreemdbare rechten beschikt 

o Weliswaar radicaal anti-paternalistisch standpunt, maar beperkt tot verhouding burger – 

overheid, niet tot verhouding kind – ouder 

 

Vrijheid, volwassenen hebben rechten en overheid moet daar niet in tussenkomen 

Zelfbeslissing 

Paternalisme: burgers en overheid 

Ook hier niét kind-opvoeder 

 

• Conclusie: 

o Morele actor in moderne ethische theorieën gebaseerd op volwassen-ideaal van 

sociaal-economische onafhankelijkheid en cognitieve rationaliteit 

o Paternalisme voornamelijk geproblematiseerd vanuit staatspaternalisme en 

amper vanuit ouderlijk paternalisme 

o Alle mogelijke vormen van intermenselijke afhankelijkheid worden als moreel 

verdacht gezien 

▪ Vertrekken van vrij autonoom mensbeeld 

o Focus op wilstheorieën: vrije wil en autonomie verwierven morele prioriteit  

 

Geen aandacht voor de plaats van kdn, soms wel maar gwn apartstelling van kdn. Volw kunnen 

nadenken, kdn niet: vandaar apartstelling.  

 

• Radicale tegenstelling tussen 

• moreel >< a-moreel 

• onmondig >< mondig 

• object >< subject 

•  
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• Wordt door de kinderrechtenbeweging ter discussie gesteld op basis van: 

1. Verwerpen van vooronderstelling van rationaliteit, wilssoevereiniteit en autonomie als 

volwassen kenmerken in de moderne moraal; 

2. Het de facto ontzeggen van diezelfde kwaliteiten aan kinderen  

 

Wrm kunnen kdn niet ook zo nadenken? Ze kunnen dat minstens deels wel: hoe ermee omgn? 

Door hen het veel te laten doen leert ge net! 

 

3.3 De kinderrechtenbeweging 

3.3.1 De beschermingsbeweging 

• Eind 19de – begin 20e eeuw: 

• Focus op “kwetsbare kind”, vertaald in beschermingsrechten en gedragen 

door de kinderbeschermingsbeweging 

• Verklaring van Genève (1924) – Verklaring voor de Rechten van het Kind 

(1959) 

 

• Verbonden met idee van ‘pedagogisering’:  

o Oprichting van onderwijs, jeugdzorg, jeugdwerk, etc. (cf. 

institutionalisering) 

o Professionalisering van deze werkvelden (opleidingen voor 

kinderverzorgers, pedagogen, leerkrachten, sociaal werkers, etc.) 

o Kenmerkend voor de kindertijd = ‘moratorium-status’: 

o = wachtstation (voorbereid w op volwassenheid) 

• Kinderen worden aparte groep in de samenleving, met 

aparte kenmerken en specifieke gedragingen 

o Vandaag nog altijd aparte jeugdhulp, aparte 

rechten 

• Kind = “nog-niet” >< volwassene  

o “Nog niet” bekwaam, nog niet competent 

• Jeugdmoratorium/ jeugdland  

 

Ideeën Rousseau: kdn in apart domein 

Film Daens: gevolgen IR, Bld over kdn: sociale kwestie: kdn moesten beschermd worden 

Eind 19de E: °aparte sectoren voor kdn: ondw, jeugdbew.. 

 

Bescherming van kdn, van SL (kdn in fabrieken  later asociaal gedrag) 

Beschermingsrechten 

 

Professionalisering: bemannen institutionalisering 

 

1889: verbod kinderarbeid 

1912: wet op de kinderbesch (ouders u/ouderlijke macht ontzetten: jeugdrechter) 

1914: wet op leerplicht 

1918 °voorloper K&G: Nationaal Werk voor Kinderwelzijn 

1931 Kinderbijslag (wettelijk kader) 

 

 



   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

37/269 

3.3.2 De kinderbevrijdingsbeweging 

Mei ’68: studentenprotest 

Libertaire ontw in denken over kdn en jgn 

 

Kdn bevrijden van paternalisme: zelfbeschikking 

 

• Focus op zelfbeschikkingsrechten 

• Kindbeeld: het “autonome kind” 

• Vb: bedrieglijk 

• Angelsaksische landen: enorm veel belang aan vrijheid 

• Wij: vrijheid, maar OOK gelijkheid! 

• Gelijkschakeling kdn en volwassenen 

• The Bill of Rights for the Young (Farson, 1978): 

• The right to live elsewhere than with one’s parents; 

• The right to environmental design scaled for people less than 

five feet tall; 

• The right to the same moral standards that are applied to 

adults; 

• The right to self-directed education; 

• The right to freedom from physical punishment; 

• Juridisch verbod op de pedagogische tik: nog altijd 

niet in België. Wordt nog altijd bepleit, komt dus uit 

die Bill o/R.  

• The right to sexual liberation; 

• The right to vote 

• Of die toch geen stemrecht mogen krijgen, ook in 

België discussie 

Veel van die puntjes vonden hun doorgang bij ons 

 

Grootbengen door kleinhouden: opvoeden door ze apart te steken (aanklacht daartegen) 

 

• Sociaal-politieke partner van de kindstudies (“childhood studies”), het sociaal-wetenschappelijk 

alternatief paradigma (t.a.v. het ontwikkelingsparadigma uit de psychologie) in de 

wetenschappelijke studie van het kind   

 



   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

38/269 

• Uitgangspunten van de kindstudies:  

1. Het kind en de kindertijd worden begrepen als als een sociale constructie;  

2. De kindertijd kan niet worden begrepen als een universele eigenschap, maar toont zich 

in een particuliere structurele en culturele context in een verscheidenheid aan 

samenlevingen; 

3. De relaties en culturen van kinderen zijn de moeite waard om bestudeerd te worden, 

onafhankelijk van de perspectieven en belangen van volwassenen; 

4. Kinderen zijn geen passieve objecten die sociale structuren en processen ondergaan. 

Kinderen zijn actieve betekenisgevers in hun sociaal leven, in interactie met diegenen 

met wie ze samen leven in de maatschappelijke context waarbinnen ze zich bevinden 

(kind als sociale actor).  

Kdn hebben ook stem, vergeten die vaak in onderzoek. Misschien in apart jeugdland, maar 

ondergaan OOK de ontwikkelingen in onze SL, staan OOK in de SL. 

 

Kinderrechtenbeweging: bevrijdingsbeweging 

 

• Het Verdrag inzake de rechten van het Kind 

o Adoptie 1989 (ratificatie België: 1991) 

o Ondertekening, wettelijk gebonden 

o Verplicht dit na te leven 

o 193 verdragspartijen 

o Structuur: 

o Preambule (niet-bindend) 

o 54 artikelen: 

▪ Art 1-41: gewaarborgde rechten 

▪ Art 42-45: toezichtsmechanisme 

▪ Art 46-54: inwerkingtreding 

▪ Makers van het verdrag waren het niet eens: vb foetus ≠ 

kind. °Discussie vs recht op abortus vs. op leven 

o 4 basisbeginselen: 

▪ Non-discriminatie (art. 2 VRK) 

▪ Belang van het kind (art. 3(1) VRK) 

▪ Recht op leven, overleven en ontwikkeling (art. 6 VRK) 

• Erfenis van beschermingsbeweging 
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▪ Recht op participatie (art. 12 VRK) 

• Erfenis van bevrijdingsbeweging 

• Nergens zeggen ze “participatie”, gwn 

“eigen mening’ 

o 1 land heeft dat verdrag niet getekend: VS 

o Kdn recht op sociale zekerheid (moeilijk) 

o Verbod op kindsoldaten (evidentie dat zij dit doen) 

o Amerika heeft hier geen nood aan 

 

o 3P-indeling: Alle rechten op 1 van die P’s ophangen! 

o Protectie 

o Provisie 

o Participatie 

o Comprehensiviteit 

o Aanvullende protocollen: 

o inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en –pornografie (2000) 

o inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten (2000) 

o Toezicht: 

o Comité voor de Rechten van het Kind (18 experten) 

o Rapportage: 

▪ Overheid 

▪ NGO’s (Kinderrechtencoalitie/CODE) 

▪ Kinderen en jongeren (What Do You Think?/Vlaamse Jeugdraad) 

▪ Kinderrechtencommissariaat 

o Concluding Observations (slotbeschouwingen) 

o Algemene commentaren 

o Individueel klachtrecht 

 

Internationaal comité: Be rapport sturen nr Geneve (bewijs kinderrechten naleven) 

 

3.4 Kinderrechten als ethisch referentiekader: actuele thema’s 

3.4.1 Kinderrechten en pedagogiek: constructies van kinderrechten 

• Kinderrechten kunnen op verschillende manieren worden begrepen, gelezen, 

geïnterpreteerd, geconstrueerd, etc. (kinderrechten als sociale constructie)… 

• We kunnen dus ≠ constructies van kinderrechten maken 

• Vb zelfde case andere oplossing: heeft te maken met hoe jij die rechten leest en de 

case interpreteert: kan soms dingen fout interpreteren 

• … met verschillende uitkomsten voor kinderen als gevolg  

• Kinderrechten zijn niet de facto positief voor kinderen 

Welke lezing van kinderrechten bij beoordeling van ethische kwestie in het pedagogisch handelen?  

 

▪ Uitgangspunten: 

1. Autonomy: 

2. Kinderen nu te laat zelfbeschikking toegekend 

3. Dit principe niet in acht nemen: onterecht 

▪ Geleidelijk leren verantwoorde keuzes maken 

▪ De groeiende autonomie beschermen en respecteren (beslissingen 

uitstellen, bv. keuze topsport-school) 

▪ In het belang van het kind 
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2.  Beneficence: 

• Twee problemen: 

1) Geen consensus over ‘the good life’: 

• We striven het goede na: goede handelen? contextueel 

2) Er is geen standaard voor de beslissingen die we moeten nemen: 

• Wat is het hoogste belang van het kind? (bv. vaccinatie 

weigeren) 

• Mag niet ingaan tegen hun belang (bv. roken in bijzijn 

pasgeborene) 

3.  Justification: 

• Wat rechtvaardigt waarom ouders beslissingen kunnen nemen voor/in plaats van hun 

kinderen 

• In het belang van het kind doen, mag kind in alle geval geen 

schade berokkenen 

• Respect voor zelfbeschikking ouders 

• In belang van kind handelen 

• Recht op eigen (familie)leven, geen bemoeienis 

• Ouders zijn 1ste opvoedingsverantwoordelijken 

 

3.5 Zelfbeschikking – toestemmingsrecht – oordeelsvermogen – 

wilsbekwaamheid 

Katrijn is 15 jaar. Vele van haar vriendinnen en klasgenoten hebben een piercing. 

Ook Katrijn zou graag haar navel laten piercen. Ze zou ook graag een bloempje laten tatoeëren 

aan haar enkel. 

Mag zij dit? Mag Katrijn hier zelf over beslissen of moeten haar ouders instemmen? 

(Bron: https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Pages/2006-01-Ik-wil-een-piercing.aspx)  

 

Het gaat niet om wat juridisch mag 

Moreel: juist of niet juist? 

 

Anouk is een meisje van 15. Na een heftige ruzie met haar ouders is ze van huis weggegaan. Ze 

stapt naar het JAC met de mededeling dat ze weggelopen is, dat ze zichzelf kan beredderen en 

dat ze wenst dat haar ouders niet op de hoogte worden gebracht van haar bezoek aan het JAC. 

Lisa is de beste vriendin van Anouk. Ze heeft met haar ouders overlegd en indien de ouders van 

Anouk ermee akkoord gaan, mag Anouk bij hen verblijven. Lisa stapt naar het CLB en legt de 

situatie van Anouk voor. 

(Bron:_https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Pages/2015-02-De-rechtspositie-van-

weglopers.aspx) 

 

Zeg je het de ouders? 

Ja: ? 

Nee: Ik ga niet achter Anouk haar rug: zwijgplicht (?)  Ik doe niets als CLB-medewerker als Anouk niet 

meekomt (?) 

 

 

Jurre is 13 jaar oud. Hij zit in de knoop met zijn geaardheid. Zijn leerkracht bracht hem in contact 

met een JAC in de buurt. Moet mama hier nu echt al van weten? 

Mama Karen is alleenstaande mama van Liam-7 jaar. Liam heeft een zware fysieke beperking. 

Elke dag zorgt mama zelf voor Liam. Er is geen netwerk rond mama. Ze doet het allemaal alleen. 
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Ze gaat door een moeilijke periode door het verlies aan alle sociale contacten, en ook Liam heeft 

het niet makkelijk. Door de voortdurende aandacht van mama voelt hij zich opgesloten. Dit zorgt 

voor conflicten tussen mama en Liam. Mama besprak dit met de thuisbegeleiding VAPH die ze 

heel recent opstartte.  Samen zoeken ze naar meer netwerk rond mama en Liam. Eén van dingen 

die bekeken wordt, is ondersteunende pleegzorg gedurende 1 weekend op de maand en 

misschien af en toe tijdens de schoolvakanties in een gezin vertrouwd met de handicap van 

Liam. Mama krijgt zo even tijd om op adem te komen en ook Liam verruimt daarmee zijn wereld. 

Maar moet ook de papa van Liam waarmee na de geboorte geen contact meer is geweest, hierin 

betrokken worden? Dat zou een drempel zijn voor mama Karen. Wie moet er eigenlijk 

instemming geven? 

(BRON: https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Pages/2015-07-Wie-moet-er-instemmen-met-de-

jeugdhulpverlening.aspx) 

 

• ≠ wettelijke en ethische interpretatie (vrijheid van minderjarige om eigen keuzes te 

maken) 

• Tot 12 jaar: wettelijke vertegenwoordiger, motiveren indien hiervan 

afgeweken wordt 

• Vanaf 12 jaar: jongeren zoveel mogelijk betrekken, naast de ouders 

• Vanaf 16 jaar: recht op eigen filosofische overtuiging, seksueel leven en 

medisch beroepsgeheim; enkel ouders betrekken indien jongere er om 

verzoekt 

 

Autonoom kindbeeld is niet gelijk aan kinderen alles alleen laten doen 

 

Artikel 4 Decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp:  

1. Onverminderd de rechten van de ouders, oefent de minderjarige de rechten, opgesomd in dit 

decreet, zelfstandig uit.  

2. In afwijking van § 1, oefent de minderjarige de  rechten, bedoeld in artikelen 8, 13 en 22, 

zelfstandig uit op voorwaarde dat hij tot een redelijke  beoordeling van zijn belangen in staat is, 

rekening houdend met zijn leeftijd en zijn maturiteit. De minderjarige van twaalf jaar of ouder 

wordt vermoed in staat te zijn tot een redelijke  beoordeling van zijn belangen  

 

 

Artikel 12 Wet patiëntenrechten  

1. Bij een patiënt die minderjarig is, worden de rechten zoals vastgesteld door deze wet 

uitgeoefend door de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefenen of door zijn voogd. 

2. De patiënt wordt betrokken bij de uitoefening van zijn rechten rekening houdend met zijn 

leeftijd en maturiteit. De in deze wet opgesomde rechten kunnen door de minderjarige patiënt 

die tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht,  zelfstandig 

worden uitgeoefend. 

 

Kdn oefenen de rechten in het decreet zelfstandig uit 

Vermoed: competent genoeg om zelf beslissingen te nemen 

 

• Afwegen wat pedagogisch meest aangewezen is 

• Vanaf 14 jaar redeneervermogen ≈ volwassene 

• Bv. jongere van 16 jaar met sterke band met ouders 

• Waardigheid van jongeren zoveel mogelijk honoreren: betrokkenheid  

• Leeftijd: relatief 

• Passieve geïnformeerde toestemming (bv. agressiecontroletraining bij 10-jarigen op 

school):  
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• Gevaarlijk, beter toestemmingsformulier laten tekenen 

 

2 mechanismen decreet IJH: 

Kdn zijn bekwaam vanaf …, tenzij ze onbekwaam zijn: aantonen waarom als hulpverlener.  

Sterkere positie van jongere dan in de Wet op Patiëntenrechten (daar is men niét bekwaam, tenzij je 

bekwaam bent. Jongere moet het hier bewijzen dat hij bekwaam is) 

 

3.6 Kinderrechten als ethisch referentiekader: discussie 

3.6.1 Mythe van rationeel mensbeeld 

Te maken met gevoel 

• Mensen, ook kinderen, handelen vaak irrationeel: feitelijk handelen van mensen, ook 

kinderen, wordt aangestuurd door diversiteit aan motieven  

• Mensen nemen vaak irrationele beslissingen obv emotie: ook volwassenen. Er is 

geen autonome rationele volwassene! 

• “We zijn allemaal kinderen” (Mortier, 2002) 

• Vb: stemrecht (voor +16-jarigen)  

 belang van zorgethiek 

 

 

3.6.2 Homogenisering van autonoom kindbeeld 

• Veralgemeend voor alle minderjarigen  

• >< grote diversiteit onder minderjarigen: andere breuklijnen die mogelijks van groter belang 

zijn: 

• Sociaal-economisch 

• Culturele achtergrond 

• Gender 

• … 

• >< grote diversiteit aan  opvoedingscontexten waarin norm moet worden gerealiseerd 

• gelijkheidsparadox: toepassen van gelijke norm in ongelijke omstandigheden  creëert 

ongelijkheid 

• Vb: onderhandelingshuishouding 

 

Leeftijd is maar 1 breuklijn. Er zijn er nog: gender, SES, gezinscontext… die ook EVENZEER van 

belang zijn! 
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Iedereen dezelfde proef laten doen^ 

 

3.6.3 Autonomie als individuele verantwoordelijkheid   

• Van individuele aansprakelijkheid naar individuele responsabilisering: kinderen zijn niet enkel 

individueel verantwoordelijk, ze kunnen ook op deze individuele verantwoordelijkheid worden 

aangesproken en desnoods worden gestraft 

• 4P’s: protectie, provisie, participatie + punishment? 

 

3.6.4 Juridisering 

Pedagogisch beeld overgejuridiseerd: elke situatie in regels gieten, standaardiseren.  

 

• Belangen van kinderen versus belangen van ouders en andere opvoeders 

• Afwegen van (tegengestelde) individuele belangen ten aanzien van elkaar verhoogt het 

conflictgehalte van sociale relaties 

• Rechten als eindpunt van dialoog ipv startpunt van dialoog 

• “rights talk” = het zoeken naar oplossingen voor sociale problemen in juridische termen 

• Reducerende kijk op vaak complexe sociale problemen 

• Individualisering van sociale relaties 

• Recht als correctie op ongelijke machtsrelaties?  

 

Wat regelen we en waar geven we de pedagoog vrijheid? Niet zomaar regels vormen, kijk naar 

context! 
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3.7 Kinderrechten als ethisch referentiekader: conclusie 

3.7.1 Differentiebenadering 

• Kinderrechten tussen enerzijds pleidooi voor gelijke rechten en anderzijds pleidooi 

voor het recht op anders-zijn 

• Martha Minow: differentiebenadering: 

1. Normatief systeem dat oog heeft voor verschil ‘dat een verschil kan uitmaken’ 

• Kind meer beschemren dan 18jarige 

• Daarvoor ander systeem maken: wrm? Legitimeren? En gaan we zo niet 

uitsluiten?  

2. Normatief systeem dat alert blijft voor uitsluitingen die iedere algemene regel met 

zich mee brengt 

o Worden kinderen door het recht anders behandeld? 

o Zijn er goede gronden voor andere behandeling?  

o Is de wijze waarop deze andere behandeling juridisch werd 

geïnstitutionaliseerd het meest aangewezen om het anders-zijn ten 

volle te respecteren?  

 

• Rechten verlenen handelingsmogelijkheden, zowel beperkend als verruimend 

1. Instrument tegen te evidente gezagsaanspraken 

2. Belang van contextualiseren van leeftijdsgrenzen 

3. Erkennen van discretionaire ruimte bij realiseren van kinderrechten 

4. Belang van zorgrelaties (ethics of care, Noddings): wederzijdse afhankelijkheid is 

eigen aan mens-zijn: ‘we zijn allemaal kinderen’ (Mortier, 2002) 

5. Belang van de stem van het kind zelf 

 

Hoe aandacht voor rationele overwegingen en ook zorgrelaties (?) 

 

3.7.2 Achtergrondmateriaal 

Raes, K. (2001). De morele betekenis van het vertoog over de rechten van het kind: naar een 

differentiële mens- en maatschappijopvatting. In: Koen Raes, Controversiële rechtsfiguren. 

Rechtsfilosofische excursies over de relaties tussen ethiek en recht, Gent: Academia Press.  

 

 

4 BEROEPSETHIEK IN ONDERWIJS EN 

HULPVERLENING 

4.1 Inleiding 

4.1.1 Zorgverleners aan het woord 

Welk moment van zorg/hulp verlenen is je het meest bijgebleven en wat maakte dat moment zo 

bijzonder? 

 

“Een gezin, waarvan beide ouders zwakbegaafd zijn en die kort geleden ouders waren geworden van 

hun eerste kindje. Vanaf het begin stonden zij er alleen voor en waren er geen hulpinstanties bij het 
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gezin betrokken. Na 3 maanden werd het kindje in het ziekenhuis opgenomen met de indicatie 

‘huilbaby’. Beide ouders ervoeren veel liefde voor hun pasgeboren kind, maar ook onmacht en 

onduidelijkheid wat haar behoeften waren. Zo wisten ze bijvoorbeeld niet dat een pasgeboren baby de 

eerste maanden ’s nachts wakker wordt. Vader had uit pure wanhoop de baby in de kinderwagen door 

elkaar geschud. Een zeer schrijnende situatie, waarbij het kind uiteindelijk uit huis is geplaatst. In mijn 

ogen had de uithuisplaatsing kunnen worden voorkomen wanneer hulpinstanties eerder bij dit gezin 

waren betrokken.”  

 

 

Wat heeft je vooral gevormd tot de zorg/hulpverlener die je nu bent en waarom? 

 

“Meerdere factoren hebben een rol gespeeld bij het worden van de hulpverlener die ik nu ben, zoals 

mijn opvoeding en mijn omgeving. Ik vind als hulpverlener niet snel dingen raar of gek aan mensen. 

Mijn ouders hebben mij en mijn zus geleerd dat wanneer mensen andere normen en waarden hebben 

dan ik, ze niet minder of beter zijn. Ze hebben alleen een andere kijk op zaken en dat ervaar ik juist als 

inspiratie voor mijn eigen gedachten. Ook mijn ervaringen als verpleegkundige en als maatschappelijk 

werker vind ik een mooie combinatie voor mij als professional. Door de combinatie van deze professies 

kan ik bepaalde casussen vanuit verschillende visies bekijken, zowel vanuit maatschappelijk als 

medisch oogpunt.”  

 

Waarden en gelijkwaardig, hoe omgaan met andere visies? 

 

Wat is ‘goede’ zorg voor jou? 

 

“Goede zorg is niet iets wat ik als professional bepaal, dat bepaal je samen met de patiënt en zijn 

omgeving. Dit betekent dat je in elke nieuwe situatie samen moet bekijken wat het beste is voor de 

patiënt en zijn naasten. In mijn ogen kan de patiënt het beste bepalen wat goed voor hem is. Ik ben 

daarin meer een kompas die de zaken probeert te navigeren, maar de patiënt is voor mij de kapitein 

op het schip.” 
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4.1.2 Maar ook… 

 

Dat is 1 per 2 dagen. Cruciale punt van een machtsrelatie: iemand vertrouwt zo’n info toe.  

 

 

4.1.3 Wat kan (niet)? 

Mijn hulpverlener laat mij vaak behoorlijk lang wachten. 

Ik weet vaak niet hoe lang een behandelsessie zal duren. Soms duurt een sessie 20 minuten, soms 

anderhalf uur. 

Mijn hulpverlener neemt tijdens mijn behandeling vaak telefoontjes aan. 

Mijn hulpverlener belt mij vaak op en/of stuurt mij regelmatig sms’jes en/of e-mails waarbij dit contact niet 

nodig is i.v.m. mijn behandeling bij hem/haar.  

Mijn hulpverlener vertelt mij wat hij/zij doet m.b.t. persoonlijke groei en raadt mij aan hetzelfde te gaan 

doen.  

Mijn hulpverlener doet uitermate zijn best om te voldoen aan mijn frequente verzoeken tot wijzigingen in de 

planning, ondanks dat dit erg lastig is voor hem/haar. 

• Omgekeerde: risico speelbal te worden 

Mijn hulpverlener heeft voorgesteld dat ik mijn opleiding afbreek.  

• Die cliënt maakt best zélf die conclusie, het is niet jouw taak iemands positie op de arbeidsmarkt te 

kunnen verzwakken 

 

 

4.1.4 Waarden, normen en regels 

• Waarde = wat mensen waardevol vinden; idealen; ‘wat essentieel is’ 

Vier basisprincipes: 

Respect 

Integriteit 

Verantwoordelijkheid 

Deskundigheid 

• Normen = wat te doen vanuit een bepaalde waarde; handelingsvoorschriften 



   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

47/269 

Regel = concretisering 

 

 

4.1.5 Waardenoriëntatie 

• Waarden: sterk bepaald door overheersend mens- en wereldbeeld in specifieke sociale, 

culturele en politieke context 

• Door ethisch pluralisme: minder gedeelde levensbeschouwing en geen gemeenschappelijke 

visie over “wat van waarde is” 

• Multiculturele samenleving: diversiteit aan waarden 

• Openhouding en normen waarderen 

 

1/3 van psychiatrische ziekenhuizen zijn voorzieningen uitgebaat door de gebroeders van liefde 

Zomer: conflict BvLiefde Vlaanderen en BvL in Rome. Die in Vlaanderen hadden euthanasie 

toegestaan. Je kan niet overal terecht voor euthanasie.  
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4.1.6 Beroepsethiek en ethische stromingen 

• In beroepsethiek vooral uitgaan van universele principes en gedragsregels / rechten 

en plichten 

• Gebaseerd op autonomie en redelijkheid 

• “Het is naïef erop te vertrouwen dat mensen van nature welwillend zijn en rationele 

keuzes maken” (Leijssen, 2006) 

• Evolueren van een regelethiek (plichtenethiek) (waarbij de focus ligt op 

gedragsregels en wat men hoort te doen) naar een deugdenethiek die ethisch 
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handelen bepaalt: hoe zal ik zijn – wat is waardevol in het leven (dieperliggende 

kenmerken en kwaliteiten)?  

• Deugdenethiek vs. regelethiekÏwaardenethiek: verinnerlijkte waarden 

vs. verinnerlijkte plichten 

• Oog voor de persoon die handelt en zijn motieven 

• Iemands karakter meest doorslaggevend voor al dan niet ethisch 

handelen 

• Belang van waarden in een gemeenschap – gedeelde waarden: 

communitaristische ethiek  

 

Beroepscode, gedragscode orthopedagogen (vb dossier bijhouden: wrm van bepaalde interventies) 

 

4.1.7 Hedendaagse beroepsethiek (Leijssen, 2005) 

▪ Toegepaste ethiek, waarbij regel- en deugdenethiek als complementair gezien worden 

▪ Regelethiek: minimale criteria om gedrag op af te stemmen 

▪ Deugdenethiek: adviezen voor optimaal gedrag 

▪ Beroepscode: 

▪ Onaanvaardbaar gedrag bestrijden en optimaal gedrag stimuleren 

▪ Geen juridische vervolging, maar wel tuchtmaatregel mogelijk 

▪ Vroeger stond de vertrouwensrelatie centraal, nu vooral aandacht voor randvoorwaarden 

(transparantie, voorspelbaarheid, administratie,…) 

▪ Belang van erkenning van hulpverleners door een beroepsvereniging, waarbij men klacht kan 

indienen 

▪ Ook niets doen problematisch 

 

“De klinisch orthopedagoog” 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9380_orthop

edagogiek_newversiea5.pdf  

 

 

 

 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9380_orthopedagogiek_newversiea5.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9380_orthopedagogiek_newversiea5.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9380_orthopedagogiek_newversiea5.pdf
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4.2 Respect 

• Betreft meeste gedragsregels in beroepscodes 

o Recht op vrije deelname, inzagerecht, recht op geheimhouding, zelfbeschikkingsrecht 

▪ Vrije deelname: recht om eruit te stappen 

▪ Wet op beroepsgeheim: verplichting tot zwijgen 

▪ Zelfsbeschikking: uitgaan van autonomie 

• Ervan uitgaan dat die jongere zelf keuzes kan maken 

o Gekoppeld aan plichten: informatieplicht, zwijgplicht, plicht tot eerbied voor morele 

waarden 

• Respect = bewuste en zorgvuldige aandacht voor wie en wat zich aandient 

o Niet te vlug oordelen en klasseren 

o Zich openstellen voor de persoon, ongeacht zijn situatie, verdiensten, status of af te 

keuren gedrag 

▪ Vindingrijkheid van mensen erkennen 

▪ Onderscheid maken tussen persoon en gedrag 

• Persoon vs. het gedrag: je accepteert de persoon achter het gedrag 

• Ook al botst het gedrag met je eigen waarden en normen (pedofilie) 

o Welwillende neutraliteit: onbevooroordeeld ontvangen, zonder persoonlijke of 

gevoelsmatige voorkeuren 

o Niet verbonden aan voorwaarden, verdragen dat iemand anders is dan men zou willen; 

iets in vertrouwen bewaren, terwijl men anders zou spreken 

•  

 

 

Kim De Gelder: nog steeds zwaar bewaakt 

Als je hiermee moet werken, onderscheid gedrag van persoon: u inleven !!!!! 
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4.2.1 Achterliggende principes 

• Empathie voor leefwereld, perspectief en prioriteiten cliënt 

• Mededogen of compassie ≠ medelijden:  

▪ voelt zich niet meerwaardig;  

▪ betrokkenheid; verplaatsen in situatie ander en hoe men zelf benaderd 

zou willen worden; 

• Vb mensen met een beperking: niet doen alsof ze kdn zijn of 

denigrerend doen 

• Respect soms gereduceerd tot honoreren van autonomie en vrijheid 

o Mens moet zelf kunnen uitmaken wat goed en slecht is (Kant) 

▪ Kant: mensen kunnen zelf kiezen. MAAR! Enerzijds begripsvermogen (in 

staat info te begrijpen), anderzijds oordeelsvermogen (morele ontw) 

• Bepalen of je iemand zélf keuzes laat maken, soms tijdelijk niet 

in staat: psychotisch, onder invloed, depressie, zat laten 

rijden/sleutels afnemen? 

▪ Echter niet absoluut: Geldt vooral voor intellectueel en mondig publiek 

(oordeelsbekwaam) 

▪ Creëert misverstand dat alles kan, afhankelijk van iemands keuzes 

▪ Onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid 

• Negatieve vrijheid: niet belemmerd worden in keuzes en 

eigen leven inrichten zonder inmenging anderen 

• Positieve vrijheid: hoe wil iemand zijn leven vorm geven? 

Kwaliteit van de keuze en hoe past dit in leven (bv. stoppen 

met roken) 

 

• Autonomie niet in strijd met afhankelijkheid (cf. negatieve vrijheid): 

• Mensen immers altijd op hulp omgeving aangewezen  

• Onderlinge verbondenheid 

• Niet autonoom geboren: toenemend gevoel van innerlijke zelf 

• Groeiende / verminderde autonomie (bv. onder invloed, depressie) 

• Respect voor innerlijk verborgen zelf (vertrouwelijk) 

• Respect voor autonomie = afstappen van paternalisme (om bestwil), maar opletten 

voor zorgverlamming 

 

4.2.2 Informatieplicht 

▪ Autonomie afhankelijk van hoeveel informatie men heeft/krijgt 

▪ Vrijheid bieden om verantwoorde keuze te maken; 

▪ Afstappen van paternalisme: ene partij heeft deskundigheidsmacht, neemt beslissingen voor 

een andere partij, zonder die te betrekken 

▪ Delen van informatie om cliënt zelf mee te laten beslissen. 

▪ Toestemming geven om hulpverlening te laten aanvangen: recht op vrije deelname 

▪ Informatieplicht tijdens en na de hulpverlening: oa. inzagerecht in dossier 

 

 

4.2.3 Recht op vrije deelname 

• Geïnformeerde toestemming impliceert: Weten (duidelijk beeld), kunnen (competent en 

rationeel) en willen (vrijwillig) 

• Begrijpelijke beschrijving van hulpverleningsproces 
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o Noodzakelijke informatie geven (doel, methoden, baten, verloop proces, 

rechten cliënt) 

o Duidelijke en gewone mensentaal, geen jargon (bv. folders) 

o Schriftelijke toestemming van cliënten (niet evident gezien uitkomst niet 

te voorspellen) 

o Relevante en ‘voldoende’ informatie geven (geen reclame of misleiding) 

o Openheid en transparantie 

 

o Recht om HV te beëindigen, behalve: 

o Opdrachtgever met wettelijke bevoegdheid 

o Cliënt niet in staat weloverwogen beslissing te nemen 

▪ Overgedragen aan wettelijke vertegenwoordiger (ouders, 

partner, voogd) 

Informed consent 

Isolatiecel psychiatrie: op voorhand duielijk maken wat wel en niet kan en wat de gevolgen zijn! 

 

4.2.4 Minderjarigen en toestemmingsrecht 

• ≠ wettelijke en ethische interpretatie (vrijheid van minderjarige om eigen keuzes te maken) 

o Tot 12 jaar: wettelijke vertegenwoordiger, motiveren indien hiervan afgeweken wordt 

o Vanaf 12 jaar: jgn zoveel mogelijk betrekken, naast de ouders 

o Vanaf 16 jaar: recht op eigen filosofische overtuiging, seksueel leven en medisch 

beroepsgeheim; enkel ouders betrekken indien jongere erom verzoekt 

o DRPM: jgn vanaf 12 jaar principieel handelingsbekwaam geacht, tenzij tegendeel 

wordt aangetoond  niet in diapresentatie?  

 

• Afwegen wat pedagogisch meest aangewezen is 

• Vanaf 14 jaar redeneervermogen ≈ volwassene 

• Bv. jongere van 16 jaar met sterke band met ouders 

• Waardigheid van jongeren zoveel mogelijk honoreren: betrokkenheid  

• Leeftijd: relatief 

• Passieve geïnformeerde toestemming (bv. agressiecontroletraining bij 10-jarigen op 

school):  

• Gevaarlijk, beter toestemmingsformulier laten tekenen 

 

2 mechanismen decreet IJH: 

Kdn zijn bekwaam vanaf …, tenzij ze onbekwaam zijn: aantonen waarom als 

hulpverlener.  

Sterkere positie van jongere dan in de Wet op Patiëntenrechten (daar is men 

niét bekwaam, tenzij je bekwaam bent. Jongere moet het hier bewijzen dat hij 

bekwaam is) 

 

4.2.5 Volwassene met beperkte keuzebekwaamheid 

▪ Keuze- en wilsbekwaamheid bij volwassenen: 

▪ Onderscheid ts. begrips- en oordeelsvermogen:  

▪ kan men info begrijpen  

▪ kan men een niet-onredelijke keuze maken op basis van 

afwegen voor- en nadelen 

▪ Veranderlijk + niet op alle domeinen: regelmatig opnieuw evalueren en toetsen 

▪ Plaatsvervangende toestemming nodig: ouders of voogd 
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Tietgatchocolat: programma  

Wilsbekwaamheid personen met syndr v Down 

Vb euthanasie en personen met dementie 

 

4.2.6 Dwang 

• Dwang in principe niet mogelijk 

• Enkel bij actueel of potentieel gevaar voor de gezondheid van de persoon zelf of zijn omgeving;  

o Gedwongen opname (wet 26 juni 1990): Bescherming van de persoon van de 

geesteszieke; indien alle andere middelen uitgeput (van enkele dagen – max. 2 jaar) 

▪ Vrederechter 

o Internering  

▪ Correctionele rechter: ontoerekeningsvatbaar 

o Gedwongen behandeling = wanneer behandeling wordt gestart zonder toestemming van 

de cliënt 

▪ enkel om gevaar weg te nemen: Bv. Anorexia 

• moét ingrijpen zodat ze niet sterven (voedingsstoffen  anorexia 

nervosa) !!! documenten wrm je dit doet!!!! 

o Vrijheidsbeperkende en afzonderingsmaatregelen mogelijk, maar opletten voor 

machtsmisbruik 

▪ Omwille van gewelddadig gedrag 

▪ !!Machtsverhouding ongelijk: geen dwang als dat niet nodig is! En zie dat de 

maatregel/dwang proportioneel is met het gedrag! 

o Registratie en motivering van deze maatregelen nodig 

 

 

4.2.7 Eerbied voor morele waarden -zelfbeschikkingsrecht 

• Eerbied voor hele menselijke persoon: eerbiediging morele waarden, geen discriminatie, dezelfde 

kansen geven, niet verder doordringen dan nodig… 

• Waarden ontwikkelen door het volgen van voorbeelden van anderen; kunnen veranderen door 

sociale contacten en participatie 

• In principe mogen persoonlijke waarden van de hulpverlener niet doorwegen in het 

hulpverleningsproces 

o Elke handeling/beslissing ingegeven door waarden (bv. samen eten in voorziening = 

verbondenheid) 

▪ Vb samen eten om 12 uur voor verbondenheid: ingegeven door bepaalde 

waarden 

 

Vb radicalisering: be 

invloeding door leeftijdsgenoten bij jgn. Hoe daarmee omgaan. Zeker als ze anderen negatief 

beginnen te beïnvloeden? Jouw waarden zijn niet op zijn plaats. Vb bij abortus. Waarden van 

betrokken partijen accepteren.  

 

• Niet verkeerd dat hulpverleners (impliciete) waardenkeuzes maken, wel voorkomen dat er sprake 

is van machtsmisbruik en zorgen dat keuzevrijheid gerespecteerd wordt (kritische reflectie en 

relativeringsvermogen); 

o Overeenstemming over waarden zoals vrijheid, autonomie, rechtvaardigheid… 

o …minder over ‘traditionele moraliteit’ zoals seksualiteit, spiritualiteit, politieke voorkeur, 

levenseinde,… 
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• Nood aan transparantie? (bv. outen van lesbische geaardheid door 15-jarig meisje) 

▪ Hoe omgaan met de verliefde gevoelens van een patiënt? Empathisch, zonder 

erop in te gaan. Als situatie niet werkbaar is, neemt best iemand anders over 

o Waakzaamheid nodig bij traditionele waarden; wat roepen ze op en interfereren ze met 

hulpverlening: indien sterk waardegeladen: recht op informatie over verhouding 

hulpverlener tot thema 

 

▪ In multiculturele samenleving kan cliënt ander waardensysteem hebben dan vertrouwde westerse 

denken; 

▪ ‘Aanpassing’ aan waardenkader van cliënt 

▪ ‘Doorverwijzing’, indien men sterk onbehagen ervaart bij waarden die iemand aanhangt of indien 

men neiging heeft iemand ‘te bekeren’ 

▪ Botsende waarden in de praktijk: omgaan met morele conflicten onvermijdelijk 

▪ Wens van cliënt gaat in tegen wat hulpverlener kan ondersteunen (bv. abortus na 

verkrachting, racistische overtuigingen cliënt, levenseinde) 

 

4.2.8 Inzagerecht, correctierecht, blokkeringsrecht en vernietigingsrecht 

▪ Client inzage en medezeggenschap over de over hem verzamelde en bewaarde gegevens 

▪ Cliënten zijn in principe eigenaar van hun dossier 

▪ Partieel inzagerecht: hypothesen van bv ASS, terminologie: kan 

shock zijn om dit te lezen  zal begeleide inzage zijn (of partieel) 

▪ Persoonlijke notities: klaswerk van de professional (dat kan je niet 

zien) 

▪ Die notities zijn geen officiële rapportage maar hypotheses 

▪ Over elke cliënt dossier aanleggen: rapporteren, verantwoording, bescherming tegen evt. 

klachten 

▪ Onderhevig aan wetgeving op de privacy (finaliteitsprincipe: 

geoorloofd doel) 

▪ Wet op de Patiëntenrechten (2002): inzage binnen de 15 dagen 

▪ Recht op bijhouden van persoonlijke notities 

▪ Inzagerecht geven: 

▪ Max. wachttijd van 14 dagen (evt. bepaalde passages 

weglaten) 

▪ Samen met de cliënt 

▪ Correctierecht, geen verplichting 

 

 

4.2.9 Besluit 

▪ Respect:  

▪ Moeilijk te vatten in concrete gedragsregels 

▪ Eigen persoonlijke waarden onderkennen + relativiteit ervan inzien 

▪ Autonomie van de cliënt:  

▪ ≠ non-interventie, maar in dialoog gaan, waarden expliciet maken en 

ter discussie stellen 

▪ Is niet zomaar iets laten gebeuren 

▪ Betreft niet zozeer ‘vrijheid’, maar waardigheid (zeker in geval van 

kwetsbare en afhankelijke mensen) 

▪ Afwegen t.o.v. controle 
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4.2.10 Enkele voorbeelden 

• Lees workshop 26, pag. 187 (zie volgende slide) 

• https://www.nvve.nl/heeft-u-een-doodswens  

• Vragen: 

o Wat is hier het ethisch dilemma?  

o Welke gevoelens roept dit op/hoe sta jij hier tegenover? 

o Vind je dat dergelijke sites verboden moeten worden? 

o Lees nu het artikel ‘Zelfmoord op hun blind date’ (cf. volgende slide 33-34) 

▪ Verandert dit iets aan je houding tov dit initiatief? 

 

 

Iedereen heeft hier toegang toe.  

https://www.nvve.nl/heeft-u-een-doodswens
https://www.nvve.nl/heeft-u-een-doodswens
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Wat is hier ethische dilemma 

Welke gevoelens heb jij hierover? 

Vind je dat zo’n sites verboden moeten worden? 
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4.2.11 Zelfbeschikking bij levenseinde 

▪ Niet los te koppelen van persoonlijk waardensysteem en specifieke socioculturele context 

(verbod op zelfdoding) 

▪ Wetgeving in verschillende landen 

▪ Keuzebekwaamheid (bv. in crisissituaties, emotionele spanningen) – autonomie van cliënt 

overnemen (doodsgedachten niet zo uitzonderlijk) 

▪ Indien men uitgaat van recht op zelfdoding, alternatieven aanreiken 

▪ Dilemma: recht op autonoom beslissen vs. onschendbaarheid van het leven 

▪ Zie cursus p 86 

 

4.3 Integriteit 

▪ Gaat over waarden als eerlijkheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, onomkoopbaarheid, 

waarheidsgetrouw (≈houdingsethiek) 

▪ Belangrijkste eigenschap van een hulpverlener! 

▪ Innerlijke (zelfkennis, echtheid) en uiterlijke (rechtvaardig, eerlijk) component 

▪ Integer ≠ onberispelijk (mag wel geen strafbaar/laakbaar gedrag betreffen); transparant 

erover zijn, erover reflecteren met collega’s en kunnen toegeven dat men fouten heeft 

gemaakt 

▪ Integriteit veronderstelt zelfrespect, innerlijke sterkte, zelfwaardering 

▪ Niet vanuit bepaalde regels of plichten, maar uit zichtzelf 

▪ ≠ rationalisaties voor onethisch gedrag: 

▪ Gedrag niet echt immoreel (wat is té ver); grens verleggen 

▪ Zich verschuilen achter anderen (iedereen doet het; anderen dwingen mij er 

toe) 

▪ Idee dat men dit kan doen, omdat de pakkans klein is 

▪ Als anderen er voordeel bij hebben, zullen die ook beschermend optreden 

(wederkerige loyaliteit) 
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▪ Verbonden met persoonlijkheid, organisatie 

 

Moeilijkheid, ethisch dilemma niet voor uzelf houden: bespreken 

Geen psych studeren om uzelf te helpen: zelf voldoende sterk zijn 

 

▪ Voornaamste gedragsregels i.v.m. integriteit: 

▪ 1. Eerlijkheid en nauwkeurigheid:  

Nood aan objectiviteit, juistheid, duidelijkheid,… Anders bedrog of misleiding 

(vermelden kwalificaties, bv. statuut van stagiaire; beperkingen van onderzoek 

vermelden (cf. onderzoeksdata partnerrelatie) 

• Zeg het dat je maar stagiair bent! Doe je NIET voor als deskundige!  

 

• 2. Oprechtheid en openheid 

▪ Niet zo objectief te beoordelen 

▪ afhankelijk van tijd, plaats en context ≠ alles zeggen (bv. confrontatie);  

▪ wat je zegt, moet gemeend zijn + in belang van cliënt 

▪ Betrouwbaar zijn in communicatie: soms is niet spreken of half de waarheid 

zeggen, beter dan ongenuanceerd waarheid te vertellen 

• bv. meisje verliefd op hulpverlener in de gehandicaptenzorg 

o Als je zélf gevoelens hebt beter niéts zeggen! Heb oog voor 

het belang van de cliënt. Begrip tonen, maar grens aantonen 

• 3. Rolintegriteit  

o Mensen na uw werk tegenkomen? Hoe u dan gedragen? 

 

 

4.3.1 Rolintegriteit 

• Wat te verenigen met beroepsactiviteiten en wat niet? 

▪ Vb als je les hebtvan je eigen vader/moeder: integriteit kan in gedrang komen 

 

• Belangenconflicten en exploitatie (bv. seksueel misbruik): in de knoop met aanlokkelijke 

voorstellen, in dubbelzinnige situaties terecht komen of misbruik maken van kwetsbare 

cliënten 

 

• Bevorderen van persoonlijk of politiek belang: meestal weinig vragen over (bv. afhankelijke, 

rijke cliënte - donatie) 

 

• Aanvaarden van geschenken:  

• Cadeau om lk te bedanken is niet oké: kan leiden tot bevoorrechting. Beter als klas 

geven ipv als individu.  

• Teken van erkentelijkheid, maar ook vorm van betaling in ruil voor extra diensten 

(omkoopbaarheid) 

• Geschenk aannemen = °idee dat je omkoopbaar bent.  

• Kan dit? Geen surplus verwacht, mag kwaliteit van hulpverlening niet beïnvloeden; 

ingaan op grootte en betekenis van geschenk 

• Weigeren ongebruikelijk en ervaren als een belediging 

o Kleine vs grote geschenken 

• Kijk naar de waarde van een cadeau: snoep oké, maar een 

ring is niet oké.  

Cave!: iets extra verkrijgen; confronterende tussenkomst vermijden; omkoopbaarheid 
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Cadeau weigeren: °verongelijkte gevoelens. Bv. Hulpverlener danken dat die u uit uw depressie heeft 

kunnen halen: °pijnlijke gevoelens bij weigering.  

 

o Aanvaarden van aantrekkelijke aanbiedingen van cliënten (bv. vakantieverblijf, goederen) ~ 

als klant in andere relatie met cliënt -> meervoudige relatie 

 

o Meervoudige relaties: naast hulpverleningsrelatie ook zakelijke, sociale of professionele 

relatie (niet per se verkeerd, behalve in sommige gevallen (bv. seksuele relaties) 

o Maken het complexer en bemoeilijken integer gedrag 

o Vergroot kans op uitbuiting of machtsmisbruik (minder vrij, macht en 

controle, dynamiek blijft doorwerken) AFSTAND nodig 

o Vb Opvang babysitter: ethisch dat de prof dit aan ONS vraagt? 

Blootgeving van prof en prof zou misschien niet neutraal evalueren. 

Machtsmisbruik: eisen dat je komt of “er zullen gevolgen zijn”.  

o Risico aantasting van de kwaliteit + effectiviteit van de professionele 

relatie: minder vrij 

o Diensten in ruil voor diensten (bv. bijles in ruil voor hulp bij 

computerproblemen): ruilhandel 

• Ruilhandel is oké zolang het evenredig verloopt 

o Zakenrelaties met cliënt (bv. duopraktijk met ortho/logo opstarten) 

o Hulpverleningsrelaties met werknemer/collega (werkrelatie impliceert 

macht en controle) 

o Hulpverlenings/onderwijsrelatie met familie of vrienden (wederzijdse 

behoeften); HV gericht op behoeften van cliënt; door betrokkenheid 

professionele rol bij voorbaat ondergraven 

o Vriendschap met cliënten, bv. op basis van dezelfde hobby’s 

(onevenwicht in de vriendschapsrelatie blijft, zelfs na beëindigen 

hulpverlening) 

• Niet stoppen, maar als je meer betrokken bent duidelijk de 

grenzen aangeven 

o Contacten in ongewone settings/situaties soms bevorderlijk (bv. in 

vrije tijd) 

• Vb in sauna ?? 

o ‘Toevallige’ ontmoetingen 

 

▪ Meervoudige relaties op zich niet onethisch, maar minder vrij, beïnvloed in oordeel + kans op 

misbruik en belangenvermenging wanneer grenzen geschonden worden; alert zijn voor 

gevolgen van meervoudige relaties 

▪ Bekleden van meerdere rollen kan nadelige gevolgen hebben (bv. cliënt deelt informatie niet 

mee, hulpverlener is bevooroordeeld vanuit andere rol) 

▪ Niet te persoonlijke info gaan zeggen omdat je elkaar kent (via via) 

▪ Beslissingsmodel: hoge score: stop. Lage score: + -.  

▪ Meervoudige rollen binnen eenzelfde professionele relatie zoveel mogelijk vermijden; anders 

bespreekbaar maken wat de impact is en maximale scheiding aanbrengen; bespreken met 

collega’s 

 

▪ Beslissingsmodel (Gottlieb 1993): 

1. Hoeveel macht over de deze persoon 

2. Duur van de relatie 

3. Einde van het professionele contact voorzien? 

4. Indien hoog op alle dimensies: af te raden 
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5. Indien laag; tweede relatie beoordelen; verenigbaar? overleggen met 

collega’s en met cliënt 

▪ Soms onvermijdelijk 

 

4.3.2 Het geval Vandereycken 

▪ http://www.youtube.com/watch?v=wSwRPvtklKk 

Video: psychiatrie: seksueel misbruik van patiënten.  

▪ Heel veel vragen: 

o Moreel ontoelaatbaar, maar strafbaar? 

▪ Relatie met onderlinge toestemming (volwassenen) 

 

• Wat met de verantwoordelijkheid van de collega’s? 

▪ Zwijgplicht of spreekplicht?  

▪ Je kan het melden, maar je moét feiten hebben 

▪ Beter: aanraden het zelf te melden 

▪ !Recidiverisico: bespreekbaar maken 

▪ Belang mensen informeren ivm therapie 

 

                          Wat met de geloofwaardigheid van de hele beroepsgroep? 

 

▪ Wat kan niet? 

▪ Wordt verliefd, stopt therapie en start relatie (3x) 

▪ Had een ^vrouw toen 

▪ 50% van hen die grensoverschrijdend gedrag vertonen, deden dit bij 

méérdere slachtoffers 

▪ Sommigen spreken van verkrachting: hij ontkent dit 

▪ Slachtoffer van iemand met macht 

▪ Zegt dat niemand zei dat dit niet mocht 

▪ Rolintegriteit beschadigt 

▪ Maakt misbruik van nauwe bang ,betrokkenheid 

▪ Hij rationaliseert het enorm 

▪ Opnieuw aan het werk? Vervroegd pension? Te milde straf?  

 

4.3.2.1 Ethische theorieën toegepast op het geval Vandereycken 

• Door ethisch pluralisme: geen eenduidige veroordeling 

• Plichtenethiek: universeel geldend principe aanhouden: “Geen seksuele contacten met 

cliënten” 

• Utilitaristen: vooral bekijken in relatie tot gevolgen/aangerichte schade 

• Liberaal individualisten: rechten van arts afwegen tegen deze van patiënten 

• Communitaristische ethiek: autonomie van het individu zien in relatie tot een hoger goed 

(vertrouwen in de professie) en met oog voor perspectieven van ≠ betrokkenen 

• Zorgethiek: zorg, verantwoordelijkheid en verbondenheid; afhankelijkheid inherent aan 

menselijke relaties 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wSwRPvtklKk
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4.3.3 Seksuele contacten 

• Verbod op seksueel contact tussen hulpverlener en cliënt (cf. eed van Hippocrates) + in alle 

beroepscodes 

o Onverenigbaar met een professionele relatie 

o Zelfs na afloop van de hulpverleningsrelatie 

o Anderzijds zekere mate van intimiteit in relaties 

• Prevalentie:  

o 5 à 10% vd therapeuten 

o 20% van de kinderen seksueel benaderd door onderwijzer of opvoeder  

o Karakteristieken plegers: eerder misbruik, machtspositie binnen beroep, werken 

geïsoleerd, groot zelfwaardegevoel 

▪ Vaak veelplegers, hoge positie in beroep, geïsoleerd (los van een team) 

 

• Waarom onethisch? 

o HV-relatie overstemd door seksuele aspecten en misbruik van bijzondere positie 

o Gezonde seksuele relatie veronderstelt evenwaardige partners die wederzijds 

toestemmen (cl. in meer afhankelijke, kwetsbare positie) 

o Misbruik van het beroepsgeheim 

o Altijd schadelijk (gevolgen cliënten): neg. zelfgevoel, identiteit verstoord, schaamte, 

schuld, kwaadheid, wantrouwen 

 

4.3.4 Karakteristieken daders 
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• Continuüm van subtiel misbruik (bv. cl. moet emotionele behoefte invullen) over seksuele 

atmosfeer (verleiding, seks. fantasieën) tot seksuele gemeenschap; meestal geleidelijke 

verschuiving 

• Ondeskundig hanteren van overdrachtgevoelens 

• Professionele relatie stopzetten: uitweg? 

• Seksuele gevoelens t.o.v. cliënten moeten bespreekbaar zijn (bv. met collega’s) 

o <10% heeft zich nooit aangetrokken gevoeld door een cliënt 

o Beter doorverwijzen naar collega 

• Seksuele grensoverschrijding eindpunt van grensvervaging (bv. contacten buiten de 

werksfeer, steeds bepaalde cliënt als laatste zien) 

• Niet elk lichamelijk contact vermijden ! 

Niet ene dag op de andere, langdurige relatie 

 

Attachment relatie bij misbruikten belangrijk 

Aanrakingen in onderwijs: taakgericht/ondersteunend. Niet sensueel, handen, schouder en rug zijn 

oké.  

 

4.3.5 Lichamelijke contact 

• Aanrakingen niet altijd te mijden, integendeel! 

• Uit onderzoek blijkt dat non-verbaal gedrag van hulpverleners meer bepalend is voor de 

ervaringen van de cliënt dan het verbaal gedrag 

• Uitdrukking van MACHT: initiatief tot fysiek contact wijst doorgaans op dominantie (gender-

verschillen) 

• Verschillende soorten aanrakingen: 

o Accidenteel, taakgericht, aandachtsgericht, affectief, expressief, ondersteunend, 

sussend, speels, cathartisch, … 

o Sensuele en seksuele aanrakingen 

Wat patiënt zelf ondervind: controle door hem. Behoefte patiënt centraal.  

 

• Lichamelijk contact: positieve effecten: bevordert zelfvertrouwen + zelfacceptatie, 

containment 

• Voorwaarden voor lichamelijk contact: 

a) Duidelijkheid over wat wel en niet kan (handen, schouder, rug) 

b) Cliënt houdt de controle 

c) Aanraking moet als authentiek en passend ervaren worden 

d) Niet uit eigen nood, maar uit bekommernis om de cliënt 

e) Niet bij elke cliënt of in alle situaties !!! 

 

4.4 Verantwoordelijkheid 

• Cl in afhankelijke, kwetsbare positie – kan problemen niet alleen oplossen 

• Minimale invulling: Niets of niemand schade toebrengen (aansprakelijkheids-

verantwoordelijkheid) 

• Maximale invulling: zich engageren voor welzijn anderen (zorgverantwoordelijkheid) 

o het juiste doen: niet eigen belang, maar belang van anderen  

o Zich niet verschuilen achter excuses (bv. geen tijd, wachtlijst) 

o Cave: roekeloosheid, betutteling, bemoeizorg 

• Verantwoordelijkheid veronderstelt zelfkennis, mededogen (gevoelig zijn voor noden 

anderen), discipline (vrijwillig aangenomen gedrag) 
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Welzijn van anderen bevorderen, wat is goed gedrag? 

Jonathan Jacob: in elkaar geslagen door agenten (ziekenhuis weigerde hem op te nemen). Niét oké 

van ziekenhuis, doorschuiven verantwoordelijkheid.  

K opgenomen in cél: verantwoordelijkheid werd niet genomen.  

Maar niet té verantw: betuttelen.  

 

• ≠ vormen van verantwoordelijkheid: persoonlijke, professionele, organisatorische en 

collectieve 

o Verantwoordelijkheidsdilemma’s (bv. meldingsplicht kindermishandeling) 

• Professionele verantwoordelijkheid: vertaald in beroepscodes: 

1. Schade voorkomen 

2. Continuïteit van het beroepsmatig handelen 

3. Zorg voor kwaliteit 

4. Verantwoordelijkheid nemen voor collega's 

 

4.4.1 Schade voorkomen 

economisch (bv. werkverlies), fysiek, psychisch, … 

Wat is schadelijk?  

Dilemma: zowel ingrijpen als niet ingrijpen heeft negatieve consequenties (OF OF-situatie); 

niet kiezen is ook een keuze 

Voorbeeld: Tom heeft het te bont gemaakt op school en men overweegt om hem hiervoor 

van school te sturen. In functie van een definitieve sanctie wil men gesprek met de JAC-

begeleider van Tom, maar Tom wil dit niet  

 

▪ Dilemmamethode (Graste, 2003):  

1) Formuleer scherpe samenvatting van het dilemma (Als .. , dan …) 

2) Benoem de waarden en normen vanuit verschillende perspectieven 

3) Zoek alternatieve mogelijkheden 

4) Afwegen van de verschillende mogelijkheden  

 

Maatregelen bij schade: 

▪ Communiceren over fouten 

▪ Schadeclaim: aansprakelijkheidsverzekering (bv. schuldig verzuim) 

 

4.4.2 Continuïteit van het pedagogisch handelen 

• Garanderen in geval van doorverwijzing, ziekte of onvoorziene omstandigheden (verhuis, 

opname, …) 

• Samenwerken met collega’s 

 

4.4.3 Zorg voor kwaliteit: 

• Handelen volgens aanvaarde wetenschappelijke inzichten + gangbare professionele en 

ethische standaarden 

• Evidence-based methoden 

• Goede werkrelatie uitbouwen  

• Toetsen van de effectiviteit van het handelen: metingen uitvoeren van vooruitgang en 

resultaten 

• Echter:  
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o spanningsveld met vele andere verplichtingen (administratie, overleg, literatuur 

opvolgen, mensen zien, …) 

o bewuste keuzes maken 

 

4.4.4 Verantwoordelijkheid nemen voor collega’s 

• Handelen van collega’s kritisch benaderen + actie ondernemen bij onethisch gedrag (bv. 

beroepsvereniging informeren) 

• Mogelijke vormen van onethisch gedrag: 

o Onbekwaamheid 

o Persoonlijke problemen (burn-out, alcoholproblemen, …) 

o Financiële onregelmatigheden 

o Onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke info 

o Over-involvement + grensoverschrijdingen 

• Grote terughoudendheid om collega’s hierop aan te spreken (80-90%) 

• Slechts 10% zou collega aanspreken over seks. grensoverschrijdend gedrag (5% zou klacht 

indienen) 

• Hoe omgaan met onethisch gedrag (bv. alcoholmisbruik collega)? 

o Niet zwijgen, toedekken: burn-out, ziekte 

o Feiten en concreet gedrag verwoorden; hypothesen als dusdanig weergeven 

o Effecten van het gedrag + gevoelens daarbij 

o Collega kans geven om zich te verdedigen of verantwoorden: dialoog 

• Bij onethisch gedrag van collega’s meer geleid door emoties en situatie dan door ethische regels 

• Beroepsfouten niet naïef benaderen of wegmoffelen: niet onmiddellijk oordelen, maar dialoog 

 

4.5 Deskundigheid 

• Vakbekwaamheid in stand houden en blijven ontwikkelen 

• Geen opdrachten aannemen waarvoor men deskundigheid mist  

• Geen methoden gebruiken waarvoor men niet gekwalificeerd is 

• Deskundigheid is de basisvereiste voor de drie overige basishoudingen 

• Verschillende niveaus van deskundigheid: 

1. Intellectuele: gezond verstand, analytisch vermogen 

 

2. Vaktechnische: knowhow en instrumentarium; bijscholing nodig; bijhouden 

vakliteratuur + volgen nieuwe tendensen en methoden (voldoende bekwaamheid) 

 

3. Emotionele deskundigheid:  

▪ Persoon van de hulpverlener belangrijker dan instrumentarium 

▪ Kunnen omgaan met emoties en heftige gevoelens 

▪ Betrokken en doorleefde houding nodig; geen afstandelijke houding 

aannemen bij emotionele uitingen 

▪ Zicht krijgen op de eigen emoties, motieven 

Hoe ermee omgaan? 

Eigen ervaringen en achtergrond spelen een belangrijke rol 

Overleg en intervisie met collega’s als vangnet (ondersteuningsstructuur) 

▪ Grote betrokkenheid: gevaar op burnout = verminderde emotionele 

deskundigheid 

Frustraties: discrepantie tussen toewijding en verwachte bevrediging/bevestiging voor zichzelf (verlies 

van geloof in zichzelf, persoonlijke doelstellingen) 

Beschermen: duidelijke rolafspraken, tijdsmanagement, sociaal ondersteuningssysteem 
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▪ Belang van een bestaansethiek:  

Continue reflectie op kwaliteit van functioneren en wat waarde heeft in dagelijks leven 

= bekwaamheid om met jezelf om te gaan ~ positieve zorg voor de psyche (Aristoteles) 

 

4. Morele deskundigheid:  

▪ rekening houden met ethische dimensies in je handelen en daar gepaste 

oplossingen voor vinden 

Technische staat voorop: behandelen, veranderen, … 

Neiging om morele of ethische implicaties nt te onderkennen of vooruit te schuiven 

Dilemma’s erkennen  

▪ Ethisch handelen impliceert (afweging tussen affectieve en cognitieve 

aspecten): 

Ethische gevoeligheid: situaties inschatten waarbij iemands handelen invloed heeft op welzijn van 

anderen  (empathisch gevolgen inschatten) 

Ethisch redeneren: welke actie juist, rechtvaardig of goed is (ethisch ideaal) 

Ethisch beslissen: keuze maken tussen mogelijkheden, al dan niet morele ideaal (cf. Kohlberg) 

volgen (anticiperen op gevolgen van keuzes) 

Uitvoeren ethisch gedrag: uitvoeren wat men van plan is 

▪ Bij complexe dilemma’s zijn bestaande beroepscodes vaak ontoereikend, 

daarom ordening van principes: 

Welzijn van andere bevorderen 

Geen schade veroorzaken 

Autonomie respecteren ! 

Eerlijk zijn 

Betrouwbaar zijn 

 

 

4.6 Legitimatie pedagogisch handelen 

• Recente maatschappelijke evoluties: zorgzame samenleving, individualisering, 

vermaatschappelijking, globalisering, technische innovaties 

• ‘Dubbele binding’:  

o Maatschappelijke instanties waarvoor men werkt (maatsch. Opdracht) 

o Personen met wie men werkt (individuele opdracht) 

• Drijfveren voor het handelen ter discussie durven stellen: Drie werelden-schema (Van der 

Laan, 1992): zorgvuldigheid 

 

Perspectief op communicatie Geldigheidsclaim Competentie Mogelijke valkuilen 

Objectieve wereld: feiten, methoden Waarheid van de feiten Instrumenteel Verzakelijking 

Sociale wereld: normen en 

verwachtingen 

Juistheid van normen en 

verwachtingen 

Sociaal Moralisering 

Subjectieve wereld: ervaring, 

beleving, expressie 

Waarachtigheid, 

oprechtheid 

Expressief Therapeutisering 

 

4.6.1 Voorbeeld legitimeren van het handelen 

• Jgn maken het na bedtijd bont op de gang. De opvoeder gaat naar ze toe en zegt dat ze naar 

bed moeten. Wordt nog erger en hij zegt dat ze de volgende dag een sanctie zullen krijgen: 

o Opvoeder: 

▪ Feiten: om 9u15 nog op de gang 
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▪ Normen: om 9u in bed 

▪ Beleving: opvoeder wordt boos 

o Jongeren: 

▪ Feiten: is plezant, zijn we op de gang of in de kamer, hoe laat is het? 

▪ Norm: Kan er geen uitzondering op de regel; mag de opvoeder een sanctie 

opleggen hiervoor 

▪ Beleving: Is de opvoeder boos of doet hij enkel alsof? 

o Valkuilen: 

▪ Verzakelijking: discussie over de feiten: 9u is 9u; 

▪ Moralisering: in gesprek over het belang van regels en wrm om 9u 

▪ Therapeutisering: hoe voelt het om tegen regels in te gaan/gestraft te worden 

 

4.6.2 Drie soorten professionaliteit (van der Laan, 1992) 

• Technisch-instrumentele professionaliteit: methodische vaardigheden 

• Normatieve professionaliteit: in dialoog met cliënt doelen bepalen 

• Persoonlijke professionaliteit: jezelf, als persoon, belangrijkste instrument 

 

• Goede balans tussen drie vormen van professionaliteit zoeken 

• Handelen moet controleerbaar blijven en dus ten gepaste tijde legitimeren – ter discussie 

durven stellen 

 

4.7 Het verhaal van Sam 

• De ouders van Sam (5 jaar) krijgen te horen dat Sam lijdt aan een progressieve, ongeneeslijke 

spierziekte 

• Het functieverlies gaat snel achteruit en er lijkt geen uitweg… 

• Opdracht: 

o Wat is het dilemma waar men voor staat? 

o Geef aan welke de perspectieven/standpunten zijn van de verschillende betrokkenen? 

o Wat zijn de handelingsmogelijkheden? 

 

4.7.1 Vervolg verhaal van Sam 

• Hoe evolueren de standpunten van de verschillende betrokkenen? 

• Hoe beoordelen jullie de levenskwaliteit van Sam? 

o 9,4/10 

o Wat is een goede levenskwaliteit? 

 

4.7.2 Euthanasie bij kdn: zelfbeschikking 

• Is de persoon wilsbekwaam? 

• Hoe hiermee omgaan? 

o Keuzemogelijkheden vergroten 

• Wat? 

o Opzettelijke levensbeëindiging (≠ stopzetten behandeling) 

▪ Recht om behandeling te weigeren 

▪ Voorwaarden: 

• Meerderjarig + handelingsbekwaam 

• Vrijwillig, overwogen, duurzaam en schriftelijk 
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• Medisch uitzichtloze situatie met (niet te lenigen) psychisch of fysisch 

lijden tgv ongeneeslijke aandoening 

▪ Wilsverklaring (enkel in geval van coma) 

▪ Niet op verzoek van anderen! 

▪ Hulp bij zelfdoding (niet wettelijk geregeld) 

 

4.7.3 Vragen bij courante benadering van zelfbeschikking op kdn 

• Courante ethische benadering (4 principles approach, Beauchamp & Childress) toepasbaar op 

kdn?  

o Direct, concrete + handelingsgericht 

o Casus: auto-ongeval, ouders weigeren bloedtransfusie kind op basis van 

geloofsovertuiging 

▪ Geargumenteerd met 4 principles-approach: 

• Geen recht op zelfbeschikking bij kind 

• Ouders hebben niet het recht om kind levensreddende behandeling 

te ontzeggen 

• Echter, 

o Vroeger meer nadruk op non-malificence en beneficence 

o Nu meer op autonomie: wilsbekwame volwassene moet zelf kunnen beslissen 

▪ Meeste kdn niet wilsbekwaam (bv. Pasgeborene) 

▪ Oudere kdn: beschikken over gelijkaardige vaardigheden als volwassenen, 

maar beslissing vaak ‘overruled’ bij gebrek aan persistentie (KT vs LT 

gevolgen) 

▪ Volwassenen mogen wel ‘domme’ beslissingen nemen (bv. Roken) 

▪ Als kdn vaardigheden hebben om autonoom te beslissen, dan moeten we hen 

ook als ‘volwassenen’ beschouwen 

 

• Autonomy 

o Kdn nu te laat zelfbeschikking toegekend 

o Dit principe niet in acht nemen: onterecht 

▪ Geleidelijk leren verantwoorde keuzes maken 

▪ De groeiende autonomie beschermen en respecteren (beslissingen uitstellen, 

bv. Topsport-school) 

▪ In het belang van het kind  

 

• Benificence:  

o Twee problemen: 

▪ Geen consensus over ‘the good life’: 

▪ Er is geen standard voor de beslissingen die we moeten nemen: 

• Wat is het hoogste belang van het kind? (bv. Vaccinatie weigeren) 

• Mag niet ingaan tegen hun belang (bv. Roken in bijzijn pasgeborene) 

 

• Justification: 

o Wat rechtvaardigt waarom ouders beslissingen kunnen nemen voor/in plaats van hun 

kdn 

▪ In het belang van het kind doen, mag kind in geen geval schade berokkenen 

▪ Respect voor de zelfbeschikking ouders 

• In belang van kind handelen 

• Recht op eigen (familie)leven, geen bemoeienis 

o Rol van emoties 



   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

68/269 

4.7.4 Kwaliteit van leven 

• Subjectief/objectief 

• Lichamelijke component, ook psychisch en sociaal 

• Cultureel en historisch bepaald 

• Waardering loskoppelen van observaties/gedrag 

 

 

4.7.5 Zorgethiek 

• To care for: 

o Aandacht hebben voor; zorgbehoefte opmerken 

o Verantwoordelijkheid dragen voor de zorg 

o Deskundig zorg verlenen 

o Responsiviteit: 

▪ Op maat van de zorgvrager 

▪ Perspectief innemen van de zorgvrager 

 

4.7.6 Casus: F. Van den Bleeken 
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4.7.6.1 Situatieschets 

▪ Seksueel delinquent 

▪ Ontoerekeningsvatbaar verklaard na moord en zedendelicten 

▪ Heeft nooit de gevangenis verlaten of behandeling gekregen 

▪ Drie jaar geleden vroeg de man euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden 

▪ De Federale Commissie Euthanasie wil pas op die vraag ingaan als alle therapeutische 

mogelijkheden uitgeput zijn.  

 

 

 

4.7.6.2 Hoe mee omgaan? 

• Op welke manier dienen we met deze casus om te gaan, rekening houdend met: 

o Beroepsethische vereisten 

o Heersende waarden en normen 

o Bestaande regelgeving 

 

Wils/oordeelsbekwaam? 

Reportege 

Geïnterneerd  gevangenis ZONDER behandeling 

Ondraaglijk psychisch lijden 

Vindt zelf dat hij gevaar is voor de SL, zal nooit vrijkomen. Was zelf ook misbruikt geweest door 

hulpverleners en mishandeld door vader 



   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

70/269 

Kon seksuele misdrijven niet onder bedwang houden 

Zelf # verkracht en vermoord (wist niet meer van de moord) 

Gevangen in ziektebeeld dat niet verbeterd 

“wat voor zin heeft het dat ik hier zit?” zal nooit genezen, wilt niet uit gevangenis 

 

Hij heeft geen recht: geen ziekte of ongeval. Het systeem beantwoordt niet hieraan. Hij is immers niet 

behandeld.  

 

4.7.7 Euthanasie: wettelijke regeling 

• Verzoek : 

o Via wilsverklaring of op uitdrukkelijk verzoek van patiënt die in staat is om zijn wil om 

te sterven uit te drukken. 

• Voorwaarden 

o De patiënt is meerderjarig (of ontvoogd minderjarig).  

o De patiënt is handelingsbekwaam.  

o Het geschreven verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald.  

o Het verzoek is niet tot stand gekomen als gevolg van externe druk.  

o De patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze situatie.  

o Het lichamelijke en/of psychische lijden is aanhoudend en ondraaglijk, en kan niet 

worden verzacht.  

o De toestand van de patiënt is te wijten aan een ernstige en ongeneeslijke, door 

ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening  

  

5 STRAATHOEKWERK: EEN PROFESSIE MET EEN 

DEONTOLOGIE 

Joost Bonte 

 

5.1 De beroepsethiek 

De deontologie ("plichtenleer", vanuit het Grieks, deon, “plicht,” en logos, “rede”) is een ethische 

stroming, die uitgaat van absolute gedragsregels, vaak, maar niet altijd, gesteld als normen. 

 

• Regelethiek/plichtenleer (Kant, Mill, Bentham) 

o “Wat richt het minste schade aan?” 

• Deugden- of houdingsethiek (Plato, Aristoteles, Tronto) 

o “Wat moet ik doen?, Hoe zal ik zijn?” 

• Communicatieve ethiek (Hobbes, Rousseau, Levinas) 

o Perspectief van het individu in relatie tot perspectief van de maatschappij 

 

5.2 De doelstellingen 

• contact krijgen 

• relatie opbouwen 

• zicht krijgen op mensen en hun situatie 

• mensen (en diensten) ondersteunen 

• tot stand brengen van communicatie tussen mensen en hun omgeving en/of milieu 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek
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• door samenwerking, signaalfunctie en belangenbehartiging 

 
 
Mensen die hier voor het 1st komen weten vaak niet dat er zoiets is als sociaal werk. Contact maken is niet zo 
makkelijk als het lijkt.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodieken in de hulpverlening. Elke methodiek vertrekt vanuit een visie. Niemand is daarmee 

bezig: men vergeet niet snel. De visie (Fr revol): liberté, fraternité, egalité.  

Liberté: mensen kunnen kiezen en mogen kiezen; Mensen in armoede ervaren die vrijheid niet.  

Egalité: rechten. Elke mensen zouden evenveel rechten moeten hebben, mensen in armoede hebben 

die niet. Recht op ondw (inschrijvingsgeld), recht op gezondheidszorg, recht op werk… 

Fraternité:  de zorg 

 

Altijd die 3 zaken bewaken. In het midden van die drie heb je dan QoL. Dat concept is 

binnengeslopen, wss via de ergotherapie.  

Missie is mensen een kwaliteitsvol leven geven en hen laten kiezen wat kwaliteitsvol leven is. Gelukkig 

zijn kan gaan om een dutje doen, op reis gaan, vissen, wielrennen… Dat is hun keuze om in te vullen 

wat kwaliteitsvol leven is.  

 

Hoe ga je relationeel omgaan met die ander? Dat is het enige dat ertoe doet voor de ander. Mensen 

willen bij iemand een goed gevoel hebben, een gevoel van ondersteund te worden (niet betutteld).  

 

De dichtheid: budgetbeheer, opvoedingsondersteuning… allemaal technieken. Net diegenen die vorm 

van bekommernis hebben, die leerkracht die soms begrip hadden als het niet goed ging met lln, die in 

dialoog gingen en respectvol zijn (…?) 

 
Techniek 

 
Relatie 

 
De missie: QoL 

 
De visie 

De paradigmatische basis 

methodiek 
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Blokken zijn ook met elkaar verbonden: missie en visie, relatie en techniek hangen aan elkaar vast.  

Paradigm. Basis: in OCMW sociale fraude opsporen, ipv te helpen. “Mensen gaan kloten” omdat zij 

orders uitvoeren. Omdat er van bovenaf men vindt dat er iets aan die cijfers moet worden gedaan 

worden.  

 

Straathoekwerk in Gent is anders dan straathoekwerk in Antwerpen, want in Antwerpen een zeer 

sanctionerend beleid. Je komt toe met je methodiek en komt toe in Antwerpen en je krijgt een 

compleet ander verhaal dan dat je in de opleiding hoorde toe te passen. Bedrijfscultuur, hoe gaan 

collega’s met elkaar om, gewoontes maken een verschil. Wie wij zijn; je bent gevormd door alles wat 

je hebt gedaan of meegemaakt in je leven. Dat maakt je niet beter/minder dan iemand anders. 

Iedereen hanteert dezelfde methodieken maar toch zijn er verschillen, net door wie jij bent. (maar dus 

ook door de stad waar je werkt) 

 

Deze individuele verschillen wilt men oplossen door protocollen uit te schrijven: in dit geval moet jij dit 

doen. Maar niemand doet dit  ° nog meer protocollen.  

 

Die reglementering binnen de instellingen werkt verlammend. Vb de regel om 12 uur binnen zijn. Daar 

is altijd iemand die zich isoleert, die vrijdagavond uitgaat en 3 jgn leert kennen en afspreken. Dan 

komt die 20 minuten te laat binnen. Dan legt hij uit wrm hij te laat is. De ene zorgverlener zegt: dat is 

goed! De ander zegt later dan: je mag maandag niet met hen afspreken, je hield je niet aan de regel. 

Dan moet die eerste akkoord gaan  inconsequent. Consequentie geeft geen enkele meerwaarde… 

(?) 

 

• Iedereen doet op elk moment wat h/zij denkt dat het beste is. (wij dus ook!) 

 

• Wij zijn allen geroepen, misschien zelfs uitverkoren. 

 

• Goedheid viel ons ten deel, dienstbaarheid werd onze missie 

 

• Waar (proberen) we aan (te) voldoen? 

 

Soms ga je dingen zien waarvan je niet snapt wat er goed aan is: drinken, huiselijk geweld, 

kindermishandeling. Je vraagt dan uitleg en soms snap je die, soms niet.  

 

Zelfmoord: mensen denken op dat moment dat dat het beste is. Soms is het beste dan gwn meegaan 

in een euthanasieverhaal. Ervaring: iemand die al 5x zelfmoord poging gedaan heeft en dan 

uiteindelijk miss beter mee te gaan in een wettelijke manier 

 

 

5.3 De basis van onze methodiek 

 

De relatie  

Voorwaarde: SW artikel 458 

Noodzakelijk maar lastig 

 

 

SW artikel 458: strafwetartikel 458 rond het beroepsgeheim!!!! 

Goeie vriendinnen kunnen geen vriendinnen zijn als je alles doorvertelt. Vb Hoe moeder alle gênante 

dingen over jou doorvertelt aan je tante 
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Beroepsgeheim is noodzakelijk om goed SW te doen. Anders kun je géén SW doen. Als ze je niet 

kunnen vertrouwen, wrm zouden ze dan met jou spreken?  

 

 

“Strafwet: je kan hierdoor in de gevangenis belanden. Het is een concept waarin je als SW binnen stapt. 

Gast kan ook cl. Zijn. Je stapt samen in een lokaal en dat lokaal stelt het BG voor. Eenmaal terug 

buiten, hou je je mond. Je kan hem motiveren zelf aan de slag te gaan. Vb. Iemand die zijn dochter 

misbruikt. Je mag dat niet doorzeggen, want die komt niet zodat jij het gaat doorzeggen. Die wilt door 

u geholpen worden. Je geeft hem een opdrachtenlijstje en ge laat hem helpen. Vb. Als je je wilt 

aangeven wil ik wel meegaan met u. Ik zal mijn mond niet opendoen, maar ik wil er wel bij zijn. Ik wil u 

wel helpen om met je vrouw en dochter te praten.  

Je zwijgt erover. Ze overdonderen u met “schuldig hulpverzuim”, “noodsituaties”, maar doe er niet aan 

mee.  

 

Je spreekt niet met iemand anders. Je kan wel ethisch helemaal in de war zijn. Als iemand zegt “ik kan 

niet van mijn 12jarige dochter afblijven” dan kunt ge u pedalen kwijtraken. Je wordt dan cliënt van een 

andere SW. Dan kan je zeggen “ik weet niet wat te doen met het feit dat ‘iemand’ zegt dat hij zijn 

dochter misbruikt” Je moet dan niet zeggen wie het is, maar het er gwn over hebben. Nooit de bron 

ontbloten Stel dat jij de enige bent aan wie die vader dat zei en de dag erna staat daar de politie om 

hem op te pakken, dan zal die vader kwaad zijn, maar miss ook die dochter (loyauteitscrisis) en zullen 

ze miss ontkennen. Het belang van vertrouwen. Anders kom je in een “al wat je zegt kan tegen jou 

gebruikt worden” kader. En dan lieg je. Dan ben je geen sociaal werker maar een sociaal controleur.  

 

Maar! Zwijgen is niet “niets doen” ! Als iemand in levensgevaar is dan red je die persoon. 

Binnenkomen in een gezin waar de vader op de dochter/zoon slaat, waar je bij bent en je reageert 

niet? Dan maak je een beroepsfout! Dan maak je geen strafrechterlijke fout (?) 

 

Als iemand zegt dat die iemand de kop gaat inslaan, dan kan je de 100 bellen om te zien of die 

daadwerkelijk dood is. En als dan blijkt dat die dood is en de politie vraagt wie het gedaan heeft dan 

zeg je dat je het niet weet 

 

 

 

BG 
 
 
 

 

  

 

andere 

 

gast 
 

Sociaal werker 
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Vroeger deed de dokter alles en was dat een colloque singulier. Nu is dat gespecialiseerd. Alles wordt 

opgedeeld, de mens wordt gevierendeeld adhv zijn problemen. En dan moeten de sociaal werkers 

komen om die te herstellen 

 

De deathrow gevangenissen: de doodstraf nog uitgevoerd. Het gebeurt nooit dat er 1 bewaker bij is, er 

zijn er 4. “Wij doen geen mens op de elektrische stoel, wij doen een stukje van de mens erop.” Vb 1 

iemand voor de schouder, iemand voor andere schouder; iemand voor been en iemand anders voor 

andere been.  

 

Vb Een van de nazikopstukken: iemand die het ganse proces bijhield van de slachtoffers. Na WOII 

proces: de wereldpers was aanwezig. Zwaar beveiligde rechtszaal. Video te ziet op yt. Man die al 4 

jaar gevangengenomen was, heel vermagerd. Heel het proces niets anders gezegd dan “ik heb gwn 

gedaan wat ze mij vroegen te doen; ze vroegen mij gwn een systeem te maken” 

 

Dit zie je ook in onze zorg: ze vroegen mij de financiën te doen. Dus als zijn vrouw eens weg wilt of wilt 

gaan eten, dat is mijn zaak niet. Ik moet instaan voor die financiën.  

 

Vb 9 mensen rond de tafel en er zijn er 2 die ze nog nooit gezien had. Eentje was directeur van het 

CLB. Ze hadden allemaal gegevens van haar bij. “Eigenlijk zijn die niet te vertrouwen, want ze hebben 

alles over mij doorgezegd”. The mexican wave: “oei dat is niet voor mij”, omdat iedereen zo 

gespecialiseerd is, zeggen ze dat ze het niet kunnen 

 

 

Wat draagt bij tot verandering ‘ten goede’ van cliënt? 

 

 

“40% heeft te maken met de sociale omg, netwerk naast de familie. Als een vriendin iets komt 

vertellen verwijzen we die niet door naar een CAW.  

Relatie = verbondenheid, romantisch (?) 

In het begin van de relatie vs 6 maanden samen: scheten laten in elkaars bijzijn (??) 
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Hoe sterker de relatie, hoe beter iemand zal luisteren. Meestal klop je aan bij je familie/vrienden, niet 

naar een CAW of CGZ 

30% heeft te maken met een relatie tussen cliënt en een professional. Dat heeft te maken met de 

manier waarop je naar die persoon toestapt 

70% heeft dus te maken met die methoden van hulpverlening 

15% heeft dus te maken met die methoden van hulpverlening 

15% heeft te maken met die verwachtingen van de cliënt 

 

Heel wat onderzoekers zeggen dat die 70% eerder 90% is.” 

 

 

5.3.1 Authenticiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek vanuit IJH: jgn bevragen, ouders met kdn in IJH en ouders met kdn die niet meer in de IJH 

zitten 

 

5.3.2 Betrouwbaarheid 
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5.3.3 Empathie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In hulpverlening is “compassie” not done, medelijden is not done. Medeleven, maar hou afstand.  

Cliënt centered therapy: peilen naar emoties: wat heeft dat gedaan met u? Niet gwn “dit is gebeurt, 

dan dit en dan dat” 

2 goede gesprekken per dag zijn voldoende. Dan ga je anders niet meer willen luisteren. Dat is 

onmogelijk. Als een vriendin ’s avonds zit te zagen, haak je ook af of begin je over iets anders. Maar 

echt actief luisteren en je empathisch openstellen is een zware taak.  

 

5.3.4 Gelijkwaardig 
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5.3.5 Onvoorwaardelijkheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onvoorwaardelijkheid zoals moeder. Een voorwaarde in de drughulpverlening is dat je clean bent. 

Maar als ze niet clean zijn, dan zijn de cliënten niet gemotiveerd. Er worden vaak voorwaarden 

gekoppeld aan dienstverlening.  

 

Je krijgt pas een leefloon als je niet meer wilt werken. Vb Iemand die buiten gesmeten is door de 

fabriek en geen werk vinden. In de VDAB geen hulp, gaan dan naar het OCMW waar ze dezelfde 

dingen horen als in de VDAB. “Je krijgt geen inkomen als je niet bereidt bent om te werken” 

 

 

5.3.6 Openheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

78/269 

5.3.7 Positieve ingesteldheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.8 Professionele nabijheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabijheid als een continuüm. Zo dicht mogelijk gaan en terug afstand nemen. Bewaar ook altijd uw 

eigen grenzen.  

Wees bedotbaar, niet naïef. Als je dat niet hebt, is je hart versteend. Als je dit elke dag hebt heb je een 

werkpunt, maar als je dit nooit hebt dan heb je ook een werkpunt.  

Vb Je mag geen geld geven aan bedelaars: we willen geen president scheppen (???) 
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Als ze zeggen we gaan een voorbeeld stellen, dan gaan ze idd iemand bevoordelen. Ga dus zo dicht 

mogelijk, maar keer ook terug. Dit doe je in elke relatie. Maar in het sociale maken ze daar vaak een 

probleem van. Zeker bij aanrakingen. 

 

Huidhongeren: jgn in instelling/gevangenen zijn aanraking niet meer gewend.  

 

5.3.9 Respect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toch neemt armoede toe 

En verlaten hoe langer hoe meer jongeren het onderwijs zonder diploma En wordt vereenzaming de 

grootste uitdaging 

En haken mensen af op de hulpverlening En stijgt het aantal daklozen 

En zijn er wachtlijsten ondanks lege bedden 

En heeft elke stad zijn nomaden 

En stijgt het aantal zelfmoorden 

En zaten er nooit zoveel mensen onder de pillen En waren de brooddozen nog nooit zo leeg 

En waren er nog nooit zoveel werkenden steuntrekkend En... 

En… 
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5.4 Maar is er dan een handleiding? 

5.4.1 Ik denk van wel! Een tien-punten manifest 

aangereikt door: 

• Cliënten/klanten/patiënten/gasten 

• Collega’s allerhande 

• Academici en schrijvers 

 

5.4.1.1 Sluit niet uit/ga op zoek 

Zoek en volg het tempo van de ander want dat van ons is heel onregelmatig 

 

5.4.1.2 Kies de kant van je klant 

Ga op zoek naar hun sterktes want het is te gemakkelijk om te vertrekken vanuit onze sterktes 

 

5.4.1.3 Leer (weer) luisteren 

”luisteren is de eerste daad van liefde” (Jung) (en praten is zo veel gemakkelijker) 

 

5.4.1.4 Leg jezelf in de weegschaal 

Geef hen krediet maar neem geen krediet 

 

Omgekeerde hulpverlening. Mensen die bij therapeut gaan en die begint over zijn eigen leven en al 

hun problemen te vertellen aan de cliënten.  

Als iemand je vraagt waar je woont: In Brussel. Dan moet je niet het exacte adres gaan geven. Wij 

denken te vaak dat als we een doodnormale vraag krijgen dat dit een intake is. Je vraagt toch ook irl 

gwn aan andere mensen waar ze wonen, dan zeggen zij ook niet het exacte adres. 

 

5.4.1.5 Vereenvoudig 

Empoweren en emanciperen en trajecten… Als je traject zegt denken ze dat het over de weg van 

Leuven naar Brussel is.  

 

5.4.1.6 Ken de regels maar koester de uitzondering 

Laat hen nooit ‘schieten’ want we willen geen gemakkelijke casussen, toch? 

 

5.4.1.7 School bij, blijf leren 

Blijf kritisch tav jezelf 

 

5.4.1.8 Verantwoord je en eis je plaats op 

Verantwoorden doe je met verhalen, niet met cijfers. Ook al was er meer armoede in WOII maakt dat 

hun verhalen niet minder emotioneel. Met verhalen beroer je hen.  

 

5.4.1.9 Werk aan een visie 

(”noodzakelijk," ”moeten”, ”zou moeten," 

”als ze alleen maar eens…..") 
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5.4.1.10 Hoed je voor een Mexicaans leger 

????? 

 

5.4.2 Herstel/houd het beroepsgeheim (SW artikel 458) in ere: het 

fundamentele handelingskader 

5.4.2.1 Het beroepsgeheim in 8 stappen 

• Huldig het principe: al wat mijn cliënt me vertelt of toont, blijft bij mij. 

 

• Als ik denk dat dit niet zal lukken, zeg ik meteen aan mijn cliënt waarover hij niet mag 

spreken. In dat geval maak ik mijn cliënt meteen duidelijk dat al wat hij zegt ook tegen hem 

gebruikt kan worden 

o Vb incest.  

o Vroeger vonden we het normaal dat mensen die “genieten” (zoals mensen nu zeggen) 

van een leefloon dat zij dit echt nodig hebben. Nu is het kijken naar sociale fraude. 

Zeer vaak van bovenaf gedwongen om sociale fraude op te sporen. Dit heeft niks te 

maken met de organieke wet van het OCMW: iedere inwoner (gemeente) heeft recht 

op een menswaardig bestaan 

 

• Als een cliënt me iets toevertrouwt, dan luister ik goed en panikeer ik niet. Ik vraag op het eind 

van zijn verhaal: “Waarom vertel je me dit en wat wil je dat ik er mee doe?” 

o Niet gwn antidepressiva gaan voorschrijven als zij gewoon willen dat er iemand eens 

naar hen luistert. Laat mensen uitpraten en onderbreek hen niet. Wil je gwn je hart 

even luchten of wil je dat ik je help en oplossing te zoeken?  

 

• Als ik er samen met de cliënt niet uit raak, dan vraag ik of ik zijn verhaal anoniem mag delen 

met mijn collega of team. 

 

• Lig ik ethisch in de knoop met een casus dan zoek ik een externe supervisor om mijn 

probleem -niet dat van mijn cliënt- te bespreken. 

o Vb Ik voel mij er niet goed bij dat iemand zegt dat hij zijn dochter misbruikt. Ik heb het 

er moeilijk mee wanneer iemand Heroïne gebruikt in bijzijn van zijn kdn.  

 

• Beslis ik om informatie over te dragen aan de onderzoeksrechter, dan laat ik dat meteen ook 

weten aan mijn cliënt en coördinator. 

o Nooit naar de politie gaan. Als je dit niet laat weten breng je de geloofwaardigheid 

van je collega’s, van de sector in het gedrang. Wanner mensen het laten afweten kan 

dit zijn omdat zij dit al hebben meegemaakt.  

o Vb het programma Bevergem: den dikke: “morgen komt de sociale assistente”, de 

andere: “Ge moogt komen, maar geef nooit uw paspoort af of ze pakken uw kleine af” 

Dat is wat heel wat mensen ervaren: ze vragen hulp, maar het resultaat is omdat 

iemand panikeert en hun kdn uit huis haalt. “Emanciperen en empoweren” maar ze 

nemen de regie uit hun handen.  

 

• Ik laat nadien aan al mijn collega’s weten dat ik mijn beroepsgeheim gebroken heb. 

 

• Ik overweeg en overleg of ik niet beter verander van job. 

o Nu zijn hulpverleners in paniek omwille van vigerende wetgeving. Als je cliënt 

verandert door “goede vriend” dan ga je die stappen ook niet willen doen. Want 

anders zou je die vriendschap verbreken.  
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5.4.3 De 10 geboden van Marlieke De Jonge 

Gij zult een probleem niet problematiseren (het leven van uw klant is al moeilijk genoeg). Gij zult niet 

veroordelen, noch in woorden, noch in daden. 

Gij zult uw klant niet tot zorgobject maken, maar hem horen, zien, en respecteren als partner. Gij zult 

uw klant niet anders behandelen dan u zelf behandeld wilt worden. 

Gij zult geen onbegrijpelijke taal gebruiken. 

Gij zult niet interpreteren zonder navragen. 

Gij zult uw eigen grenzen respecteren en expliciet maken. 

Gij zult uw klant niet genezen, doch hem helpen zijn weg te vinden. Gij zult de wereld van uw klant 

groter zien dan de gezondheidszorg. 

Ten slotte zult gij leren leven met de realiteit van onzekerheid en onmacht – uw klant moet dit 

ook. 

 

6 PRIVACY EN DE BESCHERMING VAN DE 

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER (HOOFDST 2 EN 4) 

6.1 Privacy 

• Definitie: 

o Wat niet bij iedereen hoort; enkel van jezelf 

▪ ≠ van persoon tot persoon 

o Niet zonder toestemming betreden 

o Juridisch argument: “mijn privacy”  

• Soms “ * ” : verplicht info geven 

▪ Schooluniform   

• Mijn persoonlijke keuze wordt geschonden wanneer ik schooluniform 

moet dragen 

▪ vaststelling DUI  

• Driving under influence 

o Doen dit zeker in Amerika: alles breed uitsmeren (?) 

• Media: prijsgeven vertrouwelijke info 

▪ pedofiel in de wijk 

• Iemand die onder voorwaarden vrijkomt 

• Hypothekeren we dan niet zijn recht op integratie 

o http://www.flabber.nl/linkdump/video/panopticon-intrigerende-docu-over-big-brother-

13031 (0’23-snelweg) 

▪ Reportage:  

• scannen om drank te mogen kopen.  

o Privéfirma die controle doet in opdracht van overheid houden 

die data bij 

• In trein: conducteur heeft camera in ontgeldigingssysteem 

• Elke 6 minuten: ispn gsm houdt alles bij: waar je bent, met wie je 

contact hebt; kan voorspellen waar je heen gaat enzo 

• ANPR: herkenning obv nrplaat “voor misdadigers op te sporen” maar 

houdt ALLE data bij.  

http://www.flabber.nl/linkdump/video/panopticon-intrigerende-docu-over-big-brother-13031
http://www.flabber.nl/linkdump/video/panopticon-intrigerende-docu-over-big-brother-13031
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• Bedrijven kunnen alle data (mails) bij en kunnen zo alles aan elkaar 

knopen 

• DPI: inhoudelijke inspectie: uw berichtjes lezen om advertenties aan 

te bieden 

• Speedcamera’s gebaseerd op panopticum (koepelgevangenis): idee 

altijd in de gaten te worden gehouden en gedrag aanpassen 

• 1. Dat-informatie: feiten 

o Op plaats van vluchtmisdrijf  

• 2. Spanning: geen idee wat je daar deed 

o Deed jij dit dan of was je dan toevallig ook daar? 

 

• Wettelijk grondrecht  

o “Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behoudens 

in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.” (art. 22) 

o “Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en 

seksuele integriteit. Elk kind heeft het recht om zijn mening te uiten in alle 

aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in 

overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen.” (art. 22bis) 

o Overheid/anderen mogen zich niet bemoeien met jouw privéleven, correspondentie, 

keuze vervoermiddel … 

o Echter, wat willen we prijs geven? 

o Kinderen en internet 

o Persoon met een lichamelijke beperking 

 

Vb. Briefgeheim, politie moét huiszoekingsbevel hebben… 

 

Kdn kunnen zelf keuzes maken:  

• Leeftijdsgrens (vaak 12j) 

o Vb, niet trouwen, pas vanaf 14 j seksuele gemeensch... 

o Begripsgrens 

We mogen gegevens bijhouden, zolang ze dit weten: stickers: “hier is cameracontrole” 

 

• Aanvullende wetten en regelingen: 

o WVP: verwerking persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden (Wet ter 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 8-12-1992) 

▪ Niet gegevens voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik 

▪ Vroeger telefoonboekje (?) 

▪ Commerciële bedrijven hier interesse in 

• Vb verkoop kinderbedden 

• “Dieft vrienden met kdn”: willen al hun nr’s 

o Mag niet zonder toestemming 
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o WRP:  

▪ Wet patiëntenrechten: bepaalt hoe recht op toegang dossier 

▪ patiënt recht op bescherming persoonlijke levenssfeer bij elk contact met 

beroepsbeoefenaar (bv. geen gezondheidsgegevens doorgeven zonder 

expliciete toestemming) 

▪ Recht op ruimtelijke privacy: respect vr intimiteit (bv. aanwezigen bij 

onderzoek, gesprek beperkt) 

• 1 p kamer, of 4 o kamer  + betalen 

• Mensen in leefgroepen: ipv steriele kamer met 7 man, elk eigen 

ruimte die ze mogen versieren 

 

o DRPM: 

▪ Decreet rechtspositie minderjarigen 

• Mogen vb ook weigeren wie ze po bezoek krijgen 

• Recht op relationele privacy soms beperkt. Rechter kan 

contactverbod bepaalde personen opleggen 

▪ Rekening houden met politieke, filosofische, ideologische of religieuze 

overtuiging of seksuele geaardheid 

▪ Jongeren mogen zelf kiezen met wie ze omgaan (bv. bezoekrecht) 

o Ook vervat in het kwaliteitshandboek: 

▪ Sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen 
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6.1.1 Vragen? 

• Wat moeten ouders hierover afspreken met hun kinderen? 

o Gebruik van ipad/ipod 

▪ Gemakkelijk om kdn zoet te houden 

• Maar waar zijn ze ondertussen mee bezig? 

▪ Kdn moeten geïnstrueerd worden daarrond 

▪ Wanneer ze dingen mee beginnen posten: geen besef dat alles dat online 

wordt gezet door iedereen bekeken kan worden, geen besef dat toestemming 

nodig is van mensen voor je iets over/van hen post 

▪ Commerciële belangen achter fb 

o Internet: free access? 

o Facebook: vanaf welke leeftijd? 

• Wat moeten ze vooral niet doen? 

 

 

Hasta la Vista: recht op relationele/seksuele integriteit 

 

 

6.1.2 Inlevingsoefening 

• Stel: 

o Je wordt met een acute infectie in het ziekenhuis opgenomen en bent voor 

onbepaalde tijd bedlegerig en voor je persoonlijke verzorging afhankelijk van 

anderen. 

o Hoeveel van je privacy wil je inleveren? 

o Wie/wanneer in kamer? 

o Welke info doorgeven? 

o Wie mag je wassen? 

o Wie/wanneer bezoek? 

o … 

Infectie: waarvan heb je die? SOA?  

Vele zaken kan je niet kiezen, bv of je gewassen wordt door een man of een vrouw 

Bezoekuren kan je niet kiezen 

Hou daar later rekening mee in je job 
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Leef je voldoende in in anderen hun privacy! 

 

6.1.3 Voorbeelden van situaties waarin jullie privacy aangetast werd? 

Wanneer hadden jullie gevoel dat jullie privacy laatst geschonden werd? 

 

Bloed geven: lijst met informatie: sekspartners, reizen, operaties, medicatie… 

Foto’s van feestje op fb gezet 

 

Twee belangrijke principes: 

• Finaliteit: waarom willen ze die info?  

o Bloeddonatie: in de jaren ’90 kregen veel mensen bloed dat besmet was met het 

AIDS virus (slechte controle) 

• Proportioneel: Vragen ze relevante zaken, is het logisch? Vb homo’s die al jaren in een relatie 

zijn die toch géén bloed mogen geven.  

• Wat gebeurt er met die info?  

6.1.3.1 Shocktherapie: gevaarlijke chauffeurs krijgen mail dat ze verongelukt zijn 

 

°paniek en te grote breuk op hun privacy 
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6.1.4 Verschillende dimensies 

• Geen juridisch duidelijk afgebakend begrip, eerder leidraad 

• 4 dimensies in rechtsleer:  

o “Right to be let alone”: recht op een private leefwereld (eigen kamer, woning, …), 

waar men zelf kan beslissen; bv. ook in voorziening recht op eigen (gedeelde) ruimte 

(ruimtelijke privacy) 

o Recht op fysieke, morele en psychische integriteit: recht om eigen lot te bepalen en 

leven op eigen manier te leiden (zelfbeschikking); bv. tattoo’s/piercings, men mag zelf 

beslissen om medische therapie te weigeren, recht op eigen kledingsstijl 

▪ Kunnen minderjarigen beslissen om een tattoo te laten zetten? 

• Richtlijn: niet zonder toestemming ouders. Piercings vanaf 16 jaar als 

het niet te ingrijpend is (dus niet geslachtsdelen) 

o Informationele privacy: recht op geheimhouding/uitwisseling van informatie over een 

persoon (WVP – beroepsgeheim) 

o Relationele privacy: recht om vrij menselijke contacten uit te bouwen en gedachten, 

opinies en gevoelens uit te wisselen (bv. zelf vrienden kiezen en wie men wil 

ontvangen) 

• Cf. workshop 4a, pag 52 

• Privacybescherming is geen doel op zich, maar een middel tot meer autonomie, zelfbepaling, 

empowerment, … (bv. eigen kamer in tehuis) 

 

6.1.5 In evolutie 

• Hoewel WVP dateert van 1992, geen nieuw gegeven: 

• Reeds in 1890 gewezen op ‘right to be let alone’ 

• Onschendbaarheid van persoonlijkheid 

• Roddels en foto’s (paparazzi) 

• Onder invloed van technologische evoluties (telefoontap, snapshots, …) en media 

(bv. radio, tv, roddelpers) laatste jaren heel actueel geworden: 

• Namen, foto’s, teksten, opinies, … niet zomaar gebruiken (portretrecht, 

auteursrecht, plagiaat, …) 

• Recente informatie- en communicatietechnologieën (CCTV, Google 

Earth/Street view, gps-lokalisatie, drones, datalekken, …) 

• Informatie-uitwisseling tussen computernetwerken 

• Gebruikersvoorwaarden bij apps: veelal standaardclausule dat de 

onderneming gebruikersvoorwaarden te allen tijde kan aanpassen 

• https://www.youtube.com/watch?v=KGX-c5BJNFk  

 

1992: specifiek privacy als WET 

Maar daarvoor al 

Vroeger (oertijd) mens als kuddedier, geen privacy 

Nu ongeveer 19de E: nieuwe media, vb foto’s 

Telefoons aftappen 

Drugsbaronnen, misdadigers vrijuit omwille van geschonden privact 

 

CCTV Close Circuit television: gemeensch (?) van camera’s die in de  buurt hangen 

 

Yt: the Power of privacy 

Zodra de schoorsteen kwam °de privacy 

°foto’s: sued them : ° recht op privacy 

https://www.youtube.com/watch?v=KGX-c5BJNFk
https://www.youtube.com/watch?v=KGX-c5BJNFk
https://www.youtube.com/watch?v=KGX-c5BJNFk


   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

88/269 

Nu fb enzo: rights en law haven’t caught up 

Na paar uur weet die man in de video alles over vrouw gwn door haar naam 

 

6.1.6 Onze privacy onder druk 

• “Blijvende staat van openbaarheid” 

o Sociale media: bevat grote hoeveelheid informatie over ons privéleven 

▪ Wat met privacygevoelige informatie: bv. geloofsovertuiging of seksuele 

voorkeur 

o Overal informatie over ons opgeslagen en kan tegen ons gebruikt worden 

▪ Wat maakt deze media aantrekkelijk?  

▪ Negatieve gevolgen: pesterijen, roddels, onoordeel-kundig gebruik, niet te 

wissen, … 

▪ Amerika als Big Brother: telefoons, mails, …  

▪ Impact van 9-11 (onveiligheidsgedachte vs. zelfbeschikking) 

• Bij ons aanslagen in Parijs 

 

Alles wordt bijgehouden, overheden die zich moeien 



   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

89/269 

 

 

 

6.1.6.1 Twitter 
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Op twitter vaak veel scheldpartijen 

Leterme die persoonlijk bericht naar alle volgers stuurde 

 

6.1.7 Waar is onze privacy gebleven? 

Drang naar vrijheid; autonomie 

VS. 

Maatschappelijk belang, privacy opgeven voor veiligheidscontrole 

 

Public Record search: alles opzoeken 

 

• Evolutie van verabsolutering zelfbeschikkingsrecht naar verabsolutering openbare veiligheid 

– maatschappelijk belang 

o Recht op privacy ingeruild voor maatschappelijke veiligheid, bescherming kinderen, 

… 

o Fiscus (bv. innen boetes), staatsveiligheid (bv. contacten nagaan) 

▪ Halen geld af van uw fiscaal recht als ge boetes niet betaalt 

▪ Drugsonderzoekers worden zeer veel gescreened (in mails staan die termen 

nl. veel) 

▪ http://www.utahsright.com/ 

▪ https://www.idtrue.com/?src=gdisp&subid=dsk300x250&gclid=EAIaIQobChM

I67HM67ax1wIVzpd3Ch1uJAhQEAEYASAAEgITx_D_BwE 

o Recht op privacy daders weegt niet langer op tegen rechten van slachtoffers, 

kinderen (bv. art 458bis SW) 

▪ Strafwetboek: bis = uitzondering van niet mogen doorgeven van info: dus dan 

mag het wel 

o Bv. 3D-scans menselijk lichaam op luchthavens 

 

http://www.utahsright.com/dui.php?first=&last=&page=1013
http://www.utahsright.com/dui.php?first=&last=&page=1013
https://www.idtrue.com/?src=gdisp&subid=dsk300x250&gclid=EAIaIQobChMI67HM67ax1wIVzpd3Ch1uJAhQEAEYASAAEgITx_D_BwE
https://www.idtrue.com/?src=gdisp&subid=dsk300x250&gclid=EAIaIQobChMI67HM67ax1wIVzpd3Ch1uJAhQEAEYASAAEgITx_D_BwE
https://www.idtrue.com/?src=gdisp&subid=dsk300x250&gclid=EAIaIQobChMI67HM67ax1wIVzpd3Ch1uJAhQEAEYASAAEgITx_D_BwE
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Wapen op de rug, explosieven… 
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Je kan de lichaamsvormen zien, je zeer sterk blootgeven  ° kritiek 

 

6.1.7.1 Bezorgdheden 

• Personen naakt te zien vr veiligheidspersoneel 

•  Routinematig en verplicht 

•  Ook onderhuidse zichtbaar 

•  Maskeren specifieke lichaamsdelen 

 

6.1.7.2 Voorwaarden 

• Veiligheid waarborgen: stralingsrisico 

•  Geen opslag van beeldmateriaal 

•  Geen verplichting: mogelijkheid tot uitgebreide fouillering 

•  Security scan door computer, niet door operator 
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6.1.8 De Facebook-generatie 

 

 

 

 

Sollicitaties 
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Dubbel: blote borst censureren maar een moeder die k slaat laten ze wel staan. Moeder w te kijk 

gezet 
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Onlangs nog zelfmoord hierdoor (ninove)  

Verbreken van dat vertrouwen.  

 

Later: op voorbereiden, preventie = beter dan de brokken te lijmen. Je kan het niet weghalen, gaat 

wel voorbij maar is heel zwaar 

 

• http://www.flabber.nl/linkdump/video/panopticon-intrigerende-docu-over-big-brother-13031 

(‘52”10) 

 

 

 

 

http://www.flabber.nl/linkdump/video/panopticon-intrigerende-docu-over-big-brother-13031
http://www.flabber.nl/linkdump/video/panopticon-intrigerende-docu-over-big-brother-13031
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3001864
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6.2 Verwerking van persoonsgegevens 

• Inwinnen, verwerken en doorgeven van informatie centraal in pedagogische en 

sociaalagogische beroepen 

• Hulpverleners goed op de hoogte van regelgeving op vlak van beroepsgeheim, veel minder 

op vlak van privacy  

o Strafrecht (uitwisseling van gegevens: waarborgen vertrouwelijkheid) vs. ruimer 

toepassingsgebied (verzamelen, invoeren, verwerken en uitvoeren van 

persoonsgegevens) 

• Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van 

persoonsgegevens (1992) 

o Op welke manier, onder welke omstandigheden persoonsgegevens verwerkt en 

doorgegeven mogen worden (bv. parkeerboetes, elektronische ID)? 

• DAT- vs WAT-informatie? (cf. inleiding boek) 

o Overal camera’s (wat gebeurt hiermee?): 

o https://www.youtube.com/watch?v=JKfusi37o9M  

 

Beroepsgeheim breken = boete of gevangenisstraf 

Terwijl privacy op zeer breed niveau is 

 

Yt: Is er nog beveiliging in NL? 

Zo beveiligen dat 3den er niet aan kunnen. Als overheidsinstellingen gehacked worden moeten ze het 

niet melden: kan gaan om bankgegevens. Voor 5$ kan je kredietkaartnummer kopen en daarmee op 

uw rekening een auto kopen (??) bijvoorbeeld.  

Info voor identiteitsfraude 

Ouders verspreiden indirect veel info over hun kdn 

Persoonsgegevens zijn veel geld waard 

 

6.2.1 Voorwaarden m.b.t. toelaatbare verwerkingen van persoonsgegevens 

Hoe voorkomen dat info lekt, wnnr invulformulier? “I agreed en read terms of service” eens 

toestemming gegeven is blijft dat u achtervolgen  

 

Wanneer iemand flauwvalt: in portefeuille huisarts zijn nummer zoeken. Bij vitaal belang mag dit.  

 

• Ondubbelzinnige toestemming betrokkene 

• Uitvoering van een overeenkomst met betrokkene als partij 

• Verplichting opgelegd door wet, decreet of verordening 

• In functie van het vitaal belang van de betrokkene 

• Uitoefenen van een taak van openbaar belang of openbaar gezag 

• Behartiging van gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor dataverwerking, mits 

rechten van betreffende persoon niet zwaarder doorwegen 

 

• Alleen als één van deze voorwaarden is vervuld, kan verwerking plaats vinden 

o Dus eerst legitimiteit van de verwerking verifiëren 

 

 

 

• Individueel recht: men kan altijd toestemming geven/intrekken 

o Toestemming = op informatie berustende wilsuiting waarmee men aanvaardt dat 

persoonsgegevens worden verwerkt 

https://www.youtube.com/watch?v=JKfusi37o9M
https://www.youtube.com/watch?v=JKfusi37o9M
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• Afstandsclausule: niet elke keer opnieuw vragen  

o Cave: toestemming niet voor eens en altijd 

o Cliënt zo weinig mogelijk laten afzien van zijn rechten (geen blinde toestemming) 

▪ Precies en bevattelijk omschrijven welke gegevens op welke manier met 

welke bedoeling verwerkt worden en aan wie deze (met welk doel) 

meegedeeld kunnen worden 

o Afstandsclausule: enkel indien noodzakelijk voor adequate begeleiding en 

hulpverlening  

▪ Dat je in het begin zegt: “indien mogelijk wordt info van u gedeeld met 

derden” 

 

Telkens je info patiënt doorgeeft, moet je hen dit zeggen en zeggen waarom  

 

• Persoonsgegevens: informatie betreffende een natuurlijk persoon die geïdentificeerd of 

identificeerbaar is 

• Informatie = ruim interpreteerbaar 

• Geïdentificeerde of identificeerbare informatie 

• Naam- en adresgegevens, foto’s, email-adressen, biometrische gegevens  

• Niet voor anonieme informatie bij anonieme hulpverlening (bv. Teleonthaal) 

• Verwerken = opslaan, ordenen, verzamelen, bewaren, raadplegen, verspreiden, vernietigen, 

… 

• Niet van toepassing indien informatie louter voor privé-gezins- of huishoudelijk gebruik 

bedoeld is (bv. persoonlijke telefoonnummers of adressen) 

 

Code die je niet meteen met persoon kan koppelen. Meestal is 5 jaar de verjaartermijn in GGZ. Na 

die data vernietigd 

 

6.2.2 Rechten en verplichtingen van de houder van persoonsgegevens: 

transparantie 

• Opmaken van een staat of inventaris van verzamelde gegevens, wie kan dit raadplegen, wie 

is gemachtigd om (medische/juridische) gegevens te verwerken, …? 

• Aangifte doen bij Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (≠ ts manuele 

en geautomatiseerde bestanden)  

o per onderscheiden verwerking aangifte nodig (ook bij stopzetten ervan) 

o Vrijstelling bij K.B. voor personeelsadministratie, klantenbeheer,  

onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen, gemeenten en overheden 

o https://www.privacycommission.be/elg/searchPR.htm  

 

6.2.3 Finaliteit en proportionaliteit 

• Finaliteit van de gegevensverwerking:  

o Waarom?  

▪ Voor duidelijk omschreven en gewettigde doeleinden (pragmatisch)  

▪ vb. Integrale Jeugdhulp: op grond van vraag aan minderjarigen continuüm van 

hulp bieden; oa. aanleg van dossier maakt deel uit van deze hulpverlening; 

gegevens mogen uitgewisseld worden door de toegangspoort, 

trajectbegeleiders, … 

• Proportioneel:  

o Niet meer gegevens dan nodig verzamelen en niet langer dan nodig bewaren 

o Relevantie? Uitbouwen op basis van vertrouwensrelatie 

https://www.privacycommission.be/elg/searchPR.htm
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o Geen algemene regels rond wat verzameld mag worden 

o Ook bewaartermijn niet strikt bepaald (niet langer dan nodig voor doeleinden 

verwerking) 

▪ bv. 5 jaar in CAW 

▪ anonimiseren of vernietigen 

▪ Persoonlijke documenten niet vernietigen !!!  

 

Persoonsgegevens met een welbepaald doel 

Beperken tot relevante en proportionele info 

 

Vertrouwensrelatie !!!! niét gwn uithoren! 

 

• Beveiligings- en voorzorgsmaatregelen: 

o Gegevens bijwerken en verbeteren 

o Rechtstreekse toegang beperkt tot personen die deze info nodig hebben  

▪ gelaagd of getrapt systeem, volgens functie 

▪ logboek bijhouden van consultaties 

▪ Zeker voor privacygevoelige gegevens 

o Voorzorgsmaatregelen:  

▪ Technische en organisatorische beveiliging  (nt alleen tegen indringers, maar 

ook tegen verlies of ongeoorloofde wijzigingen) 

▪ Gebruiksgemak vs. beveiliging (vb. dossier in bijhuis of centraal in 

meisjesinstelling) 

o Bv. ontslag na inkijken dossier Leterme, N.B. om 

beroepsgeheim te garanderen! 

• Geen mededeling aan derden! 

o Enkel aan gerechtigde personen (op hun beurt gebonden door privacywetgeving) 

▪ Bv. pleegouders: geen recht op inzage dossier van minderjarig pleegkind 

o Voordat je iemand filmt of registreert, toestemming vragen; nogmaals voor publicatie 

in boek of op website 

▪ Vb bij kamp scouts: afstandsclausule: ook is dat miss niet gewenst 

 

6.2.4 Verbod op verwerking privacygevoelige gegevens 

Vb onderzoek migratie-criminaliteit: ° discriminatie 

 

o Zeer gevoelige gegevens, bv. ras, etniciteit, seksuele geaardheid, politieke of 

levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van vakbond (owv risico op 

discriminatie) 

o Ook principieel verbod op verwerking gezondheidsgegevens 

▪ Uitsluitend onder toezicht van beroepsbeoefenaar uit de gezondheidszorg 

▪ Alle gegevens over huidige, vroegere en toekomstige gezondheidstoestand 

▪ Wel medische gegevens verwerken in functie van verstrekken van 

noodzakelijke medische zorg (bv. allergie, slechtziend, epilepsie) 

• Bv. uitslag niet noteren in dossier als begeleider meegaat op 

consultatie met cliënt bij arts 

▪ Uitzondering: uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkene 

o Politionele of gerechtelijke persoonsgegevens: internering, veroordeling, maatregel 

BJB 

▪ Advies nodig van CBPL + enkel voor wettelijk omschreven doeleinden (bv. 

artikel 458bis) 
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o Uitzondering: bij wet vastgelegde doeleinden + voor verenigingen met 

rechtspersoonlijkheid (bv. ziekenhuizen en ziekenfondsen) + uitdrukkelijke 

toestemming 

 

6.2.5 Rechten van de geregistreerde 

Commissie besch persoonlijke levenssfeer 

  

• Van bij aanvang geïnformeerd worden 

o Welke gegevens en waarom, wie verantwoordelijk, bij wie voor vragen, … ? 

o Mogelijkheid zich te onttrekken aan verwerking persoonsgegevens 

• Recht op toegang tot de informatie:  

o ≠ wijze van toegang (schriftelijke kopie niet verplicht): recht op correctie of verwijdering 

bepaalde info 

o Niet zomaar inkijken: vraag schriftelijk stellen; 

o Wijze van toegang: volledige of gedeeltelijke inzage, kopie (gn verplichting), gesprek, 

rapportage 

o Binnen de 45 dagen antwoord krijgen 

• CBPL als klachtinstantie, evt. door aangeduide wettelijke vertegenwoordiger (in geval van 

wilsonbekwaamheid) 

o Onjuiste gegevens laten corrigeren of irrelevante gegevens laten wissen 

• Onttrekken aan verwerking van persoonsgegevens 

o Niet indien wettelijke verplichte verwerking 

 

6.3 Verslaggeving en dossiervorming 

• Belangrijk in functie van effectieve hulpverlening, opvolging en overdracht 

o Geen overeenstemming over vereiste inhoud (ook niet in WPR) 

o Heel veel gevoelige informatie 

o Selectief informatie afschermen 

o Verschillende systemen niet onderling compatibel 

• Nood aan open verslaggeving 

o rekening houden met diverse betrokkenen 

o Helder, overzichtelijk en bevattelijk 

o Doel: 

▪ Adequate begeleiding en hulpverlening 

▪ Informatie verstrekken aan derden 

▪ Administratief nut als naslagwerk 

▪ In functie van kwaliteitscontrole en audits 

• Gestandaardiseerd patiëntendossier vaak onmogelijk 

o Vaak beperkt of onvolledig, onoverzichtelijk, sterke heterogeniteit 

o Doelgroep, organisatiestructuur, interne samenwerkingsvormen 

 

• Van wie is het dossier? (=houder) 

o Niet enkel voorziening, cliënt mede-eigenaar 

o Binnen bereik van de cliënt houden (respect) 

o Toegang en samen doornemen van informatie bevordert vertrouwensrelatie + meer 

overwogen, correcte en waarheidsgetrouwe invulling 

o Te confronterende of niet bevattelijke info 

o Voorlopig document met werkhypothesen van begeleiders + partiële observaties 

o Toegang steeds begeleiden  
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• Bij vastleggen info: 

o Steeds in functie van cliënt en respectvolle beschrijving 

o Identificatie bemoeilijken + afscherming persoonsgegevens 

o Onderscheid tussen feiten en interpretaties, reflecties, hypothesen 

o Nuances aanbrengen (bv. omstandigheden gesprek, uitzonderingen) 

o Standpunt cliënt weergeven 

o Verslagen laten goedkeuren door aanwezigen  

 

6.3.1 Medische informatie 

• Communiceren met patiënten erg belangrijk + afspraken hierover maken (wat, hoe, …)  

• Patiënten hebben recht op medische informatie (WRP) 

o In casu, psychiatrische patiënten, bejaarden, kinderen in ziekenhuis, … 

o Duidelijke en begrijpbare informatie over toestand en evolutie ervan (uitzonderingen) 

o Overdracht van medische info tussen artsen, mits toestemming patiënt + respecteren 

regelgeving beroepsgeheim 

o Noodzakelijke informatie! 

 

• Opgeslagen in zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier (art. 9) 

o Recht op inzage: 

▪ Binnen de 15 dagen na verzoek 

▪ Evt. bijstand van vertrouwenspersoon 

▪ Geen informatie over derden inkijken 

o Minderjarigen: 

▪ Bij redelijke beoordeling van belangen, mag hij rechten zelf uitoefenen, anders 

ouders (afhankelijk van leeftijd + maturiteit) 

▪ Bij lichte risicoarme ingreep is toestemming bekwame minderjarige voldoende 

▪ Bij zwaardere ingreep is toestemming van ouders en minderjarige vereist 

▪ Workshop 26, pag. 186-87 

 

 

6.3.2 Toepassing privacy 
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6.3.3 Stellingen 

 

Volledig 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Volledig 

eens 

De jongere moet het volledige verslag te lezen krijgen voor 

het wordt doorgegeven aan de andere voorziening. 

     

De jongere kiest zelf of deze info wordt doorgegeven of niet. 

     

Het is belangrijk om vooral de negatieve punten door te 

geven. 

     

Door deze informatie-uitwisseling ontstaan er vooroordelen. 

     

De jongere is verantwoordelijk voor zijn eigen daden 

waardoor het gerechtvaardigd is om deze informatie door te 

geven. 

     

Men moet zich beperken tot enkel medische gegevens, dus 

ADHD en relatine. 

     

De hulpverlener heeft het recht om subjectieve informatie 

mondeling toe te voegen aan de beschreven informatie. Dit 

kan in een gesprek met begeleiders van de andere 

voorziening. 

     

Eenmalige gebeurtenissen moeten vermeld worden in het 

verslag, dus hadden er nog meer details in mogen staan. 

     

De jongen moet de kans krijgen om zijn eigen mening toe te 

voegen aan deze informatie. 

     

 

6.4 Samenwerken met collega’s? 

• Wat meedelen aan het team en wat niet?  

o Vb Cliënte die op kamer is geweest ’s nachts 

o Mag cliënte geheimhouding eisen naar team toe? 

• Nood aan visie over uitwisselen van in fo met diverse betrokkenen 
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o Beroepsgeheim strikt genomen individuele verantwoordelijkheid, maar nefast dat 

hulpverlener alleen blijft staan met die verantwoordelijkheid 

o Uitwerken van een algemene, niet-casusgebonden visie 

▪ Afsprakenkader rond uitwisselen van informatie (bv. Bij sporen van mishandeling) 

▪ Houding aannemen om steeds weer te reflecteren over meest aangewezen 

handelswijze 

▪ Bij gebrek aan afsprakenkader, twijfel over wat te doen 

▪ Roddels of informele informatie-uitwisseling 

• Loyauteit 

o Dilemma: Vertrouwensrelatie met cl, beroepsgeheim vs. Collegiale relatie met andere 

hulpverleners 

o In toekomst ook nog met elkaar samenwerken 

o Anonieme bespreking niet altijd haalbaar 

 

• Gedeeld beroepsgeheim: 

o Reeds enige tijd ingeburgerd in rechtsleer 

o Delen van informatie met andere hulpverleners van buiten het team, ook gebonden aan 

beroepsgeheim 

o Strenge voorwaarden + toestemming van de cliënt 

 

• Gezamenlijk beroepsgeheim:  

o Delen van informatie met andere hulpverleners binnen bestaand team 

o Strenge voorwaarden + toestemming van de cliënt 

 

6.4.1 Gedeeld beroepsgeheim 

• Nodig om informatie uit te wisselen 

o Relevante info delen vanuit verantwoorde doelstellingen 

• BV Deontologische code CLB-medewerkers 

o “Meedelen van info door iemand die gebonden is aan beroepsgeheim aan iemand 

anders die zelf ook gebonden os aan beroepsgeheim. Beperkt zich aan relevante 

informatie aan relevante personen, met impliciete of expliciete toestemming cliënt. “ 

• Voorwaarden: 

o Toestemming nodig 

o Cl. Betrokken en op de hoogte van werkwijze 

o Relevante gegevens (noogzakelijke en nuttige info) 

o Betrokkenen ook gebonden door beroepsgeheim 

o Met dezelfde finaliteit (betrokken bij behandeling 

o Meest aangewezen persoon 

o Vorm van informatieoverdracht is doordacht 

o Cliënt bevat de voorwaarden voor informatie-uitwisseling 

• Cliënt van bij eerste contact hiervan op de hoogte brengen 

• Plicht tot geheimhouding  prevaleert op recht om gegevens uit te wisselen 

• Dezelfde beroepsgroepen of minimaal zelfde finaliteit (niet met justitie-assistenten) 

• Decreet Integrale Jeugdhulp (art 31-32) 

 

• Gedeeld beroepsgeheim wettelijke basis in Decreet Integrale Jeugdhulp (art. 32): 

o “Actoren wisselen onder elkaar persoonsgegevens uit met het oog op de uitvoering 

van de taken en bevoegdheden geregeld door dit decreet. Deze gegevensuitwisseling 

is onderworpen aan volgende voorwaarden: 
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▪ Gegevensuitwisseling heeft enkel betrekking op gegevens die noodzakelijk 

zijn voor jeugdhulp (‘need to know’) 

▪ Gegevens worden enkel uitgewisseld in belang van personen tot wie de 

jeugdhulp zich richt;  

▪ De genoemde actoren trachten, in de mate van het mogelijke, de 

geïnformeerde instemming met de gegevensuitwisseling te verkrijgen van de 

persoon op wie de gegevens betrekking hebben” 

• Doorgeven van informatie aan hulpverleners van buiten de jeugdhulp (bv. Huisarts, advocaat) 

kan enkel mits toestemming en noodzaak en belang van de jongere  

 

6.4.2 Gezamenlijk beroepsgeheim 

• Van meer recente datum dan gedeeld beroepsgeheim en soort uitbreiding ervan 

• Betreft duidelijk omschreven en samengesteld hulpverlenersteam met gedeelde case-load 

• Staat op het team van hulpverleners in plaats van op hulpverleners afzonderlijk 

• Tussen teamleden geen grenzen inzake beroepsgeheim, zodat alle relevante informatie vrij 

kan circuleren in het team (CLB, CKG, CBJ, pleeggezinnendienst…) 

• Gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team 

• Alleen die informatie die relevant is voor het opnemen van hulpverlening (‘Nice to know’ vs. 

‘need to know’) 

• Betreft afgelijnde hulpverleningseenheid met gezamenlijke verantwoordelijkheid naar cliënt 

• Cliënt is geïnformeerd en heeft zijn toestemming gegeven; 

• Beroepsgeheim blijft onverkort gelden naar derden! 
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7 VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN; 

AFZONDERING, FIXATIE EN ANDERE 

(DWANG)MAATREGELEN IN DE GEESTELIJKE 

GEZONDHEIDSZORG EN ANDERE SECTOREN 

Bart Thomas  

 

 

Vader in hongerstaking voor plaats in psychiatrie! 

Ook in de ouderenzorg dwangmaatregelen 

 

Jonathan Jacob 

Personeel he gestaakt om directeur te steunen, maar he zwaardere straf gekregen 

 

Het grote psychiatrierapport, feb 2017 (DM) 

Sedert toen is er veel op geanticipeerd, veel veranderd 

 

Meisje (11) opgesloten in volw psychiatrie: °grote paniek, geen plaats (was in het Guislain) Meisje 

moest in haar kamer blijven, mocht geen contact hebben met de anderen 

 

Vooral SPA wou verandering 

 

Normaal mag k -16 niét opgenomen worden bij volwassenen, bij eetstoornissen gebeurt dit wel vaak: 

13, 14 j… 

 

15 miljoen euro extra voor hulp aan jongeren met psychische problemen: 36 psych centra, politiek 

spel dat gespeeld wordt 

 

14,6% (-16 j jgn) onderworpen aan vrijheidsberovende maatregelen: nuanceren: in VL geen uniforme 

voc: “wat is fixatie? Vrijheidsberovende maatr?” Appels met peren vgl^n 

 

Klink aan voordeur, maar geen klink aan binnenkant 
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Medicatie met chip: als ze medicatie niet nemen krijgen ze smsje. Goedgekeurd in Amerika voor 

psychotici en schizofrenen 

 

Video: Evenwicht 

Dakscène: “Im gonna fly Howard!” 

Zijn collega: kijk naar mij! Communiceren! 

1. Uzelf veilig stellen (touw) 

2. Man is manisch depr. Men moet psych ziekte kunnen vaststellen om op te kunnen 

nemen. Op bepaald moment moet je kunnen vaststellen dat er een gevaarsituatie is 

en dat hij moet worden opgenomen 

 

7.1 Basisprincipe: vrijheid 

Art 5 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM): 

“Niemand mag van zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en 

overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure…” 

 

Art 12 van de Belgische grondwet:  

“De vrijheid van de persoon is gewaarborgd…” 

 

 

7.2 Vrijheidsberoving: statuut van de persoon 

Art. 2: “…De beschermingsmaatregelen mogen, bij gebrek van enig ander geschikte behandeling, 

alleen getroffen worden ten aanzien van de geesteszieke indien zijn toestand zulks vereist, hetzij 

omdat zijn gezondheid en zijn veiligheid ernstig gevaar brengt, hetzij hij een ernstige bedreiging vormt 

voor andermans leven/integriteit…” 

 

7.3 Vrijheidsbeperkende maatregelen: handelingen van 

hulpverleners 

• Beschermingsmaatregelen: “met de wil van patiënt” of patiënt heeft zijn toestemming 

• Dwangmaatregel: bescherming “tegen de wil” van de patiënt en/of patiënt heeft niet zijn 

toestemming 

• Patiënt die zijn wil niet kan uitdrukken/wilsonbekwaam: ofwel posthoc, ofwel toestemming 

door vertegenwoordiger van patiënt 

 

7.3.1 Directe vrijheidsbeperkende, restrictieve of bescherming- of 

beveiligingsmaatregelen: situationeel  

• Afzonderen 

o Een beschermingsmaatregel tov patiënt en of zijn omgeving door tijdelijk 

onderbrengen van een patiënt in een gesloten afzonderingskamer met als doel het 

voorkomen dat hij/zij zichzelf of anderen lichamelijk letsel zou toebrengen 

o De afzondering moet bijdragen tot het bewaken van de fysieke en psychische 

integriteit van de patiënt 

• Fixeren  

o Een beschermingsmaatregel tov een patiënt die de mobiliteit en het handelen beperkt 

door het vastbinden in een bed met als doel het voorkomen dat hij/zij zichzelf of 



   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

106/269 

anderen lichamelijk letsel zou toebrengen en/of om levensnoodzakelijke behandeling 

mogelijk te maken 

o Als middelen worden gebruikt enkel- en polsbanden, buikriem, lendengordel 

o  

o  

▪ Scheurvrije kledij, extra zware kettingen 
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o  

▪ Handen normaal ook met plank (paar jaar oud) 

 

o  

▪ Netbedden: Romenië, Oostenrijk, Duitsland, bestaan nog altijd 

▪ Mentale beperking en psych stoornis 

o Aan handen, benen, middel, nek… vastgebonden 

o Normaal aan bed, enkelbanden en buik 

o Maar al gezien dat ze dit doen aan een chauffage of zware stoel 
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o  

 

▪ Vooral geriatrie 

o  

▪ Amerika 
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o  

▪ Wordt niet meer gebruikt, jgn in gesl stoel 

 

o  

▪ Promotiefoto’s 
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o  

▪ Naakt vastgebonden aan muur, mama ernst, papa nam foto (in NL) 

 

o  

▪ Paar jaar oud in NL 

 

o Risico’s van fixatie:  
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▪  

• In UZ + - 2000: 3 dodelijke gevallen daardoor 

• Enkel om lenden vast: proberen los te komen: kan uzelf ophangen 

daardoor! 

• Heeft dit al meegemaakt! Daarom de uitgebreide beslisboom 

▪  
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o  

▪ Bij levensnoodzakelijke medicatie, persisterende automutilatie 

 

o  

▪ Scientology heeft dit gepubliceerd (scientology en psychiatrie gaan niet 

samen) 

o Huisdieren: 

▪ “Ook het vastbinden van patiënten wordt volgens Bart Thomas, die aan de 

universiteit Gent de interne dwangmaatregelen bestudeerde, nog in de helft 

van de psychiatrische instellingen gedaan, wat soms fataal kan aflopen door 

verstikking. Volgens Thomas zijn er zo elk jaar gevallen van ophanging of 

bijna-ophanging. ‘Nog altijd worden er eenpunts- of tweepuntsfixaties gedaan 

met een buikband, wat radicaal verboden zou moeten worden, omdat het 



   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

113/269 

levensgevaarlijk is. Vastbinden doe je al met moeite met huisdieren, laat staan 

met mensen.’ (Chris Destoop, Knack, maart 2008) 

 

• Medicatie: 

o Een beschermingsmaatregel tov patiënt die sederende medicatie krijgt met als doel 

het voorkomen dat hij/zij zichzelf of anderen lichamelijk letsel zou toebrengen en/of 

om agitatie te verminderen 

o  

o Video: orkest lastig vallen. Gevaarsituatie of niet?  

▪ Manisch depressief, 1e prikkel al meezwaaien 

▪ Moest die man nu in afzondering? Gefixeerd op 4 punten 

▪ Haldol: forse antipsychotica (begint ervan te roepen) 

▪ Amytal 

▪ Proportie met gevaarsituatie? 

 

o  

▪ Gesloten kooi vroeger (Guislain) 

o Tranquilizers: mensen plat krijgen 

o Basismedicatie en dan extra geven in spuitvorm om hun stil te houden 
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• Andere: voeding/vocht 

o En beschermingsmaatregel tov patiënt die voeding/vocht via sonde/infuus krijgt met 

als doel het voorkomen van verdere gewichtsdaling en/of een levensnoodzakelijke 

behandeling mogelijk te maken.   

o Te laag gewicht en eten weigeren: via lichaamsopening onder dwang voeden  

    

• Separeren 

o Een beschermingsmaatregel tov de patiënt en of zijn omgeving door tijdelijk 

onderbrengen van een patiënt in zijn open eigen kamer of beveiligde kamer 

(comfortroom) met als doel het voorkomen van verdere gedragsescalatie 

o  Veiligheid 

o  

Scheurvrije kledij  
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o  

▪ Feller, “tranquilizing pink” studie: heeft ergens kamer gans roos geschilderd en 

gekeken of dit werkte (?) 

o Afzonderen in open kamer 

 

• Time-out 

o Een beschermingsmaatregel tov de patiënt en of zijn omgeving door tijdelijk 

onderbrengen van een patiënt in een open prikkelarme ruimte met als doel het 

voorkomen van een verdere gedragsescalatie 

o  
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o  

o  

▪ In Laritas Melle, Fatboy, Versch lichtintensiteiten (blauw niet zo goed, pink is 

beter) 

o Is enkele minuten 

 

7.3.1.1 E Delphi study 17 landen, Seamus Cowen, e.a. 2011-2016: 2809 respondenten! 

• Physical restraint 16,9% 

• Seclusion 15% (afzonderen) 

• Medication 14% 

• Talk therapy 11% 

• De-escalation 7% 

• … 

 

Zeker Europees probleem 
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7.3.1.2 E Delphi study 17 landen, Seamus Cowen, e.a. 2011-2016: 1734 respondenten! 

Last recive training: 

• Last 6 months 38,4% 

• Last year 30% 

• Last 5 years 22,5% 

• Longer 5 years 9,1% 

No training: 19,5% 

 

7.3.2 Indirecte vrijheidsbeperkende, restrictieve of beschermingsmaatregelen: 

structureel 

• Handelingen uit het huishoudelijke reglement of basisafspraken 

• Beschermingsmaatregelen tov patiënt door middel van het inhouden van basisbehoeften 

(drank, voeding, relaties?) geld, uitgangsregeling met als doel verdere probleemsituaties 

preventief te vermijden 

 

7.3.3 Wetgeving nationaal 

• De jaren ’70:  

o KB van 15 februari 1974 voor A en T bedden 

▪ “De inrichting of de dienst moet beschikken over: (…) observatiekamers voor 

het afzonderen van onrustige zieken, die kamers moeten in nabijheid van de 

kamer van de wacht gelegen zijn en moeten beschikken over voldoende 

verlichting, comfort en verluchting; die kamers moeten zo worden ingericht dat 

de veiligheid van de zieke is gewaarborgd, (…)” 

o KB 29 maart 1977 voor de K bedden 

▪ “Observatiekamers voor het afzonderen van onrustige zieken welke 

gedragsstoornissen vertonen of lijden aan een besmettelijke aandoening. Die 

kamers moeten in de nabijheid van de wacht gelegen zijn. De kamer moet zo 

worden ingericht dat de veiligheid van de zieke gewaarborgd is.” 

• De jaren ’90:  

o KB van 18 juni 1990: betreffende de verpleegkundige prestaties/KB 13 juli 2006: 

verstrekkingen 

▪ Bijlage 1: Technisch verpleegkundige prestaties/verstrekkingen opgesomd 

• Fysische beveiliging: “maatregelen ter voorkoming van lichamelijk  

letsels: fixatiemiddelen, isolatie, beveiliging, toezicht” 

 

 

▪ Rechtvaardigheidsgrond: toelaatbaarheid 

• “Teneinde de fysieke en psychische integriteit van bepaalde patiënten 

in psychiatrische ziekenhuizen of ziekenhuisdiensten te vrijwaren, zijn 

dergelijke dwangmaatregelen evenwel soms onvermijdelijk.” 

▪ Definitie van een dwangmaatregel  

• Iedere maatregel gericht op de afzondering van de reeds opgenomen 

patiënt waardoor diens bewegingsvrijheid wordt beperkt..(vrije en 

gedwongen opname). 

▪ Verantwoordelijkheid  

• “De verantwoordelijkheid voor de beslissing van een dwangmaatregel 

ligt in de eerste plaats bij de behandelende arts.”  

• “Therapeutische maatregel” 
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• Uitvoering: “Wat de uitvoering aangaat van de beslissing een 

dergelijke maatregel te nemen, dienden de andere personeelsleden in 

het gehele ziekenhuis eveneens hun verantwoordelijkheid te dragen.” 

▪ Gedragscode 

• “Iedere dienst die moet beschikken over een afzonderingskamer zal 

een interne gedragscode moeten opstellen voor het nemen van 

dwangmaatregelen. Die gedragscode dient uitvoerig de 

omstandigheden te beschrijven waarin een dwangmaatregel 

geoorloofd is alsook de regels die in acht moeten worden genomen bij 

het gebruiken van de afzonderingskamer. Voorts dient deze code aan 

alle personeelsleden te worden meegedeeld zodat deze hem kunnen 

naleven.” 

• Uitvoering: “Aangezien het nemen van dergelijke therapeutische 

maatregelen voor de patiënt zeer ingrijpend en ernstig is, zal deze op 

dat ogenblik een intensieve behandeling en verzorging dienen te 

krijgen. Al het mogelijke zal bovendien moeten gedaan worden opdat 

de maatregel zo snel mogelijk ongedaan gemaakt kan worden, en de 

betrokkene op een veilige en menswaardige manier behandeld wordt.” 

• Registratie 

o Naam van de patiënt, leeftijd, geslacht, opnamedatum, 

nummer van de afzondering (per jaar);  

o Datum en uur van ingang en opheffing van de maatregel; 

o Naam en handtekening van de geneesheer onder wiens 

verantwoordelijkheid deze maatregel moet getroffen worden; 

o Naam en handtekening van de verantwoordelijke 

verpleegkundige; 

o Reden en indicatie voor de maatregel (hieruit dient te blijken 

dat het om een noodmaatregel gaat); 

o Eventuele medicatie;  

o Follow up gegevens.  

• Minderjarige… 

o “Telkens het gaat om het afzonderen van minderjarigen of 

onbekwaam verklaarden, dienen de ouders of hun wettelijke 

vertegenwoordigers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte 

gebracht te worden.” 

 

o Wet van 26 juni 1990: Bescherming van de persoon van de geesteszieke 

▪ Artikel 1: 

• “Buiten de beschermingsmaatregelen waarin deze wet voorziet, 

kunnen de diagnose en de behandeling van psychische stoornissen 

geen aanleiding geven tot enige vrijheidsbeperking…” 

▪ Artikel 2: 

• “De beschermingsmaatregelen mogen, bij gebreke van enige andere 

geschikt behandeling, alleen getroffen worden ten aanzien van een 

geesteszieke indien zijn toestand zulks vereist, hetzij omdat hij zijn 

gezondheid en zijn veiligheid ernstig in gevaar brengt, hetzij omdat hij 

een ernstige bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit.  

De onaangepastheid aan de zedelijke, maatschappelijke, religieuze, 

politieke of andere waarden mag op zichzelf niet als een geesteszieke 

worden beschouwd.” 

▪ Artikel 3:  
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• “Degene die zich vrij laat opnemen in een psychiatrische dienst, kan 

deze te allen tijde verlaten.” 

o Omzendbrief Weckx 24 oktober 1990 

▪ “Bij gebreke van een precieze en aangepaste wetgeving op dit vlak in 

België,..” 

▪ “Aan de hand van deze omzendbrief en door het naleven van de erin 

vermelde principes en maatregelen zou men moeten komen tot een 

afzonderingsbeleid waarbij de noden op medisch vlak verzoend worden met 

de essentiële rechten van de patiënten in deze omstandigheden.” 

o KB van 18 juli 1991: Uitvoeringsbesluit van wet 26 juni 1990 

▪ Artikel 5 § 1 

• “Indien een persoon ten aanzien van wie een beschermingsmaatregel 

gelast werd, in een daartoe in die dienst aangewezen isolatie – en 

observatiekamer ondergebracht wordt, dient de geneesheer – 

diensthoofd van de dienst deze dwangmaatregelen in een register op 

te tekenen met vermelding van de duur, aard en medische indicatie”. 

▪ Artikel 5 § 2 

• “Indien er maatregelen zoals bedoeld in § 1 worden genomen moet 

het verpleegkundig personeel een intensief en regelmatig toezicht 

houden” 

 

• De jaren ’00:  

o Wet van 22 augustus 2002: de rechten van de patiënt 

▪ Artikel 5: 

• “De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en 

zijn recht op zelfbeschikking en zonder enig onderscheid op welke 

grond ook, tegenover de beroepsbeoefenaar recht op een 

kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften.” 

▪ Artikel 6:  

• “De patiënt heeft recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en 

recht op wijziging van deze keuze behoudens, in beide gevallen, 

beperkingen op gelegd krachtens de wet.” 

▪ Artikel 8 § 1: 

• “De patiënt heeft het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij 

toe te stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. 

Deze toestemming wordt uitdrukkelijk gegeven behalve wanneer de 

beroepsbeoefenaar, na de patiënt voldoende te hebben geïnformeerd, 

uit de gedragingen van de patiënt redelijkerwijze diens toestemming 

kan afleiden.” 

o Decreet 7 mei 2004: Decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale 

jeugdhulp 

▪ Artikel 27: 

• “Geen enkele minderjarige wordt in de jeugdhulp onderworpen aan 

een onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.” 

▪ Artikel 28: 

• § 1. Sancties vanwege de jeugdhulpaanbieders zijn aan de 

persoonlijkheid van de minderjarige aangepast en zijn proportioneel 

met de ernst van de feiten. Ze bevorderen altijd de opvoeding en 

hebben geen traumatische uitwerking.  
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• § 2. Lichamelijke straffen, geestelijk geweld, onthouding van 

maaltijden en, behoudens andersluidende rechterlijke beslissing, 

onthouding van bezoekrecht, zijn verboden.  

• § 3. Tijdelijke afzondering of tijdelijke vrijheidsbeperking is alleen 

mogelijk indien en zolang als het gedrag van de minderjarige: 

o 1° Risico’s inhoudt voor zijn eigen fysieke integriteit, of; 

o 2° Risico’s inhoudt voor de fysieke integriteit van 

medebewoners of personeelsleden of materieelvernielend 

werkt.  

De procedures van jeugdhulpvoorzieningen om tot tijdelijke 

afzondering of tijdelijke vrijheidsbeperking over te gaan, zijn duidelijk 

omschreven in het huishoudelijk reglement en worden duidelijk 

meegedeeld. Als gebruik wordt gemaakt van een beveiligingskamer, 

het beveiligingsdossier, de duur van de beveiliging en het toezicht. 

 

• Indirecte manier: reglement, beschermingsmaatregelen (voeding, uitgaan…) 

• Te veel betutteling onder vorm van beschermingsmaatregelen 

 

7.3.4 Wetgeving: internationaal 

• United Nations verklaring 46/119 over de bescherming van persoon en de verbetering van de 

geestelijke gezondheidszorg (1991) 

• Europese Raad: 

o Recommendation 1235 (1994) 

o Recommendation 10 (2004) 

• Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM° (1950): 2 artikels en 3 arresten 

o Arrest Ashingdane, 1985: 

▪ “Het onderscheid tussen vrijheidsberoving en een vrijheidsbeperking, slechts 

een onderscheid in graad of intensiteit, en geen fundamenteel of essentieel 

onderscheid.” 

o Arrest Herczegfalvy 1992: 

▪ Bij een klacht van een psychiatrische patiënt tegen de Oostenrijkse staat 

werd beslist:  

• “Het hof oordeelde dat deze maatregelen, onder dwang toedienen 

van voedsel en medicatie, het fixeren op bed en ook het afzonderen 

van betrokkene, toegelaten waren.” 

o Arrest Aerst 1998: 

▪ “…de vrijheidsberoving van de geesteszieke pas rechtmatig is in de zin van 

artikel 5.1. e EVRM wanneer de geesteszieke opgesloten wordt in een 

ziekenhuis of een gelijkaardige instelling die aangepast is aan de bijzondere 

behoeften van de geesteszieke en wanneer ze voorziet in een geschikte 

behandeling.” 

• Comité ter preventie van foltering en onmenselijke behandeling of bestraffing (CPT) (1991) 

o Komen om het jaar naar gevangenissen en PC: door die commissie is Be 10tallen 

jaren veroordeeld, drm openen van die FPC in Gent en in Antw 

 

 

7.4 Discussie  

3. Juridische statuut is duidelijk! 

4. Dwangmaatregelen zijn afgeleid!  
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5. Verhouding tussen patiënt en hulpverlener is verduidelijkt maar niet sluitend! 

6. Is er behoefte aan een wettelijk kader? 

7. Taak werkveld: uniformiteit, gedragscode. 

 

7.5 Seclusion and restraint and other coercive measures: 

overview of the research efforts in Flanders 

 

 

De meest geïsoleerde groep van Vlaanderen: “Een vriendin van me zat liefst vier weken in een 

isoleerkamer. Ze had er alleen een stinkend toilet, een vastgeschroefd bed en een bepiste matras. Ze 

schreef met haar menstruatiebloed op de muur: “u kill me” en “ik kan niet meer”. (Chris De Stoop, De 

Morgen, sept. 2008) 

 

‘Opvoeden is hier damage control’ Personeel gesloten jeugdinstellingen staakt na geweldincident 

met psychisch gestoorde jongen 

Ruislede: opvoeder bijna neergestoken: die patiënt past hier eigenlijk niet, doorschuiven 
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7.5.1 Overview research efforts (university hospital Ghent) 

• Retrospective research 1985 – 1986 : 2 units 

• Prospective research 1988 – 1989 : 21 units 

• Retrospective research 1993 – 1995 : 151 units 

• Retrospective research 1998 – 1999 : 13 units 

• Longitudinal research 1985 – 2009 : 4 units 

 

UZ Gent 

 

7.5.1.1 Research 1985 

• Seclusion incidence: 20% 

• Seclusion frequency: 1,58 

• Seclusion duration: average 23h  (1h – 1248 h (= 7, 48 weken) ) 

• Restraint (fixation): 2% 

 

7.5.1.2 Research 1988-1989 

• Incidence of seclusion: 3% - 63% 

• Frequency of seclusion: 1,1 – 9,7 

• Duration of seclusion: a = 7,5h – 157h 

• Restraint: 0% - 91% 
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In andere ziekenhuizen gaan kijken 

T = chronische (?) 

 

 

Acute afd 

 

 

24 sept 14: DS: Hoop in de psychiatrie van morgen 

“Brenda F.: “De psychiatrie staat nog even ver als 150 j terug” 

Met postnatale psychose de isoleercel in “Criminelen krijgen een eerlijker proces” 
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Nr 3 en nr 11 zijn ontwenningsafdelingen 

 

 

 

 

Groene lijn: chronisch  ‘s ochtends: als ze niet wouden gaan naar de therapie: autom in afzondering 

Acute  ’s avonds: psychotici geen referentiepunt meer, is gevaarlijk moment voor hun. Dus voor de 

veiligheid.  
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Spectaculaire verschillen 

 

 

Nr 14: Gedragstherapie: 

1. 1 dag volledige afzondering 

2. 1 halve dag afzondering, in halve dag gwn 

3. Niet in afzondering 

Maar bij terugval slecht gedrag ^ ga je een stap terug 

 

Nr 15: Jong-psychotici:avond= angstig. Nu veel licht!!! Geen donkere hoeken meer! 
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Nr 15: Jgn roken op kamer = 7 d afzondering 

 

 

Afzondering meer fixeren: uit gewoonte, niet “gevaarsituatie” 
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“Uit gewoonte”; “Afzonderingskamer is niet veilig genoeg” ipv hun kamer aan te passen 

 

 

Wie fixeert er wie? 2 groepen verpleegkundigen.  

4 bewakers bij: idee van “law en order”, nu niet meer 
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Velen angstig om in de nachtdienst te werken: ging sneller fixeren (persoon werd uit de nachtdienst 

geplaatst) 

 

7.5.1.3 Research Design 1988 – 1998 

• In follow-up research 1988 

o Aim: evolution over 10 years 

• Research 1988: 6 hospitals 

• Research 1998: 4 hospitals 

• 13 units with + - same patient profile 1988 

• Restriction:  

o Changes of units in patient population or fusion of units 

• Research questions: 

o Moment of seclusion during admission 

o Incidency 

o Frequency 

o Duration 

o Restraint (fixation)  

o Extra medication  

o Number of staff 

 

• No distinction between A- en T-units   

• 5 groups of mental disorders: 

o 3 admission units 

o 3 adolescence units 

o 3 addiction units 

o 2 depression units 

o 2 mentally handicap & behavior disorders units 

 

 

Evolutie 
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Ook frequentie 

 

 

Na 10 j bleef het ongeveer hetzelfde 

Té lang afzondering: psychose bestendigen 

In Amerika studie: bedoeling # dagen in prikkelarme situatie te leven  

(na paar UUR al stopgezet, proefpersonen kwamen er psychotisch uit) 
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Binnenkort cijfers 2018; bezorgdheid: minder afzonderen en meer medicatie 
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Versch activiteiten om dit trachten te verminderen 
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Acties om minder afzonderingen te hebben 

 

7.5.2 Architecture and infrastructure 

7.5.2.1 Smallest seclusion room 

 

Paar m^2. Bed 90 cm, persoon van 1m70 
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Amerika  

Bij sommigen het oude bezemkot als isolatiekamer 

 

7.5.2.2 Average seclusion room 
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7.5.2.3 Preferred seclusion room 

 

Manisch: te veel prikkels overal. Langzaam aan prikkels opbouwen (raam) 

Maar ook: “waar ben ik, dag, uur…”: zich kunnen oriënteren 
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In NL 

 

7.5.2.4 Seclusion unit 

 

 

Comfort rooms in NL, tralies wel, maar detail 
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Veiligheid! Geen scherpe hoeken. Permanente camerabewaking. 

 

7.5.3 Discussion 

• Uniformity in definition of seclusion & restraint 

• Code of practice & good practices 

• Agression control plan en training nodig in elk ziekenhuis 

o Profile of the aggressive patient belangrijk: ipv hen alleen schuld geven, kijken naar 

cultuur die er heerst, sfeer… 

• Number of staff 

• Emotional experience of patient and staff 

o Vroeger als je klop kreeg moest je dat gewoonweg “accepteren” en doorwerken met 

die patiënt. Nu daaraan werken.  
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7.5.4 Prijs humane psychiatrie (vroeger niet humaan???) 

• 2012: Van opsluiten naar aansluiten. Sint Jozef Pittem 

• 2014: Ingrid Lammerant: perspectief van een mens met ervaring 

• www.ervaringdelen.be 

• 15 dec 2016: en de winnaar is…..??? 

7.6 Stroomstootwapen 

 

Doen ze dus in België al. Meisje uitgeschakeld met impactmodel.  

 

 

 

http://www.ervaringdelen.be/
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50 000 V.  

Less than lethal.  

X26: kleine elektrische shock  

Al in Amerika gebruikt, vooral in gevaarsituaties! 

Wrm less than lethal wapens bestaan?  

 

Uit de politiewereld 

Valt automatisch neer (spieren spannen zich op) 
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7.7 Schedeloperaties 

 

 Hersenchirurgie 
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ECS (depressie): Elect. Craniale stimulatie 

 

 

 

 

Vooral frontaal links minder bebloed (stemming, lust…) 
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7.8 Eetstoornissen 

 

Video: K13 Gent 

Patiënten waren er 3-6 m.  

1/3 geneest 100%, 1/3 terugval maar ongeveer cv, 1/3 chronische eetstoornis (kans op dood heel 

groot, zoals bij Carolien (stierf op 19jarige leeftijd) )  

Spreekt in team af 

Waren 1 van de eersten die ouders betrokken 

(prof gastcollege werkte daar dus) 

Carolien op 19j zekere autonomie: blijven onderhandelen tot ze ja zeggen 

Naast sondevoeding ook soms gwne voeding: autonomie 

 

K13 nu K12-F in het UZ Gent 
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Delen met medepatiënten: “ik zie dat je minder eet” (tegen elkaar) 
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7.9 Best practices 
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 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

146/269 
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7.10 Besluiten 

• Geen harde, maar warme psychiatrie nodig! 

• Gedwongen opname is zelden het antwoord! 

• Grondige, rechtvaardige en menswaardige aanpak indien vrijheid wordt ontnomen! 

• Toch van harte welkom in de nieuwe GGZ. 

 

Zie bijlage: tekst Bart Thomas 

 

8 ’T ZITEMZO… MET DE DISCRETIEPLICHT OF HET 

AMBTSGEHEIM EN HET BEROEPSGEHEIM 

’t Zitemzo is klein vzw in Gent: kinderrechten en allerlei vragen waar kdn en jgn terecht kunnen over 

de wet en procedures.  

Zij moet alle professionelen met hun vragen over procedures en wetgevingen helpen 

 

8.1 Beroepsgeheim 

• Opgenomen in 1867 

• in het Strafwetboek 

• Omwille van maatschappelijk belang 
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=> Problemen : Instemming + onaangepast 

• Huidige evolutie : vooral openheid voor aanpassing in kader van justitie/politie... 

• Waken over individueel belang betrokkene 

• Beroepsgeheim dekt een 2-persoonsrelatie 

• Uitzonderingen beperkt interpreteren 

 

Als gij uw beroepsgeheim schendt, dan klagen ze u aan en niet uw voorziening 

Mensen met een beroepsgeheim kunnen geen info over kind doorgeven aan school 

Oogarts mag niet zelf laten weten aan de school dat kind een bril moet dragen 

 

Probleem: mensen kunnen geen instemming geven omdat het opgenomen is in het strafwetboek 

Er is nu soms gedeeld beroepsgeheim maar dat is niet opgenomen. Omdat dat in 1867 niet nodig was 

 

Bepaalde beroepen verplicht geen vertrouwelijke info de wereld in te sturen   

 

Boodschap: als ge problemen hebt, zoek hulp. Neem iemand in vertrouwen die u helpt.  

Garantie van de overheid dat het geheim blijft door het in strafwetboek te steken  

 

Men vraagt al 50 jaar aan de overheid om beroepsgeheim te mogen delen als er instemming is.  

Ze doen dat niet. Het enige dat ze wel veranderen is dat ze naar de politie moeten gaan soms.  

 

Vb. School heeft ook soort geheimhoudingsplicht. Moeder met zoon: islambelijder; zeer modern… Laat 

extreme wat los. Na aanslagen maakt ze zich zorgen. Vraagt aan leerkrachten of hij ook verandert op 

school. Hij leekt extremer te worden: hoe ga ik daar best mee om?  

 

Lk gaat naar directie, directie gaat nr politie. Politie stuurt iemand van de sociale dienst. Moeder was 

furieus. Iemand met een kleine bezorgdheid moet de kans hebben om daarover te praten. Oké als het 

nu zou gaan om bommen maken, maar waar die vrouw over sprak was zo ambigue. Men moest met 

die jongen in dialoog gaan. Wat nu bereikt? Familie zwijgt er volledig over.  

 

Niet te snel de stap zetten naar justitie. Iemand die info geeft en iemand die info krijgt. Hulpverleners 

gaan snel alles bespreken in team. Leren van elkaar en dingen aftoetsen. Maar is het altijd nodig om 

te zeggen “het gaat om Jantje Pieters uit Molenbeek”? Kan je niet gwn spreken van “het gaat om een 

jonge gast die…” 

 

Men vraagt steeds meer dingen te delen met justitie en alles onderling als hulpverleners te bespreken. 

Kunt ge dat niet anoniem doen? 

 

8.1.1 Beroepsgeheim – Art. 458 Sw. 

 Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle 

andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn 

toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat ze worden geroepen om in rechte of voor 

een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet, het 

decreet, of de ordonnantie hen verplicht of toelaat die geheimen bekend te maken, worden gestraft 

met een gevangenisstraf van 1 tot 3 jaar en een geldboete van 100 tot 1000€ (x8). 

 

In die tijd waren het vooral die mensen die het vertrouwen van mensen had.  

Hebben uiteindelijk dit toegevoegd: “en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep 

kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd” 

Op zich is het dan eigenlijk ook de kapper, maar de kapper heeft geen beroepsgeheim 



   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

149/269 

 

8.1.2 Beroepsgeheim: op wie van toepassing?  

• principe: tekst art. 458 Sw. + rechtspraak: 

beroepsgeheim voor iedereen die uit hoofde van staat of beroep vertrouwensfunctie 

uitoefent  

=> ook vrijwilligers en stagiair(e)s :  als hulpverlenende taak + in georganiseerd verband 

=> criterium: ‘noodzakelijke vertrouwensfiguur’ 

▪  ‘vrijwillige confidenten’ 

 

Mensen aan wie ge uw ziel moet prijsgeven als ge er hulp voor wilt krijgen. Kapper moet uw leven 

niet kennen om u een mooi kapsel te geven.  

 

Niet iedereen van ons zal beroepsgeheim hebben. Vraag u af: zijt ge iemand die in vertrouwen 

genomen wordt en is dit noodzakelijk? 

 

Klinisch orthopedagoog heeft beroepsgeheim 

 

• Art. 458 Sw. + Criterium Cass : nog niet altijd duidelijk =>  

• Bijzondere wetgeving : 

o Beroepsgeheim van toepassing op iedereen die medewerking verleent aan bepaalde 

wet of decreet : 

• Art. 7 Decreet IJH (bv. vertrouwenspersoon) 

• Art 7 Decreet Bijzondere Jeugdbijstand 

• Art. 11 CLB Decreet (alle medewerkers! 

• Voor de rest beperkte toepassing in RS! 

 

Soms werken er mensen binnen ondw met de bedoeling kdn te ondersteunen. Maar die geen les geven. 

Dat is al 6-7 j waar men zich dan de vraag bij stelt of die dan beroepsgeheim hebben? Maar men zei 

vroeger: mensen in ondw hebben géén beroepsgeheim, want die geven les. Maar die llnbegeleiders 

en brugfiguren op school: die geven geen les, maar hulpverlening, dus is dat dan toch geen 

beroepsgeheim? We wachten tot iemand klacht indient tegen zo’n persoon zodat we zeker zijn of de 

rechter zegt dat die beroepsgeheim had of niet 

 

8.2 Discretieplicht/ambtsgeheim 

• Definitie  

De verplichting om bij de uitoefening van een functie of ambt geen gegevens vrij te geven 

aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn er kennis van te nemen 

• Discretieplicht geldt niet t.a.v. collega’s of oversten (ook niet t.a.v. wettelijke 

vertegenwoordigers onbekwamen zoals bv MJ) 

• Wie heeft discretieplicht? 

o WN (art. 17 AOW), bv. personeel kinderopvang 

o Onderwijspersoneel (ambtsgeheim) 

 

Discretieplicht is lichtere vorm van geheimhoudingsplicht: vb onderwijspersoneel en mensen van 

kinderopvang. Lerkrachten weten ook heel veel over lln. Ze mogen info delen met zij die ertoe 

gerechtigd zijn: uw collega’s, directie en ouders/voogd van kdn.  
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Arbeidsovereenkomstenwet: iedereen die werkt met een arbeidscontract heeft een discretieplicht. Als 

maatschappelijk werker in vz jeugdzorg heb je discretieplicht én beroepsgeheim: dan weegt 

beroepsgeheim zwaarder door.  

 

Als je werkt in McDonalds mag je info enkel delen met je collega’s en niet met anderen: ambtsplicht. 

Als je dit niet respecteert kan je ontslagen worden en uw cliënt kan naar de rechter gaan en een 

schadevergoeding aanvragen. Wel beland ge niet in de gevangenis; 

 

8.3 Beroepsgeheim: wat is geheim? 

• alles wat uitdrukkelijk of stilzwijgend aan de hulpverlener werd toevertrouwd door de cliënt 

• ook wat wordt vastgesteld en ook informatie over derden 

• geheim karakter zolang cliënt belang heeft dat het niet wordt bekendgemaakt (zelfs na 

overlijden)! 

• eventueel ook louter feit dat betrokkene ‘cliënt’ of gekend is 

• niet louter materiële feiten zonder geheim karakter 

• niet geanonimiseerde informatie 

 

 

Geanonimiseerd: gesprekspartner mag niet uit verhaal horen over wie je praat. Ook al verander je de 

naam, maar geef je veel details over iemand zijn leven. Want dan schendt je je beroepsgeheim. 

 

Wat kan mijn gesprekspartner weten over dat gezin? Welke info moet ik weglaten en welke niet? 

 

8.4 Beroepsgeheim: schending 

• Schending beroepsgeheim = misdrijf 

• Bestanddelen van het misdrijf 

o Opzet (dus niet als onopzettelijk!!) 

o bekendmaking van geheimen aan derden  

▪ Iedere andere dan hulpverlener en cliënt 

▪ Ook bevestiging van gekend feit 

 

Elke keer dat ge info met iemand anders moet delen: kan ik dat wel? Is er een uitzondering dat mij da 

toelaat?  

 

Vb. Dossiers mee naar huis: per ongeluk uw rugzak op de bus laten liggen. Cliënten kunnen u 

aanklagen, schadevergoeding vragen maar niet in de gevangenis want het was niét met opzet.  

 

Met opzet: ik kom met u praten over een leerling: “zou goed zijn als ik wist waar die mee worstelt, dan 

help ik die”. “Ik zal eens eventjes weggaan” *knipoog*  opzettelijk: schend je jouw beroepsgeheim 

^Moeilijker te bewijzen of het met opzet was, maar toch 

 

8.4.1 Gevolgen schending 

• vertrouwensrelatie met cliënt! 

• Strafvervolging (Altijd persoonlijk!)  

o Gevangenisstraf 1-3 jaar + geldboete 100-1000€ (x8) 

• ontoelaatbaar bewijs  

o vervolging gebaseerd op informatie verkregen met inbreuk op het beroepsgeheim 

o strafzaken (bv. vervolging wegens seksueel misbruik) 
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o burgerlijke zaken (bv. echtscheiding) 

• Tuchtrechtelijk 

o Orde van Geneesheren – Orde van Advocaten -… 

o Ambtenaren 

• tuchtsancties / ontslag door werkgever 

 

Vb. Weten van een misdrijf: daar mag je niets mee doen. Dat valt onder uw beroepsgeheim. Je mag 

daar niets mee doen tenzij als je weet dat nu nog iemand in gevaar is! 

 

“Ik heb 2 kdn nu in mijn kelder en ik voel me daar niet goed bij”: dan moét je iets doen. Anders niets 

zeggen.  

 

Besef: info die je geeft aan justitie is ontoelaatbaar bewijs. Breng je dat toch aan justitie dan kunnen zij 

daar niéts mee doen. Die zal niét gestraft worden daardoor. TENZIJ als iemand op dat moment in 

gevaar is.  

 

8.4.2 Uitzonderingen beroepsgeheim 

▪   Uitgangspunt t.a.v. MINDERJARIGEN : 

▪ Alle minderjarigen hebben recht op privacy en ook op de bescherming van hun 

vertrouwelijke informatie onder toepassing van het beroepsgeheim.  

▪ T.a.v. minderjarigen in principe dezelfde UITZONDERINGEN op het beroepsgeheim als voor 

meerderjarigen. 

 

8.4.2.1 Minderjarigen in moeilijkheden, Buitengerechterlijke hulpverlening 

• Sectoren Integrale Jeugdhulp (CAW, CLB, BJB, CGG, Kind & Gezin (CKG’s,VK’s, ILT’s), 

VAPH, CIG) 

  => Het Decreet Rechtspositie van de  minderjarige in de IJH  (= DRM) 

• Hulpverlening Sector Gezondheidszorg 

  => Wet Patiëntenrechten  

• Hulpverlening buiten de IJH,  buiten de gezondheidszorg 

=> B.W. 

 

Centra K&Gsondersteuning.  

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 

InLoopTeams 

CIG: tienermama’s (?) 

 

Decreet is Vlaamse wet: geldt alleen in Vlaanderen, somt alle rechten minderjarigen op mbt deze 

organisaties 

 

Patiëntenrechten: voor àlle patiënten, niet alleen minderjarigen 

 

Burgerlijk wetboek: wijkt af van de andere 2. Andere visie op kdn.  

 

8.5 B.W. 

Burgerlijk wetboek? 

B.W. (= Algemene regel!!) 

• Federale regelgeving 
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• Regelt o.a. de relatie minderjarige – wettelijke vertegenwoordigers (ouders/voogd)  

• In alle situaties (HV, onderwijs, vrije tijd,…) tenzij specifieke, wettelijke uitzonderingen 

• +/- van kracht sinds 1804 

Deze was er eerst: alle regels tussen burgers: huwelijk, samenwonen, scheiding, overlijden, erfenis, 

contracten… 

 

Federaal: gans België 

 

Uitzondering: DRM en Wet Patiëntenrechten  

 

B.W. => Algemeen Beschermingsstatuut minderjarigen 

 

• MJ is rechtsbekwaam 

 Titularis van rechten en plichten  

• Bv. naam en nationaliteit, eigendom, onderwijs, gezondheidszorg,… 

 

• MJ is 1.handelingsonbekwaam (art. 1124 B.W.)  

 Kan zijn rechten en plichten niet zelfstandig uitoefenen 

 Kan geen rechtshandelingen stellen en niet in rechte optreden 

• Gevolg handelingsonbekwaamheid => 2.Vertegenwoordiging 

• MJ moet vertegenwoordigd worden door zijn wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogd) 

 

De wet zegt dat ge als minderjarige handelingsonbekwaam zijt. Kan niet zelf uw rechten uitoefenen. 

Ge kunt niets doen dat juridische gevolgen heeft: ge kunt niet zelf een abonnement aanvragen voor 

het openbaar vervoer, je kan niet zelf u inschrijven op school. Ge kunt niets huren. 

 

Ge moet vertegenwoordigd worden.  

Juridische term: niet te kiezen.  

 

8.5.1 Zijn minderjarigen ‘wilsbekwaam’ of niet?  

• Competentiediscussie :  

 (1) Is een MJ voldoende in staat om te oordelen wat in zijn belang is én (2) om de 

gevolgen van zijn daden in te schatten? 

 Indien ja : dan zelfstandig zijn rechten uitoefenen!  

 

• Evolutie :  

 steeds meer wordt in de rechtspraktijk en in de regelgeving aanvaard dat MJ reeds 

bekwaam zijn om (bepaalde) handelingen te stellen voor ze de meerderjarigheid 

bereikt hebben. 

 

• Gebaseerd op : 

 Objectief criterium : leeftijd   Bv. Afstammingswetgeving, DRM 

 Subjectief criterium : maturiteit  Bv. Wet Patiëntenrechten, DRM 

 

Wilsbekwaam zegt iets over iemand zijn geestelijke vermogens: zijt gij in staat om zelf goede 

beslissingen te maken over u of niet?  

Theorie waarom men veel debatteert: wanneer is iemand in staat om in te schatten wat de gevolgen 

van zijn beslissingen gaan zijn?  
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Vroeger: 21 jaar. In 1921 dat naar 18 j gebracht. Nu meer en meer aanvaard dat ze  voor hun 18 j 

weten wat goed voor hun is  

 

8.5.1.1 MJ is uitzonderlijk wel handelingsbekwaam 

• Voor dagelijkse handelingen 

 

• Uitzonderingen m.b.t. de persoon van de MJ 

o Persoonlijkheids- en grondrechten : bv. recht op privacy (Privacycommissie stelt dat 

mj vanaf 12 jaar zelf beslissingen kunnen nemen over hun privacy.) 

o Uitoefenen ouderlijk gezag eigen minderjarig kind 

o Wet patiëntenrechten (W.P.) (2002) 

o Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de IJH (DRM) (2006) 

o Nog enkele wettelijk bepaalde uitzonderingen 

 

• Uitzonderingen m.b.t. de goederen van de MJ 

o Bankverrichtingen 

 

8.6 Wet patiëntenrechten 

Bekwame mj oefent zelf patiëntenrechten uit!  

 

Art. 12 Wet Patiëntenrechten 

§ 1. Bij een patiënt die minderjarig is, worden de rechten zoals vastgesteld door deze wet uitgeoefend  

       door de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefenen of door zijn voogd. 

 

§ 2. De patiënt wordt betrokken bij de uitoefening van zijn rechten rekening houdend met zijn leeftijd      

       en maturiteit. De in deze wet opgesomde rechten kunnen door de minderjarige patiënt die tot een   

       redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht, zelfstandig worden uitgeoefend 

 

Vooral het recht of ge medicatie wilt nemen of niet, behandeling wilt nemen of niet… 

Wilsbekwaam ingeschat: beroepsgeheim 

 

Arts mag geen drugtest afnemen van bekwame 17-jarige. Zelfs al geeft hij instemming, mag hij de 

resultaten niet geven aan zijn moeder, want de arts heeft beroepsgeheim.  

 

Alleen in GGZ of IJH kunnen ze beschouwd worden als wilsbekwaam en dan hebt ge beroepsgeheim 

 

8.7 Bekwaamheid 

MJ is handelingsbekwaam voor het uitoefenen van zijn rechten in de integrale jeugdhulp  

DRM : 

Art. 4 § 1. Onverminderd de rechten van de ouders, oefent de mj de rechten, opgesomd in dit    

                 decreet, zelfstandig uit. 

 

 § 2. In afwijking van § 1, oefent de mj de rechten, bedoeld in artikelen 8, 13 en 22, zelfstandig   

                    uit op voorwaarde dat hij tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is,    

                    rekening houdend met zijn leeftijd en zijn maturiteit. De mj van twaalf jaar of ouder wordt   

                    vermoed in staat te zijn tot een redelijke beoordeling van zijn belangen.  
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Meisje 16 jaar ongewenst zwanger: naar CLB: wat kan ik nu doen? DRM: wellicht bekwaam: kan 

zonder toestemming van ouders 

 

8.7.1 Uitzonderingen bekwaamheid 

▪ OUDERS moeten vanuit hun ouderlijk gezag belangrijke opvoedingsbeslissingen nemen over 

hun mj kinderen, en hebben hiervoor informatie nodig. 

                  <->  Uitzondering : bekwame minderjarigen beslissen zelf  over hulpverlening in IJH    

                                                  (soms samen met WV!), en gezondheidszorg 

 

 Beroepsgeheim tegenover onbekwame mj kinderen maar bepaalde noodzakelijke informatie kan 

doorgaan naar ouders in het kader van het nemen van beslissingen m.b.t. opvoeding, 

hulpverlening, gezondheidszorg,… 

 Beroepsgeheim tegenover ouders van bekwame minderjarigen 

 

Normaal gezien hebben ouders recht op info over hun jonge kdn; maar uiteindelijk wel noodzakelijke 

info. Vanaf dat ze bekwaam worden geldt beroepsgeheim 

 

8.7.2 Uitzonderingen beroepsgeheim 

8.7.2.1 getuigenis in rechte 

▪ onderzoeksrechter, rechtbank of parlementaire onderzoekscommissie 

▪ niet politie of parket 

▪ spreekrecht én zwijgrecht (geen spreekplicht) 

▪ dus: zekere appreciatie, in het belang van de cliënt, onder rechterlijke 

controle op misbruik van zwijgrecht 

 

Op internaat werken (school): geen beroepsgeheim, maar ambtsgeheim. Als ge dan moet komen 

praten dan zijt ge VERPLICHT te spreken. Enkel diegene met  beroepsgeheim mogen zwijgen (?) 

 

8.7.2.2 Wettelijke verplichting of toelating 

o Art. 29 en 30 Sv : MELDINGSPLICHT? 

▪ art. 29 Wetboek van Strafvordering? 

• aangifte van misdrijven, waarvan men kennis krijgt in de uitoefening 

van zijn ambt 

• ambtenaren en contractuelen 

• enkel tuchtrechtelijk sanctioneerbaar 

▪ art. 30 Wetboek van Strafvordering? 

• aangifteplicht van bepaalde misdrijven (vnl. tegen personen en 

eigendom) waarvan men getuige is 

• staan geen strafsancties op 

 

Het zuiver weten van misdrijven is niet voldoende om naar de procureur te stappen en uw 

beroepsgeheim te doorbreken.  

 

Heel veel directie slaan paniek: politie verwittigen: reflex. Doordat er op meldingsplicht geen straffen 

staan overdrijft men. Dat geeft zij met een discretieplicht een marge.  

Groot verschil tussen gast van 17j die aan lagere school xtc pillen dealt en een 17j wiens moeder 

zonet overleden is, waarvan de vader begon te drinken en uit die jongen zijn rugzak valt een joint.  

Alle 2 misdrijven, maar bij de ene zou ge eerder justitie inschakelen, terwijl de ander te nuanceren valt 
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Ze hebben ruimte voor dat inschattingsvermogen 

 

8.7.2.3 Art.422bis Sw. : Schuldig hulpverzuim 

o Inschatting : groot gevaar 

▪ MOET iets ondernemen 

o Zelf hulp verlenen  

▪ Zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen 

o of derden inschakelen  

▪ Eventueel schending beroepsgeheim nodig 

▪ Niet voldoende doorverwijzen -> ook opvolgen 

o Zwaardere straf wanneer slachtoffer minderjarige of kwetsbare persoon is 

 

 

Ge probeert zelf hulp te verlenen 

Bij gevaar màg je beroepsgeheim breken. Bij GROOT gevaar MOET je beroepsgeheim breken of 

schuldig hulpverzuim. Levensgevaar = groot gevaar.  straathoekwerker van vorige keer moet dus 

zijn bek houden!!! 

Ge moet in uw dossier motiveren waarom het een gevaarsituatie is 

 

8.7.2.4 Noodtoestand 

• = rechtvaardigingsgrond: strafbaar karakter van het feit verdwijnt 

• doorbreken van beroepsgeheim is noodzakelijk, en enige mogelijkheid, omwille van dreigend 

en ernstig gevaar voor een hoger te beschermen belang (bv. leven) 

 

 Mag beroepsgeheim doorbreken 

 

• bescherming fysieke of seksuele integriteit: hoger dan bescherming beroepsgeheim 

• Geen toestemming nodig 

• bv. informatie aan partner van seropositieve patiënt 

 

“Nood breekt wet” 

Soms hebt ge beroepsgeheim, maar is het volhouden ervan = het in gevaar brengen van anderen 

Noodtoestand is juridische term. Betekent niét waar jullie aan denken. Dat is niet die van het dagelijkse 

leven, dat betekent dat er 2 wetten van toepassing zijn. GIJ zijt in nood daardoor 

 

Vb. Burgemeester: bordjes “verboden het gras te betreden”. Het is een wet. Op een dag ziet ge iemand 

die zich uit een vijver vooruittrekt en bewusteloos neerligt. Ge zijt dan in nood, want ge moogt het gras 

niet betreden, maar die persoon ligt daar wel. Maar dan trekt ge u dus niets aan van die wet over het 

gras en helpt ge die persoon. 

 

Ge moogt vertrouwelijke info geven van mensen niet naar buiten brengen tenzij mensen hun integriteit 

gevaar loopt: dan moet ge geen toestemming vragen.  

Een van de moeilijkste inschattingen: is er iemand nu echt in nood? Is er nu iemand concreet ernstig 

in gevaar?  

 

8.7.2.5 artikel 458bis Strafwetboek 

• ~ noodtoestand 

• aangifterecht (mag) van bepaalde misdrijven t.o.v. minderjarigen & kwetsbare personen 

o mishandeling, misbruik, verwaarlozing… 
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• zelf vastgesteld of vernomen van het slachtoffer 

• onmogelijkheid adequate hulp te verlenen 

o zelf of met hulp van anderen 

• geen aangifteplicht → andere mogelijkheden 

o bv. verwittiging Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 

Nog altijd mogelijkheid en ruimte hoe je reageert. Je kan meteen parket betrekke, maar je kan het ook 

via het VK doen. Maar als mensen in groot gevaar verkeren moet je iets doen.  

 

Omwille van die vaagheid hebben ze dit tus toegevoegd. 

 

8.7.2.6 Nieuw artikel 458ter Strafwetboek: 

Deelname aan overleg met het oog op: 

 1. bescherming fysieke of psychische integriteit 

 2. ter voorkoming terroristische misdrijven, of misdrijven gepleegd in het raam van een   

                 criminele organisatie  

 

Georganiseerd op basis van:  

1. Wet, decreet of ordonnantie 

 2. Gemotiveerde toestemming van de pdK  

 

Voor overleg duidelijkheid: wie, doel, modaliteiten. 

Iedereen aanwezig op overleg heeft geheimhoudingsplicht! 

 

Sinds deze zomer ter – derde dus – deel toegevoegd 

Procureur organiseert overleg: vroeger mocht ge niks zeggen want beroepsgeheim 

Nu mag dat wel door dat derde deel 

 

Iedereen geheimhoudingsplicht over dat overleg: ook de mensen van de jeugdbeweging, leerkracht… 

Nog niet echt van kracht, supernieuw 

 

Je mag je beroepsgeheim houden hier. Tenzij je weet dat er vb aanslag gepleegd zal worden, dan 

moet je praten 

 

8.7.3 Uitzondering: Gedeeld beroepsgeheim 

• constructie van de rechtsleer, doorgesijpeld in bepaalde wetgeving, rechtspraak en 

deontologische codes 

o bv. Nationale raad Orde der geneesheren aanvaardt gedeeld beroepsgeheim indien 

voortzetting medische diagnose of behandeling; of binnen multidisciplinair team 

o bv. art. 74 Decreet Integrale Jeugdhulp  

• geen te ruime interpretatie 

o weegt op vertrouwensrelatie  

o gevaar voor informatievervorming  

 

8.7.3.1 Art. 74 decreet IJH : gedeeld BG binnen IJH 

De ITP, de GV, de sociale diensten, de jeugdhulpaanbieders, en andere personen die 

jeugdhulpverlening aanbieden wisselen onderling persoonsgegevens uit met het oog op de uitvoering 

van de bevoegdheden en taken geregeld bij decreet IJH. 

 

• Onderworpen aan volgende voorwaarden : 
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o Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor jeugdhulp 

o in belang van de personen tot wie jeugdhulp zich richt 

o actoren proberen zo veel mogelijk de instemming met de gegevensuitwisseling te 

verkrijgen. 

 

8.7.3.2 Uitzondering? Gedeeld BG 

• strikte voorwaarden  

o aan een door het beroepsgeheim gebonden persoon 

o binnen dezelfde hulpverleningscontext  

o noodzakelijke gegevens 

o in het belang van de cliënt/hulpverlening 

o geïnformeerde cliënt 

Als minderjarige meerderjarig wordt en ge meent dat die nog hulp nodig heeft kunt ge u hierop 

baseren 

Maar tis nog altijd niet helemaal wettelijk en ge kunt op de verkeerde rechter vallen die u hierdoor zal 

veroordelen 

 

8.7.3.3 Uitwisseling informatie tussen HV en school? 

• Personeel onderwijs heeft géén beroepsgeheim (enkel discretieplicht of ambtsgeheim) 

       => Geen gedeeld beroepsgeheim!!  

   

• Uitz. Specifieke wetgeving : 

o art. 36 CLB-decreet en art. 9 CLB-Besluit laten toe dat het CLB en de school 

onderling relevante informatie uitwisselen.  

 

8.7.3.4 Gezamenlijk BG 

• binnen eenzelfde hulpverleningsteam 

• noodzakelijkheidseis is te streng 

• “relevante” gegevens 

• + alle andere voorwaarden die gelden voor gedeeld beroepsgeheim 

o gebonden door beroepsgeheim 

o dezelfde hulpverleningscontext 

o in het belang van de (hulpverlening a/d) cliënt 

o geïnformeerde cliënt 

 

• ? instemming cliënt PROBLEEM 

o opheffing beroepsgeheim? 

▪ weinig erkenning in rechtspraak, langzaam meer bijval in rechtsleer, sijpelt 

door in wetgeving bv CLB! 

o absolute vs. functionele benadering  

▪ cliënten opnieuw macht geven over hun eigen verhaal 

▪ beroepsgeheim niet van zijn doel afwenden (paternalisme) 

o voorafgaand, vrij, specifiek, geïnformeerd en uitdrukkelijk 

o niet in geval van dwang 

o in elk geval geen spreekplicht! 

o liefst dan ook via cliënt 

 

Ge moet specifiek zijn: geef mij toestemming dat ik bij die dienst info kan vragen om die reden 
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• eigen verdediging hulpverlener 

▪ i.g.v. straf- of tuchtrechtelijke vervolging HV 

▪ “equality of arms”: om zich optimaal te kunnen verdedigen, moet informatie 

doorstromen naar advocaat en andere procespartijen 

 

o strafvervolging hulpverlener 

▪ beroepsgeheim kan niet worden ingeroepen om bepaalde stukken niet als 

bewijsmateriaal te laten gebruiken 

▪ zowel stukken in bezit HV als stukken die derden rechtmatig bezitten 

▪ Op bevel onderzoeksrechter! 

 

Ge kunt u niet verdedigen want ge hebt beroepsgeheim. Dus wanneer hij u figuurlijk aanklaagt voor 

rechter, dan mag je die vertrouwelijke info doorgeven die kan aantonen dat je die fout wel/niet 

gemaakt hebt. Je mag info geven die u vrijpleit of verantwoord waarom je die fout gemaakt hebt 

 

Er zijn ook hulpverleners die fouten maken en zeggen: “ik heb beroepsgeheim” zodat dat hun fouten 

toedekt. Er is maar 1 persoon die dossier in beslag kan nemen dat onder beroepsgeheim valt en dat 

is de onderzoeksrechter. De politie mag geen dossier inkijken als ze bevel hebben van de procureur 

des konings.  

Op bevel van de onderzoeksrechter MOET het of ze pakken u op!!! 

 

 => Justitie - Politie 

• getuigenis in rechte (RB of OR) 

<-> meldingsplicht (<Beroepsgeheim) 

<-> gedeeld beroepsgeheim (<-> context) 

• Noodtoestand, schuldig hulpverzuim,  

• Art. 458bis Sw., art. 458ter Sw. 

• Opdrachtgever 

• Bevel onderzoeksrechter (inbeslagname dossier) 

 

8.7.4 Uitzonderingen op discretieplicht 

• Wettelijke verplichting (of toelating) 

o WVP : Men mag info doorgeven aan diegenen wiens wettelijke opdracht er in bestaat 

info te verzamelen 

o bv. (justitieassistent) rechtbank, OCMW, fiscus, kinderbijslag,...), meewerken aan 

strafrechtelijk onderzoek door politie 

• Mogelijkheid om informatie uit te wisselen met derden mét toestemming van de 

betrokkenen (ouders + eventueel bekwame leerling) 

 

9 KINDERMISHANDELING EN WERKING VK 

Ervaringen van het vertrouwenscentrum Antwerpen 

 

Destoop Tine: 

✓ Gegradueerde in de orthopedagogie  

✓ Licentiaat in de criminologie 

✓ Contextuele opleiding 

✓ Familiale bemiddelaar 
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9.1 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen (VKA) 

 

Logo: kind met stukken uit 

Elke grootstad heeft normaal gezien 1 VK 

 

9.1.1 Het ontstaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ontstaan in 1979 in Antwerpen 

• Opgericht door prof. Clara (Uit 4 proffen ontstaan) 

• Later uitgebreid naar alle Vlaamse provincies, ook een vlaamstalig centrum in Brussel 

• Onder bevoegdheid van de Vlaamse regering, onder Kind en gezin 
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9.1.2 Ons centrum 

 

Nu vleugel kinderziekenhuis 

 

9.1.3 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 

• Eerste lijndienst (Zonder toegangsticket) 

• Vrijwillige, maar geen vrijblijvende HVL 

• Vertrekpunt: vermoeden van KM 

• Intrafamiliaal geweld bij kinderen 

• De geboden hulp is kosteloos en laagdrempelig 

• Adviserende functie naar hulpverleners t.a.v. extrafamiliale kindermishandeling 

 

Geen / korte wachtlijst 

Aanklampende hulp  

 

9.1.4 Multidisciplinair team 

• Kinderpsychiater / Vertrouwensarts 

• Volwassen- en kinderpsychologen 

• Seksuoloog 

• Criminoloog 

• Orthopedagogen, maatschappelijk assistenten, (toegepaste) psychologen, ... 

o met een bijkomende (gezinsgerichte) langdurige therapeutische opleiding (meestal 

systeemsgericht) 

• Administratief bedienden 

Pediater 
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9.2 Kindermishandeling: een algemene inleiding 

9.2.1 Kindermishandeling 

• Kindermishandeling is elke vorm van lichamelijke of emotionele geweldpleging die kinderen 

overkomt, niet door ongeval, maar door toedoen of nalatigheid van de ouders of verzorgers, 

waarbij afwijkingen bij het kind ontstaan of redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze zullen 

ontstaan  (A. Koers) 

http://www.youtube.com/watch?v=SQf5DYr8Mow&feature=related 

 

9.2.2 Vormen     

1. Lichamelijke mishandeling 

2. Lichamelijke verwaarlozing 

3. Emotionele mishandeling 

4. Emotionele verwaarlozing 

5. Seksueel misbruik 

6. Vaak een combinatie 60-80% 

 

Izeer kunstmatige indeling 

 

9.2.2.1 Lichamelijke mishandeling 

• Lichamelijke mishandeling is het toebrengen van letsels bij het kind. 

• Slaan, schoppen, knijpen, bijten, door elkaar schudden (bv. SIS baby) en gooien, toebrengen 

van brandwonden, vergiftigen. 

✓ Meest  voorkomende 

• Het fysiek geweld is verschillend van een ongeval. 

 

 

 

 

 

Letsels 

• Blauwe plekken (bloedvaten beschadigd) en kneuzingen (letsel daaronder) 

• Brandwonden 

• Breuken 

• Letsels ter hoogte van inwendige organen 

• Hoofdletsels 

 

Blauwe plekken 

• Worden ter hoogte van alle lichaamsstreken aangetroffen 

• Gelijk verdeeld tussen jongens en meisjes 

• Op alle leeftijden 

http://www.youtube.com/watch?v=SQf5DYr8Mow&feature=related
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• Blauwe plekken in de TEN-regio (hoofd, hals oor, torso) en billen 

• Alarm : blauwe plekken bij niet kruipende kinderen. 

• Schema, Mongolenvlekken (Pigmentstoornis, lijkt op blauwe vlek), bijtwonden (+30 cm = beet 

van volwassene) 

 bv:Anna 

 

Blauwe plekken meestal waar beenderen zitten door te spelen 

Vroeger: “in gezicht = schreeuw om hulp van de ouder”  nu komt men daarop terug 

 

Brandwonden (10%) 

• Bij verwaarlozing en mishandeling 

• Droge brandwonden ( scherpe grens, korstvorming, verbrandingsgeur) 

• bv: sigaret: zeer oppervlakkig dus moeten ze niet naar het ziekenhuis 

• Op handen en voeten in groepjes 

• Natte brandwonden( spateffect, vervellen, verschillende graden verbranding, soms scherpe 

grens) 

• Moeilijkheid dateren van een brandwonde 

 

“Wat is er gebeurt”: ouder wil verhaal doen / gwn : “is er mishandeling?” 

 

Epidemiologie KM- brandwonden 

• Jongere kinderen 

• Eenoudergezinnen 

• Ernstigere brandwonden dan bij accidentele brandwonden 

• Arme, werkloze ouders 

• Failure to thrive-kinderen 

• Bij verwaarlozing idem 

 

 

Bad zelf minder warm dan water 

Met 1 voet in bad 

 

Klopt dit letsel met het verhaal, de leeftijd van het kind, motorische afwijking van het kind en kijken 

dan of er mishandeling is.  

Met 2 voeten verbrand = verdacht 
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Breuken 

• Accidentele breuken zijn zeldzaam bij kinderen jonger dan 18 maanden 

• Kunnen nog niet lopen, kan wel bij trauma zoals auto-ongeval 

• Opgepast: bij zuigelingen en peuters vaak klinisch onopvallend 

• Ribbreuken (zuigelingen, -3 jaar) (90% door mishandeling)  schudden, stompen, schoppen 

• Kdn die hartmassages hebben gekregen: geen breuken! 

• Botten nog soepel, dus moet al heel hard slaan 

• Femurbreuken (dijbeen?) 

• Schedelbreuken, Sternum (borstbeen), Processus Spinosus (achterzijde wervel), Scapula 

(schouderblad) 

• Geen specifiek breukpatroon bij kindermishandeling 

• Altijd een RX totaal skelet 

• Onderzoek van het kind van kop tot teen ( ook pamper uitdoen ) 

 

Letsels t.h.v de inwendige organen 

• Deze verwondingen zijn de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij lichamelijke mishandeling 

• Eerste is hoofdletsels: handicaps/dood 

• Vaak is er uitwendig niets te zien 

• Vaak leverruptuur door stomp buiktrauma 

• Zeldzamer maagruptuur, milt en nieren 

• ( tot leeftijd van 5 j letsels ter hoogte van de lumbale (buik) streek zeldzaam) 

• Tenzij vb fietsje in buik door botsing ofzo = uitzondering 

 

Hoofdletsels 

• Aan het haar trekken kan “kale vlekken” of bloeduitstortingen onder de hoofdhuid 

veroorzaken 

• Intracraniële letsels(hersen letsels) 

o Meest voorkomende oorzaak van handicaps en overlijden bij KM 

o Zelden en nooit door ongeval( uitz .: verkeersongeval) 

o Subdurale hematomen  door stomp trauma van het hoofd of door hevig door elkaar 

schudden van baby (SIS) 

▪ Bloede tussen harde vlies en hersenen 

 

Shaken Infant Syndroom 

• Triade niet-accidentele schedelhersenletsels: 

o Subdurale bloedingen 
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o Retinabloedingen (wit van het oog) 

o Encefalopathie (besch hersenen) 

o Film Dr Bilo R.  

 

• Beschadigen aan zenuwbanen 

• Typische vingerafdrukken 

• Gebroken ribben 

• Als mens het gevoel heeft: “er is iets mis” heb je al snel de neiging om te schudden (drm 

gebeurt dit zo vaak) 

• Vaak vraagt men “waar is het gebeurt” dat is moeilijk te weten, om te kunnen weten wie het 

gedaan heeft 

 

Rode vlaggen bij L.M. 

• Val van beperkte hoogte  

o (10-20%valpartijen heeft zwellingen of kneuzing; maar 1% heeft botbreuk) 

o Hoofdletsel krijg je pas na 1m 50 

• Kind verslikt en op borst/rug geslagen 

• Kind plots blauw geworden en geschud (Je moet langzaam in het gezicht blazen dan) 

• Struikelen, uitglijden van de verzorger met kind (2-3% heeft schedelfractuur) 

• Val van de trap (bijna nooit wonden) 

• Veroorzaakt door zusje of broertje (klopt dat met de motoriek?) 

• Kind zelf veroorzaakt (kon die eraan?) 

 

Nagebootste stoornis bij volmacht 

4 voorwaarden: 

1. Ziekte in een kind wordt gesimuleerd of geproduceerd door een ouder of verzorger  

2. Presentatie van het kind voor medisch onderzoek en behandeling, meestal bij herhaling 

3. Ontkenning van de pleger waar het de etiologie betreft 

4. De symptomen verdwijnen als het kind gescheiden wordt van de pleger 

 

• MSBP = PCF + FDP 

o Munchausen by Proxy geproduceerd door: medicatie, waardoor het vb stuipen 

krijgtn shoppen van psychiatrie/ziekenhuis 

o Is niet hetzelfde als hysterie/hypochondrie 

o Aan beide diagnoses moet worden voldaan vooraleer over MSBP te spreken 

o PCF: Pediatric Condition Falsification -medische  diagnose bij het kind 

o FDP: Factious Disorder By Proxy Syndroom-diagnose bij ouder/verzorger 

 

Komt weinig voor, maar extréém hoog sterftecijfer 

Heel moeilijk te behandelen 

 

• Pediatric Condition Falsification 

• PCF 

o PCF omvat een spectrum van minder en meer ernstige symptomen/ letsels, 

waarbij een gezond kind wordt gepresenteerd in een medisch circuit als ziek of 

gehandicapt, door de ouder of een ziek kind wordt gepresenteerd met een 

ernstiger probleem dan hij in werkelijkheid heeft, met schade tot gevolg 

▪ Is niet hetzelfde als overbezorgde ouder 

▪ Hoe groter het k, hoe meer het k er zelf voordeel bij heeft 

• Niet naar school moeten, bij mama blijven… 

• Moeilijker te behandelen naarmate leeftijd stijgt 
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• En-en verhaal: kan ook al eerst medisch probleem gehad 

hebben (kanker) en daarna pas gesimuleerd 

o Vorm van KM met een hoge mortaliteit (6-9%) 

o Groot risico bij boertjes & zusjes 

o Gemiddeld een vertraging van 2 jaar in het stellen van de diagnose na initiële 

presentatie 

o ( oudere kinderen = ziektewinst ) 

▪ Chronische darmziekten (coeliakie, diarree) 

▪ Gastro-intestinale reflux, braken 

▪ Koorts 

▪ Huiduitslag 

▪ Convulsies (niet goed reagerend op medicatie) 

▪ Bloedingen 

▪ Astma 

▪ Manipulatie met voeding 

▪ Obstructive sleep apnea syndrome of andere ademhalingsstoornissen 

▪ Vergiftiging 

 

• Factitious Disorder By Proxy 

o FDP 

▪ DSM- IV criteria: 

• Intentionele inductie van fysieke symptomen in een ander persoon 

o Vaak moeder/primaire verzorger 

• Motivatie van de pleger: ziekterol by proxy 

o Vaak zelf al trauma gehad met soms positieve effecten 

door hulp uit GGZ 

o Kind beschadigen om aandacht voor zichzelf te krijgen 

o Meteen ja zeggen bij een heel pijnlijk onderzoek, maar 

daagt later soms niet op, spelen artsen tegen elkaar op, 

sociaal vaardig, komt goed over 

• Externe motieven (zoals economische) zijn afwezig 

• Gedrag kan niet worden verklaard door een andere mentale 

aandoening 

▪ Geslacht  

• Vaak vrouw 

▪ Beroep  

• Verpleger of arts 

▪ Familie  

▪ Jeugd  

• trauma/misbruik, scheiding… 

▪ Relatie pleger – partner 

• Getrouwd/samenwonend: intellectueel en sociaal sterker dan 

partner 

 

Aanwijzingen L.M. 

• Tegenstrijdig, verward, niet-plausibel verhaal 

o Ernst van verwonding 

o Lokalisatie 

o Leeftijd en motorische vaardigheden 

▪ Vb: “van verzorgingskussen gerold” (kan nog niet rollen en valt dan 

normaal maar op 1 kant) oogjes en motoriek 
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▪ “In bad gestapt” als ze dat nog niet kan 

o Ouderdom van letsel 

• Tijdsverloop tussen “ongeval” en medische hulp 

o Meestal gaat men niet direct hulp zoeken bij mishandeling, 1st tot rust komen: 

uren - dagen 

• Multiple letsels 

o Ook onverzorgd zijn: luierdermatitis 

• Herhaalde “ongevallen” 

• Afdruk hand of voorwerp 

o Typisch knokels/handafdruk 

• Verwondingen die slecht verzorgd zijn 

•  “Shopping” 

o Gaan naar verschillende dokters 

• Tijdens opname geen nieuwe letsels 

• Broertje of zusje al eerder gemeld 

o Probleem: verschillende achternamen 

• Gedragingen ouders & kind ( bv Klara ) 

o Kleuters: nog spontane uitspraken doen met echt waarheid in 

o Lager ondw: niet meer spreken 

o Pubers: besef dat niet normaal is en weer spreken  

o Ouders: zenuwachtig, agressief, onder invloed 

o Kdn: apathisch, depressief, schuchter, maar ook agressied, destructief, moeilijk… 

o Kijk naar de hechting! Getroost, geknuffeld… 

• Het ontbreken van enige verklaring over een trauma blijkt een hoge positief voorspellende 

waarde (92%) te hebben voor KM. 

• (ontbreken verklaring, verklaring rond een low-impact trauma) 

o “ik weet het niet, ik vond het zo!” 

• Lichamelijke verwaarlozing wil zeggen dat ouders of opvoeders onvoldoende tegemoet 

komen aan de basisbehoeften (kleding, voeding, hygiëne, medische verzorging, slaap) 

van het kind.  Het kind krijgt niet de zorg en verzorging waar het, gezien zijn leeftijd, recht 

op heeft. 

• Specifieke vorm is failure to thrive (zowel emotioneel als fysisch verwaarlozen) 

• Voorbeeld Jesse 

 

Telkens overwegingen durven nemen: kan OVERAL gebeuren 

Empetigo: virus (lijkt op sigarettenbrand): belang arts! 

 

Failure to thrive 

• Het niet gedijen van het kind. 

• Kenmerkend zijn een te lage toename van lengte en gewicht, een vertraagde psychomotoriek 

en spraakontwikkeling. 

• Het gedrag is autistiform, het is apathisch, weent vlug, is vlug geprikkeld, kan moeilijk 

gekalmeerd worden, het reageert niet adequaat op menselijke stemmen en gezichten. 

• Het komt meestal de eerste 2 levensjaren voor, in die periode is men het meest afhankelijk 

van volwassenen 

• Dit kan ontstaan door lichamelijke en emotionele verwaarlozing.  (2 films)  

• https://www.youtube.com/watch?v=wXYqXhrmXiw  

• https://www.youtubhttps://www.youtube.com/watch?v=wXYqXhrmXiwe.com/watch?v=wXYqX

hrmXiw 

Vb Jesse: 2m 

Gewicht  100 gr + dan geboortegewicht, hypotonie, geen sociale glimlach 

https://www.youtube.com/watch?v=wXYqXhrmXiw
https://www.youtube.com/watch?v=wXYqXhrmXiw
https://www.youtubhttps/www.youtube.com/watch?v=wXYqXhrmXiwe.com/watch?v=wXYqXhrmXiw
https://www.youtubhttps/www.youtube.com/watch?v=wXYqXhrmXiwe.com/watch?v=wXYqXhrmXiw
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Ouders drugsverslaafd, dakloos, werd geplaatst 

 

 

Curve die je normaal blijft volgen 

1st daalt gewicht, dan daalt de lengte 

Vertraagd 

Niet gekalmeerd kunnen worden  

 

 

Wanneer het het weer inhaalde ^ 
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9.2.2.2 Psychische mishandeling 

Ergste vorm: ook op latere leeftijd enorme impact 

Moeilijk: wat kan en wat kan niet?  

Mensen erop aanspreken, w niet beter voor kdn, wordt net erger (bij fysiek geweld lukt dit soms wel) 

Still face experiment 

 

• Bij psychische mishandeling worden de emotionele behoeften van het kind – de behoefte aan 

steun, bemoederen, veiligheid en geborgenheid – niet erkend, of erger: er wordt op een 

wrede, destructieve wijze respons aan gegeven. 

• Het klimaat waarin het kind moet opgroeien is uiterst vijandig, afwijzend en onvoorspelbaar 

(bv. kinderen getuige van partnergeweld) 

 

• Pesten, treiteren, kleineren, vernederen, bespotten 

• Opzettelijk in gevaar brengen 

• Opzettelijk speelgoed of anderen dingen waar kind aan gehecht is, vernietigen 

• Dreigen met geweld, met de dood 

• Het kind terroriseren, het eindeloos en onnodig verbieden en bestraffen 

• Achterstellen bij andere kinderen (zondebok) 

• Isoleren 

• Negeren, geen aandacht of genegenheid geven: alsof het er niet is 

• Aantrekken en afstoten 

• Stellen van te hoge eisen, zonder ondersteuning  of stimulering 

• Het kind belonen of aanmoedigen als het zich misdraagt (bv. als het anderen pijn doet, steelt, 

vernielt…) = corrumperen 

 

9.2.2.3 Psychische verwaarlozing 

• Aan het kind wordt geen aandacht of genegenheid geschonken, waardoor het kind in een 

sociaal isolement komt. 

• Uitnodigingen van het kind om te praten of te spelen worden genegeerd. 

• Het lijkt wel alsof het kind er niet is: er wordt geen notie van genomen. 

 

9.2.2.4 Seksueel misbruik 

Kan trauma doen °; niet allen zijn getraumatiseerd 

Hangt van zoveel af of ze trauma hebben 

Als ge kijkt nr mensen in psychiatrie zijn er heel veel misbruikt geweest 

Baby’s: slecht slapen/eten, wenen 

Peuters en kleuters: geen aanrakingen willen/separatieangst, altijd seksuele component in hun 

gedrag: naspelen, tekenen, erover praten… 

Pubers: problemen met relaties, drugs, alcohol, grenzeloos 

+ depressie, angst, geheugenverlies, slaapproblemen, PTSD  

 

• Het betrekken van kinderen en adolescenten in seksuele activiteiten die ze niet volledig 

begrijpen, waarvoor ze onbekwaam zijn instemming te geven, en die een afbreuk betekenen 

op de algemeen aanvaarde rol van de familie. (H. Kempe) 
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• Vormen 

o Tongkussen 

o Het aanraken of doen aanraken van borsten en geslachtsdelen 

o Het kind dwingen tot masturbatiehandelingen 

o Het kind dwingen tot vaginale, orale, anale geslachtsgemeenschap 

o Het kind verplichten te kijken naar geslachtsgemeenschap en daarbij lesgeven in 

seksualiteit 

o Het tonen van (kinder)porno met als doel het kind te verleiden tot seksueel contact 

o Het aanzetten van kinderen tot onderling seksueel contact waarbij pleger toekijkt en 

/of zich masturbeert 

o Het kind onderwerpen aan seksuele handeling met derden 

 

9.3 Beroepsgeheim 

9.3.1 Art. 458: Beroepsgeheim 

• Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle 

andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun 

zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte 

of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval 

dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf 

van 8 dagen tot 6 maanden en met geldboeten van 100 tot 500 euro (opdeciemen 5.5) 

 

9.3.2 Wie is drager van het beroepsgeheim? 

• Noodzakelijke vertrouwensfiguur = criterium (cfr. Hof van Cassatie) 

• “Personen die een functie of een missie met een vertrouwelijk karakter uitoefenen en 

die door de wet, de traditie of de gewoonte als noodzakelijke bewaarders van de hun 

toevertrouwde geheimen worden beschouwd” 

• De cliënten zijn genoodzaakt zich tot hen te wenden en hen in vertrouwen te nemen 

• Erkenning beroepsgeheim hangt samen met professionaliseringsproces 

• Hulpverleners met dubbel mandaat 

• Vertrouwensleerkrachten: grijze zone 

• Vrijwilligers en stagiairs: als ze een hulpverlenende taak uitvoeren 

• Vertrouwenspersonen en bijstandspersonen niet     (uitgezonderd decreet rechtspositie 

MJ) 

• Ondersteunend personeel : discretieplicht 
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9.3.3 Op welke info van toepassing? 

• Alle informatie, van welke aard, in welke vorm ook  

o bv. mondelinge verklaringen, brieven, nota’s, video’s 

• Info die aan de geheimplichtige werd toevertrouwd 

o Info v/d cliënt maar ook info over derden 

o Ook het feit dat de betrokkene cliënt is 

• In het kader van zijn beroep 

 

9.3.4 Gedeeld beroepsgeheim 

• Een concept uit de rechtsleer  

• hulpverlening aan dezelfde cliënt, met dezelfde finaliteit  

• wettelijke verankering in artikel 32 decreet Integrale Jeugdhulp  

• aan strikte voorwaarden gebonden: 

o Need-to-know i.p.v. nice-to-know 

o in het belang van de personen tot wie de jeugdhulp zich richt 

o in de mate van het mogelijke, de geïnformeerde instemming    

9.3.5 Gezamenlijk beroepsgeheim 

• Info delen binnen eenzelfde hulpverleningsteam 

• Is eveneens een constructie uit de rechtsleer 

• Dezelfde voorwaarden voor het gedeeld beroepsgeheim 

 

9.3.6 Schending van het beroepsgeheim 

 

Opmerkingen: 

• Beroepsgeheim eigendom van de cliënt?  Voorlopig wordt dit (nog) niet gevolgd door de 

rechtspraak.  Ook het overlijden van de cliënt ontslaat je niet van je beroepsgeheim. 

• Beroepsgeheim t.a.v ouders over de minderjarige?  Cfr DRP, recht op privacy 
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9.3.7 Uitzonderingen op het beroepsgeheim 

A. Art. 458 bis 

B. Art .458 ter 

C. Noodtoestand 

D. Getuigenis in rechte (parlementaire onderzoekcommissie of rechter. Niet t.a.v. politie of 

parket)  

E. Eigen verdediging in rechte 

F. Wettelijke bepalingen die het bekendmaken van info opleggen (art 30: getuige van een 

aanslag en art 29:ambtelijke aangifteplicht), zonder strafsanctie 

 

9.3.7.1 artikel 458 Bis SW  

Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of zijn beroep houder is van geheimen en die hierdoor kennis 

heeft van een misdrijf zoals omschreven in de art. 372 tot 377, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 

425 en 426, gepleegd op een minderjarige of op een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn 

leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, 

onverminderd de verplichtingen hem opgelegd door art. 422 bis, het misdrijf ter kennis brengen van de 

procureur des Konings,  wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de psychische en 

fysieke integriteit van de betrokken minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze 

integriteit niet zelf of met behulp van anderen niet kan beschermen, hetzij wanneer er aanwijzingen zijn 

van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het 

slachtoffer worden van de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven en hij deze integriteit niet zelf of 

met hulp van anderen kan beschermen.  

1) Specifieke misdrijven 

• de opgesomde misdrijven werden niet gewijzigd  

• het gaat om verkrachting, aanranding, slagen en verwondingen, genitale verminking, 

enz. 

• emotionele kindermishandeling is niet gevat!  

 

2) Minderjarigen/kwetsbare personen/potentiële slachtoffers 

• de mogelijkheid om te melden werd uitgebreid: 

• * ook dreigende misdrijven 

• * ook personen die omwille van fysieke en/of  psychische redenen over een 

verminderde redzaamheid beschikken en hierdoor minder weerbaar zijn tegen 

aantastingen van de fysieke en psychische integriteit 

• Concreet: 

• zwangere vrouwen, fysiek en mentaal gehandicapten, geestesgestoorden, 

bejaarde personen, demente personen…. 

• drugsverslaafden, alcoholici, ….  

• Casus Tania 

• Opmerking: een ongeboren kind wordt niet gevat, maar een slachtoffer van 

partnergeweld wordt wel gevat, maart 2013   

 

3) Bij ernstig en dreigend gevaar 

• Dreigend gevaar: de actuele nood om in te grijpen 

• Ernstig gevaar: de omvang en het ingrijpend karakter van de situatie 

• Een situatie kan omwille van zijn aanslepende karakter dreigend en ernstig worden 

 

4) Hulpverlening is op de hoogte 
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• een melding is mogelijk in alle omstandigheden waarin de geheimhouder op de hoogte 

is van de voormelde misdrijven ten aanzien van een slachtoffer of wanneer hij 

aanwijzingen heeft dat er andere minderjarigen of kwetsbare personen een gewichtig 

en reëel gevaar lopen  

 

5) Subsidiariteit 

• De hulpverlening moet uitgeput zijn 

 

 

9.3.7.2 458 Ter SW: gestructureerd casusoverleg 

• Spreekrecht bij gestructureerd casusoverleg tussen hulpverleners, justitie, politie en andere 

gesprekpartners. 

• Mogelijk na installatie casusoverleg bij wet, decreet, ordonnantie, protocol of kantschrift 

met gemotiveerde toestemming van de procureur des konings. 

• Verplichte vermelding: wie aan overleg kan deelnemen, met welke finaliteit en volgens 

welke modaliteiten overleg gevoerd wordt. 

 

• Kader(ook preventief- voor misdrijf) 

• -> Bescherming van fysieke en psychische integriteit van de persoon of derden 

• -> Bescherming van de openbare veiligheid of veiligheid van de staat (gekoppeld aan 

terroristische misdrijven en criminele organisaties) 

• De tijdens het overleg meegedeelde geheimen moeten door de deelnemers geheim 

gehouden worden op straffe van sancties vermeld in art 458 bis 

 

• Kaderwet !!! 

• Biedt mogelijkheden voor: LIVC, Family Justice Center 

• Verdere regelgeving mogelijk in ontwikkeling dus momenteel enkel toepassing mogelijk via 

protocol of kantschrift met gemotiveerde toestemming van de procureur des Konings. 

 

9.3.7.3 Noodtoestand 

• Rechtspraak 

• Bij belangenconflict tussen rechtsgoederen 

• Voorwaarden (volgens Prof. Put): 

o De aantasting moet zeker, actueel, ernstig en noodzakelijk zijn 

o Het bedreigde rechtsgoed moet van hogere of minstens gelijke waarde zijn 

o Subsidiariteitsbeginsel: ultimum remedium 

 

9.3.8 Schuldig verzuim Art. 422 bis SW 

  Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot 

vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen of 

te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft 

vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen.  

 Voor het misdrijf is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of 

voor anderen. Heeft de verzuimer niet persoonlijk het gevaar vastgesteld waarin de hulpbehoevende 

verkeerde, dan kan hij niet worden gestraft, indien hij op grond van de omstandigheden waarin hij 

werd verzocht te helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig was of dat er gevaar aan 

verbonden was. 

 De straf bedoeld in het eerste lid wordt op twee jaar gebracht indien de persoon die in groot 

gevaar verkeert, minderjarig is. 
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9.3.8.1 Schuldig verzuim: onthoudingsmisdrijf 

• Er moet sprake zijn van een groot en ernstig gevaar 

• Je moet het gevaar niet zelf hebben vastgesteld.  Het is voldoende dat je werd ingelicht. 

• De verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen 

• De wil om niet op te treden moet aanwezig zijn 

 

9.3.8.2 Schuldig verzuim: verzwarende omstandigheid 

• Verzwarende omstandigheid: persoon in gevaar is minderjarig of als het om een persoon 

gaat van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte 

dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader 

bekend was 

 

9.4 Werking vertrouwenscentrum kindermishandeling 

9.4.1 Reguliere werking VK 

• Adviserende 

• Hulpverlening 

• Vorming en coaching 

 

9.4.2 Adviserende functie VK 

9.4.2.1 Meldpunt 1712 

• Vanaf maart 2012 heeft overheid een centraal meldpunt opgericht 

• Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling voor burgers, bemand door CAW en … 

• Aanspreekpunt voor alle mogelijke situaties van geweld (ouderenmishandeling, 

partnergeweld, kindermishandeling) 

• Informatie en advies, je kan er anoniem terecht, ook doorverwijzen 

• In theorie 24 uur permanentie, in praktijk helemaal niet zo 
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9.4.2.2 Meldingen en de adviserende functie VKA 

• Diagnosestelling  

o vb. Is er sprake van kindermishandeling? Wat zijn de signalen? Moet de melder 

maatregelen nemen i.v.m. de veiligheid? 

 

• Aanpak en coaching 

o vb. Hoe kan de melder het kind best helpen? Welke stappen kan hij zetten? Is het 

wenselijk beroep te doen op justitiële instanties?  

 

• Doorverwijzing 

o vb. Kan er al doorverwezen worden? Naar welke instantie?  

 

• Bij adviesvragers zonder beroepsgeheim kan  melden aan politiediensten 

• Bij hulpverleners met een beroepsgeheim gaan we mee inschatten noodzaak 

melding aan parket 

• Art 458 bis of noodtoestand 

• Casus An: Meisje wou er niet over praten, “bedankt voor uw advies, 

maar ik ga dat niet doen” (wou niet naar parket, wou in dialoog gaan) 

• Advies vragen: blijft zelf  verantwoordel. Voor wat ze met dat advies doen 

 

 

9.4.2.3 Opmerking: 

• De adviesvrager blijft de volledige verantwoordelijkheid dragen voor eventuele acties die 

hij/zij na het adviesgesprek onderneemt. 

• Casus Tatiana 

• De melder en het VK beslissen in overleg of het VKA een hulpverleningsrol gaat spelen. 

 

9.4.2.4   Advies bij  extrafamiliale KM 

• Hulpverleners advies geven en ondersteunen 
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• Mogelijkheden uitleggen: art.458 bis SW 

• Heel uitzonderlijk zelf stappen zetten in het kader van art. 458 bis SW. 

• Voorbeeld 

o Casus Piet 

o Casus Koen 

 

9.5 Hulpverlening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echt melding bij hun doen 

Vroeger: bellen achter rug van ouders 

Nu: ouders aanspreken over ongerustheden. Duidelijke boodschappen: niét “80% zeker dat mish is”, 

wel “we zijn zeker dat het mishandeling is” 

Gedrag afkeuren, niet de mensen. Hulpverleners, geen politie.  

Vanaf 5-6j: kinderpsycholoog 

Ouders ook psycholoog, soms samen, soms apart 

 

Dadertherapeuten 

Vaak nu minderjarigen om andere minderjarigen (neven en nichten)  drm nood aan specialisten 

therapie jonge plegers 

 

Exploreren v/e 

melding 

HVL 

coördineren 

Onrechtstreekse 

HVL 

Rechtstreekse 

HVL 

Benoemen v/e 

ongerustheid 
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9.5.1 A) Hulpverlening: Rechtstreekse HV 

 

 

9.5.1.1 Confrontatiegesprek 

• Mishandeling of misbruik wordt op heldere, ondubbelzinnige wijze ter sprake gebracht 

• Oog hebben voor veiligheid van het kind 

• Veiligheid niet oké: 

o Vrijwillige uithuisplaatsing (familie, opname ziekenhuis) 

o Acute onveiligheid: art. 458bis SW. 

 

Hoe veiligheid garanderen?  

Vb Anna 4m: verwonding hoofd 

Ouders: geen verhaal gebracht 

OFWEL acuut onveilig: parket 

OFWEL: in begeleiding gaan met ouders, therapeutische weg 

Uiteindelijk: mama weg van vader (alcoholverslaving) en grootouders w pleegouders 

CKG: leven stabieler 

 

Altijd vertrekken vanuit de veiligheid van het kind 

 

9.5.1.2 Vervolgde fases 

• Erkenning: Mishandeling/misbruik wordt toegegeven, verantwoordelijkheid wordt opgenomen 

• Elk gezinslid heeft behoefte aan aandacht, erkenning en ondersteuning, eigen hulpverlening 

• Aanklampende zorg 

• Verder hulpaanbod in reguliere hulpverlening 

 

9.5.1.3 Benoemen van een ongerustheid 

• Vermoeden moeilijk in te schatten 

• Ongerustheid met ouders bespreken 

• Voorwaarde: kind niet extra onder druk 

• Samenwerken om tot duidelijke diagnose te komen 
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• Soms dringende interventie nodig 

 

“We zien signalen van mishandeling of misbruik bij k”  ouders 

K mag hier NIET méér onder lijden! 

 

Altijd met 2 werken: zo moet je niet alleen zware beslissingen nemen 

 

9.5.2 B) Hulpverlening: Exploreren 

9.5.2.1 Exploreren van een melding 

• Verzamelen van relevante informatie bij mensen die hun beroepsgeheim met het centrum delen 

o Melding verifiëren, inzicht krijgen in aard, ernst en omvang van het probleem 

o Zicht krijgen op gezinsstructuur en sociaal netwerk en de mogelijkheden van hulpverlening 

inschatten 

o Om daarna te bekijken welke hulpverlening het meest aangewezen is 

 

9.5.2.2 Gedeeld beroepsgeheim 

• Door het  beroepsgeheim gebonden hulpverleners 

o Geen jeugdbrigade, geen justitiehuis , geen politie 

• Noodzakelijkheidcriterium 

• In het belang van de hulpverlening 

• Geïnformeerde cliënt 

 

Bellen met CLB, huisarts 

Niet bellen met politie: andere finaliteit 

 

!Geïnformeerd: zég “ik ga daar naartoe bellen” geen toestemming vragen, wél vermelden. “ik ga die 

bellen voor info over gezin.” 

 

9.5.3 C) Hulpverlening: Coördineren 

• Sommige probleemsituaties: reeds gekend bij verschillende instanties 

• Inspanningen van betrokken hulpverleners bundelen en op elkaar afstemmen 

• Wie doet wat? 

• Netwerkoverleg (NWO, netwerktafels) 

 

9.5.4 D) Hulpverlening: Onrechtstreeks 

• Een rechtstreekse interventie is niet mogelijk of wenselijk. 

• Meestal vage, onduidelijke signalen. 

• Concreet: bv het zoeken van een vertrouwensfiguur (die het kind aandacht, begrip en 

medeleven geeft en het zoveel mogelijk ondersteunt.) 

• Het VKA kan deze vertrouwenspersoon adviseren en ondersteunen. 

 

9.6 Vorming en coaching 

9.6.1 Coachen van HVL-ers 

• SA / SGG in een voorziening 

• Intervisie/ supervisie 
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• Workshops  

 

9.7 MANO-werking 

• Consultfunctie 

• Gemandateerde voorziening 

 

9.7.1 Integrale Jeugdhulp 

• Drie grote lijnen 

• - Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via intersectorale toegangspoort naar  

• - Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 

• - Verontrusting met de verschillende stappen  binnen de vrijwilligheid met als laatste 

fase gedwongen jeugdhulpverlening 

 

9.8 Consultfucties 

(zie adviserende functie reguliere werking) 

 

9.9 Gemandateerde voorziening 

9.9.1 Integrale Jeugdhulp 

• Zes krachtlijnen 

1. Vermaatschappelijking van de jeugdhulp 

▪ Nadruk op eigen krachten van de cliënt en zijn context 

2. Tijdige toegang van de jeugdhulp 

▪ Nadruk op vrijwillige hulpverlening, op de toegankelijke rechtstreekse jeugdhulp,  

▪ Binnen toegangspoort 2 fasen 

• Wat is gewenste hulpverlening 

• Zoeken naar een concreet aanbod 

3. Hulp continuïteit waarborgen 

4. Maximale participatie van de minderjarige en zijn context 

5. Voorzien in een aanbod van crisisjeugdhulp 

6. Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting 

 

• Maatschappelijke noodzaak geachte hulp kan men inroepen bij een verontrustende situatie= 

problematische leefsituatie (situaties die door een hulpverlener, een cliënt of derde als  

verontrustend ingeschat worden) 

o - de ontwikkelingskansen van een MJ bedreigen 

o - de psychische, fysieke of seksuele integriteit van een minderjarige of van een of meer 

gezinsleden aantasten 

o - een combinatie van deze perspectieven omvatten 

 

• Gemandateerde voorziening 

o Vertrouwenscentrum(situaties van kindermishandeling) en Ondersteuningscentrum 

Jeugdzorg (OCJ)(situaties problematische leefsituaties) 

o Enkel toegankelijk voor jeugdhulpvoorzieningen die er zelf niet uit geraken 

▪ advies 

▪ onderzoeken en beslissen of hulpverlening noodzakelijk is 

▪ hulpverlening opstarten en opvolgen 
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▪ doorverwijzen naar parket 

 

9.9.2 Gemandateerde voorzieningen 

• Observerend casemanagement 

• De gemandateerde voorziening met de cliënt en de betrokken hulpverlener bepaalde 

afspraken maakt en vastlegt in een overeenkomst 

• Interveniërend casemanagement 

• Het aanklampend werken van de GV is veel groter 

• De G.V neemt over en gaat samen met de cliënt en de hulpverlener zelf de hulpverlening 

organiseren 

 

9.10 Maatschappelijke Noodzaak 

• GV zal naar parket stappen als  

o geen medewerking is naar het onderzoek maatschappelijke noodzaak 

o er is sprake van maatschappelijke noodzaak  waarin minimale veiligheid niet 

gegarandeerd kan worden  

o de ontwikkelingskansen van de MJ in gevaar is en er geen toestemming is voor 

gepaste hulpverlening 

 

heel moeilijk transparent te werken 

Dat ze het snappen: “5 voor 12 hulpverlening” zeggen aan ouders = “laatste kans”, anders het parket 

 

 

8. rechtstreeks: RTH 

9. OTH 

10. Verontrusting kunnen omgaan 



   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

180/269 

 

Elke hulpverlener moet zelf stappen zetten (niet gwn altijd doorverwijzen) 

MANO (maatsch noodz) 

OCJ: Verontr leefsit (spijbelen…) 

VK: mish en misbruik 

Hulpverlener: N-document invullen die bepaalt VK of OCJ 

 

Parket :stuurt N-doc ofwel OCJ (meeste documenten) ofwel VK 

65 d ! is nodig dat we hulpverlening inzetten (?) 

 

Concl: MANO ja of nee? Nee: stop 

Ja? Wat nodig? Hulpverleningsvoorstel doen aan ouders en MJ? 

 

In MANO moet er vanalles op papier staan, van uur tot uur 

In reguliere manier van werken moet dat niet 

 

VK kunnen als iemand in reguliere hulp is en die niet meewerkt, kunnen we zelf N-doc invullen van 

eigen cliënt 

 Dat wringt met transparantie: “wij moeten N-doc invullen over u bij ons eigen centrum” 

 

Ideale situatie = 

• Manodeur 

• Reguliere werking deur: stop. Nieuw dossier:  

Maar nu hetzelfde centrum.  

 

MJ (soms jongvolwassenen) 

GEEN hulpverlening buiten de provincie van VK, wel advies 
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10 ETHIEK EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

10.1 Achtergronden en de voornaamste principes 

Lore Van Damme 

 

10.1.1 Wetenschapsfraude 

10.1.1.1 EOS-enqûete 2012: Medische wetenschappers in Vlaanderen 

 

 

 

 

 

Groot verschil 
Manipuleren 
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10.1.1.2 De zaak ‘Stapel’ 

• https://www.youtube.com/watch?v=Co1N6DMrwqQ 

• http://www.diederikstapel.com/ 

• 2011: Op grote schaal data verzonnen  

• Min 30/130 artikels van hem zijn gefraudeerd 

 

   

 

10.1.1.3 Ruimer dan fraude 

• Ethiek in wetenschappelijk onderzoek betreft alle fasen van het onderzoeksproces 

 

Van keuze van het onderwerp tot de te gebruiken methode, benadering van participanten, 

analyse van de resultaten, publicatie van bevindingen en bewaren ervan 

https://www.youtube.com/watch?v=Co1N6DMrwqQ
http://www.diederikstapel.com/
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10.1.2 Ethische richtlijnen/principes 

• Geen specifieke ethische/deontologische code voor onderzoekers 

• Wel ethische richtlijnen/principes voor wetenschappelijk onderzoek terug te vinden in 

bepaalde verklaringen/codes 

  - Vb. geneeskunde: Verklaring van Helsinki (1964) 

  - Vb. psychologie: APA Ethical principles (2002) 

  - Vb. orthopedagogiek: Deontologische code VVO (2016) 

 

10.1.2.1 1. Verklaring van Helsinki (1964) 

World Medical Association: 

Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects  

(last revision 2013) 

• Belang van de patiënt weegt zwaarder dan belang van het onderzoek 

• Nieuwe kennis mag niet ten koste van de integriteit van de patiënt 

• Deelname dient strikt vrijwillig te zijn  

• Personen desnoods tegen zichzelf beschermen 

• (kwetsbaren) 

• Resultaten van onderzoek moeten bekend gemaakt worden  

 

• Onderzoeksopzet moet wetenschappelijk verantwoord zijn, zodat conclusies geldig zijn 

• Transparantie: welke stappen gezet zijn 

• Onderzoek is alleen toegestaan als het niet op een andere minder riskante of minder 

belastende manier kan worden verricht en als er niet al een betere behandeling of methode 

bekend is 

• Of aan al deze voorwaarden voldaan wordt, moet worden getoetst door commissies die zelf 

geen belang hebben bij het onderzoek 

 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-

research-involving-human-subjects/  

 

 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
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10.1.2.2 2. APA Ethical principles (2002) 

American Psychological Association:  

Ethical principles concerning research and publication 

1. Institutional approval 

2. Informed consent to research 

3. Informed consent for recording voices and images in research 

4. Client/patient, student, and subordinate research participants 

5. Dispensing with informed consent for research 

6. Offering inducements for research participation 

• Beloningen moeten in verhouding zijn: beloning mag niet de eerste reden zijn om 

deel te nemen 

7. Deception in research 

• Als participant 1st niet weet dat hij gefilmd vraagt u daarna voor toestemming dat je 

de beelden mag gebruiken. Wel zeggen waarom je eerst niet zei dat je filmde. 

• “Wat is bedoeling van onderzoek, wat zal u te wachten staan” 

• Deelname mag altijd stopgezet/geweigerd worden 

 

• Debriefing 

• Resultaten terugkoppelen aan participanten en institutie 

• Human care and use of animals in research 

• Reporting research results 

• Plagiarism 

• Helder aangeven waar men zaken haalt 

• Publication credit 

• Dat auteurs die op paper komen wel echt bijdrage leverden, geen vriendjespolitiek 

• Duplicate publication of data 

• Sharing research data for verification 

• Reviewers 

• Vertrouwelijk omgaan met die info, niet zelf inspiratie daaruit gaan halen 

https://www.apa.org/pubs/authors/ethics02.pdf  

 

10.1.2.3 3. Ethologische code VVO (2016) 

 

• Art. 1: Toepassingsgebied:  

“Onder de uitoefening van een beroep in de hoedanigheid van orthopedagoog verstaat men 

het binnen een wetenschappelijk onderbouwd orthopedagogisch referentiekader verrichten 

van handelingen gericht op preventie, opsporing, onderzoek, diagnostiek, advisering, 

ondersteuning, begeleiding of behandeling van opvoedings-, ontwikkelings-, leer-, gedrags- en 

emotionele problemen en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren of 

volwassenen en hun context.” 

o Duidelijk maken wat je wel en niet kan opnemen, doen, garanderen als onderzoeker 

 

• Art. 9: Aangaan van een professionele relatie: 

“De orthopedagoog moet aan de cliënt met wie hij/zij een professionele relatie wil aangaan op 

een voor de cliënt begrijpelijke wijze informatie verstrekken over de aard en het doel van en 

de werkwijze tijdens de professionele relatie. Deze informatie betreft tenminste:   

de aard van de professionele relatie (onderzoek, diagnostiek, ondersteuning, behandeling, 

begeleiding, advisering), inclusief de positie van de cliënt en de orthopedagoog in dit proces; 

de doelstelling van de professionele relatie; de werkwijze tijdens de professionele relatie: de 

https://www.apa.org/pubs/authors/ethics02.pdf
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methoden en middelen die gehanteerd worden en de typen gegevens die over de cliënt 

verzameld worden; (…)” 

 

 

• Art. 14: Rapportage 

“Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, statistiek en wetenschappelijke publicaties 

en publicaties bestemd voor onderwijsdoeleinden mag de orthopedagoog desgevraagd aan 

een derde gegevens verstrekken, met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de cliënt, 

anoniem of met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, onverlet de eigen professionele 

verantwoordelijkheid.” 

https://www.vvo.be/wp01/wp-

content/uploads/2016/11/DEONTOLOGISCHE_CODE_ORTHOPEDAGOOG_v20160912.pdf 

 

10.1.3 Commissies ethiek/privacy 

• Commissies ter bevordering van moreel juist handelen in wetenschappelijk onderzoek: 

  - Privacycommissie (CBPL) 

  - Ethische commissie FPPW 

 

“Hoe de taken van de Privacy Commissie en de Ethische Commissie zich tot elkaar 

verhouden, en waar de ene taak eindigt en de ander begint, is niet altijd eenduidig te maken. 

Het is de taak van de onderzoeker om de beide actoren op de hoogte brengen. Een goede 

afstemming tussen de informatieveiligheidsconsulent en de betrokken Ethische Commissie is 

cruciaal in de verdere opvolging van het dossier en is de verantwoordelijkheid van de beide 

actoren.”  

https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-

onderwijs/onderzoek/beleid/kwaliteit/ethiek.htm 

 

10.1.3.1 1. Privacycommissie (CBPL) 

• Retraceerbare informatie van participanten bijhouden (ruimer dan enkel identificatiegegevens 

i.f.v. communicatie) niet gwn contactenlijst 

 

→ aangifte bij CBPL wettelijk verplicht 

 

https://www.privacycommission.be/ 

 

Vb feitenfiches: namen jgn en hun feiten  aangifte  doen bij de feitencommissie  

 

 

10.1.3.2 2. Ethische commissie FPPW 

• Niet wettelijk verplicht; wel good practice 

• Goedkeuring van ethische commissie is steeds vaker een voorwaarde voor 

onderzoeksfinanciering en publicatie 

• Algemeen & specifiek ethisch protocol 

• Algemeen overzicht ethische richtlijnen 

• Wrm je bepaalde keuzes maakt inzake informed consent e.d. 

 

https://www.ugent.be/pp/nl/onderzoek/ec 

 

 

https://www.vvo.be/wp01/wp-content/uploads/2016/11/DEONTOLOGISCHE_CODE_ORTHOPEDAGOOG_v20160912.pdf
https://www.vvo.be/wp01/wp-content/uploads/2016/11/DEONTOLOGISCHE_CODE_ORTHOPEDAGOOG_v20160912.pdf
https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/onderzoek/beleid/kwaliteit/ethiek.htm
https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/onderzoek/beleid/kwaliteit/ethiek.htm
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10.1.4 Aanbevelingen voor verantwoord wetenschappelijk onderzoek 

 

 

10.1.4.1 1. Nood aan verantwoord en nauwkeurig uitgevoerd onderzoeksdesign 

• Van keuze van het onderwerp tot te gebruiken methode, benadering van participanten, 

analyse van resultaten, publicatie van bevindingen en bewaren ervan 

o Zorgvuldig, controleerbaar en onafhankelijk 

 

• Wat zijn ethische implicaties van mijn onderwerp/onderzoek? 

o Gerechtvaardigd?  

• Bv. RCT (wel versus geen behandeling) 

o Inclusieve methoden: niet uitsluiten 

• Vb online survey: beperkt publiek: daarover reflecteren 

o Gevoelige onderwerpen – vertrouwelijkheid  

• Ost voorzien na aan bod komen van een zwaar thema 

o Gezondheids- en veiligheidsrisico’s 

 

10.1.4.2 2. Informed consent nodig 

• Deelnemers goed informeren, zodat men geïnformeerde keuze kan maken: 

o Aard en doel van het onderzoek, duur 

o Rol van de participant 

o Mogelijke voor- en nadelen 

o Verspreiding resultaten 

o Vertrouwelijkheid en anonimiteit 

o Mogelijkheid om zich terug te trekken uit onderzoek 

o Wie contacteren? 

• Onderzoeker/hulpverlener die instemt hulp te voorzien 

• Minder- versus meerderjarig 

o Informed consent ook van ouders 

• Actieve versus passieve informed consent 

o Waarom koos je voor 1 van die 2? 

o Actief: participant ondertekent 

o Passief: verwacht dat ouder/participant weigert. “Zwijgen is toestemmen” 

 

10.1.4.3 3.  Vertrouwelijkheid en anonimiteit 

• Verzekeren van privacy en anonimiteit 

o Verplichte aangifte bij CBPL, zeker in geval van gevoelige gegevens 
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o Zorg dat data (interviews, opnames, …) geen identificeerbare persoonsgegevens 

bevatten  

o Codeersleutel, veilige bewaring, 2 niet-gekoppelde bestanden 

• Iedere participant krijgt code die eigenlijk gelinkt wordt aan de naam 

o Anonieme gegevens mag je bewaren, niet-anonieme gegevens niet langer dan voor 

doelstelling onderzoek + zorgvuldig vernietigen 

• Hoe meer details, hoe groter de kans dat ze weten over wie het gaat 

o Rekening houden met identificeerbaarheid bij rapportage (bv. case study) 

• Intrinsieke vs extrinsieke motivatie (door beloning: NEEN!) 

 

10.1.4.4 4. Vrijwillige deelname 

• Geen deelname onder druk, uit vrije wil 

• Transparantie m.b.t. gevolgen van wel/geen deelname 

• Impact van onderzoek niet overdrijven 

• Vergoeding voor tijd en deelname? 

• Balans intrinsieke versus extrinsieke motivatie 

• Recht om zich uit onderzoek terug te trekken 

• Op elk moment, zonder opgave van reden  

 

10.1.4.5 5. Voorkomen van schade 

• Vermijden van schade bij respondenten op sociaal, fysiek en psychisch vlak 

o Rekening houden met kwetsbare groepen 

o Informatie over ondersteuning aanbieden 

o Fysieke en psychologische schade bij onderzoeker voorkomen 

o Risico’s met betrekking tot gezondheid en veiligheid: fysiek geweld, dreiging of 

emotionele belasting 

o Preventie van risico’s: indien nodig per twee werken, personen op de hoogte brengen 

(!), bij personen thuis (?), niet op risicovolle plaatsen, evt. op publieke plaats 

afspreken 

• Vb Als we bij iemand thuis gaan onderzoek doen, laat iemand weten waar je 

bent, ga met een collega… 

o Afgaan op instinct: indien niet op gemak, weggaan 

o Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid: vermijd te veel emotioneel betrokken te 

raken 

o Intervisie en supervisie 

 

10.1.4.6 6. Publicatie, verspreiding en onafhankelijkheid 

• Open zijn over bron van financiering en beperkingen onderzoek 

• Terugkoppelen naar respondenten vóór publicatie:  

o verfijning onderzoeksdata 

• Oppassen bij rapportering in de media 

o Bepaalde aspecten uitvergroot + los van context 

• Gepubliceerd onderzoek: gedetailleerde weergave van onderzoeksproces: keuzes en ethische 

principes, methoden, dataverzameling, analyse, presentatie  

• Bepaalde gegevens niet over- of onderbelichten 

• Verwijs naar gegevensbron; geen plagiaat! 
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10.1.5 Conclusies  

• Aan wetenschappelijk onderzoek zijn ook ethische vraagstukken verbonden 

• Betreft alle fasen van het onderzoeksproces 

• Hou rekening met ethische principes als respect, integriteit, verantwoordelijkheid, autonomie… 

 

10.2 Voorbeelden uit longitudinaal onderzoek bij meisjes in De 

Zande in Beernem 

10.2.1 Voorstelling doctoraatsonderzoek 

Psychopathologie en kwaliteit van leven bij meisjes in Gemeenschapsinstelling ‘De Zande’ 

Prof. Dr. Wouter Vanderplasschen 

Dr. Olivier Colins 

2011-2015 

 

10.2.1.1 1. Doelstellingen 

Bestaand onderzoek: beperkingen Doctoraatsonderzoek: doelstellingen 

Focus op jongens  Meisjes (versus jongens) w onderbelicht 

→ genderspecifieke noden? 

Risicomanagement benadering 

Gn ze naar school, nemen ze drugs… 

sterktegerichte, empowerende benadering 

→ kwaliteit van leven (QoL) 

Zijn ze tevreden met hun leven? 

Zelfrapportage Ouder- & zelfrapportage 

→ verschillen / overeenkomsten? 

Cross-sectioneel  

1 meetmoment: binnen in De Zande 

Longitudinaal 

→ evolutie tijdens en na opname? 

 

10.2.1.2 2. Methodologie 

2.1. Setting 

Gemeenschapsinstelling ‘De Zande’ in Beernem 

Plaatsing door jeugdrechter (12-18 jaar) 

   ~ als misdrijf omschreven feit (MOF) 

   ~ verontrustende situatie (VOS) 

  Dubbele finaliteit (GI) 

  - vrijheidsbeperking, jgn/SL besch tegen zichzelf/jgn 

  - hulpverlening, m o o terugkeer nr de SL 

 

2.2. Design 

 

 

In realiteit zn de statuten niet zo 

duidelijk/eenvoudig te omschrijven 
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Instrumenten 

Diagnostisch interview & zelfrapportagevragenlijsten 

Zeer gestructureerd. Bij sommigen ging dit heel snel, anderen niet: pauze inlassen of wouden niet 

meer verder doen  

 

Analyses 

Kwantitatieve analyses 

Statistische programma’s SPSS, R, Mplus   

 

2.3. Steekproef 

Meisjes (N=147) 

Inclusiecriteria:  

o voldoende Nederlands (omwille van de interviews) 

o voldoende verstandelijke mogelijkheden 

o plaatsing minimum 1 maand (Geen time out van 2 weken, die hebben rust nodig, 

geen interview van telkens 4 uren) 

 

Kunnen enkel hier ^uitspraken over doen
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Internaliserend: angststoornissen, stemmingsstoornissen (depr..) 

Externaliserend: gedragsstoornissen 

 

 

 

 

Sociale relaties: subj (zeer tevreden). Zegt niets over de invulling van die soc relaties. Ku dus eig 

deviant zijn, destructief 
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10.2.2  Vóór de start van het onderzoek 

Aangifte doen bij Facultaire Ethische Commissie 

 

10.2.2.1 Algemeen ethisch protocol 

Algemene ethische uitgangspunten voor onderzoek aan FPPW 

 

• Algemeen 

Vb.: “Onderzoekers ontwerpen, verrichten en rapporteren onderzoek op een manier die niet 

strijdig is met het (Belgische) recht.”  

 

• Onderzoek met participanten 

Vb.: “Onderzoekers behandelen participanten met respect en nemen maatregelen die ertoe 

leiden dat de rechten en het welzijn van participanten en andere personen die met het 

onderzoek te maken hebben niet geschonden of geschaad worden.” 

 

• Onderzoek met retraceerbare gegevens 

Vb.: “… moet aangifte plaatsvinden bij de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer …” (CBPL) http://www.privacycommission.be/ 

 

• Rapportage 

Vb.: “Onderzoekers verzinnen geen data, laten geen relevante data weg en vervalsen geen 

onderzoeksresultaten.”  

 

 

10.2.2.2 2. Specifiek ethisch protocol 

Ethische uitgangspunten binnen het specifieke onderzoek 
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Ik dacht C, antw C: Bevraging  °emoties (onprettige). Kijken naar signalen (verbaal & nonverbaal) 

Contactgegevens (werk) 

 

 

 

 

 

Ik dacht C, antw B: ze zijn niet competent genoeg; +12 j 

Maar ethische commissie zei nee: C.  

Deden dan toch B (via gefrankeerde enveloppe: “zeg indien u niet akkoord bent”): omdat ouders niet 

snel genoeg consent zouden kunnen geven via brief 

En gebroken gezin zou niet willen dat ze erover zou spreken en meisje misschien wel 
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Ik dacht C of D: antw D.  

De Zande: globale resultaten  

Ouders en meisjes: willen jullie terugkoppeling? (onderzoek was in Engels, dus moesten dat vertalen) 
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Ik dacht C, antw D: zorgvuldige selectie, beperkt aantal, enkel meisjes 

Bepaalde thema’s willen ze niet bespreken met mannen 

 

Training: aandachtsptn doelgroep, hoe interactie aangaan 

 

 

10.2.3  Onderzoek binnen de muren van De Zande 

 

10.2.3.1 1. De Zande – Samenwerkingsovereenkomst 

1) Informatie en voorwaarden 

• achtergrond, doel, inhoud onderzoek 

• vertrouwelijk: data niet doorgegeven aan personeel 

 

2) Recht en plicht 

o “Belangrijk is dat u op elk moment kan beslissen om de  deelname van (een van) de 

meisjes aan het onderzoek  stop te zetten, wanneer u van oordeel bent dat de  

belangen van de meisjes dit vereisen.” 
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→ gastinstelling medeverantwoordelijk  

     (gezien passieve I.C. ouders) 

 

10.2.3.2 2. Meisjes en ouders: informed consent 

1) Informatie  

• achtergrond en doel onderzoek 

• inhoud engagement (aantal en aard meetmomenten) 

 

2) Voorwaarden 

• anoniem: geen koppeling aan naam 

• vertrouwelijk: data niet doorgegeven aan personeel 

→ bij meisjes: visualisatie dmv enveloppe 

• vrijwillig: eigen beslissing, onafhankelijk van plaatsingsprocedure, stopzetting 

altijd mogelijk 

 

3) Specifieke toestemming 

• opvragen informatie  

uit dossier 

• opvragen gegevens bij Procureur Generaal 

 

4) Contactgegevens onderzoeker 

• vragen of opmerkingen 

• meisjes: opgevraagde gegevens raadplegen en verbeteren 

 

10.2.4  Onderzoek buiten de muren van De Zande 

 

 

10.2.4.1 1. Maximalisatie respons  

• Informed consent  

  Toestemming opsporen & contacteren 

 

• Formulier contactgegevens  

  Contextfiguren & hulpverlening 

  Adres, gsm, e-mail, facebook 
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• Vergoeding 

“Onderzoekers bieden geen ongepaste (financiële of andere) beloningen aan om 

participanten te werven.” (Alg. eth. prot.) (Geen intrinsieke motivatie) 

 

→ Afweging omvang: intrinsieke motivatie ! 

→ Beleid van voorziening ! (Na ontslag Hemabon van 10 euro; indien ze terug in de Zande  

                                                  waren mochten ze geen vergoeding voorzien) 

 

10.2.4.2 2. Aandachtspunten 

Opvolgen = opbouwen vertrouwensband 

 

• Nabijheid is nodig, maar gevaar: 

• Emotioneel té betrokken geraken 

• ‘Andere rollen’ opnemen (vriend, therapeut, hulpverlener,…) 

• Niet-inlosbare verwachtingen scheppen 

 

• Evenwicht zoeken tussen afstand en nabijheid !  

 

10.2.5  Casus 

 

Nora: 15 jaar 

Vertrouwelijkheid breken/zwijgen? 

 

 

Ik dacht B, antw: B 
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Overleg: anoniem met promotor afweging 

Vinger aan de pols (regelmatig polsen hoe het met haar zit) 
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10.2.6  Conclusies 

Deontologie van de onderzoeker in een longitudinaal onderzoeksproject :  

• Basishouding en ethische uitgangspunten bewaken  

• Voor, tijdens én na het onderzoek 

• Onverwachte ethische dilemma’s 

 

• Continue reflectie over eigen rol en handelen als onderzoeker en bijsturen waar nodig 

• Belang van intervisie en supervisie: overleg! 

 

10.2.7  Wordt vervolgd… 

Kritische blik t.o.v. eigen onderzoek 

 

Doctoraatsonderzoek:   

   kwantitatief (Zeer veel info uit jgn) 

    vooraf geselecteerde vragenlijsten, weinig ruimte, perspectief jongere zelf 

 

Postdoctoraal onderzoek: 

   kwalitatief 

   diepte-interview 

 

10.3 Voorbeelden m.b.t. de rol en positie van de onderzoeker 

Truth or dare? 

De ethische imperatief tot confrontatie van de eigen ongemakkelijkheden in onderzoek met personen 

in kwetsbare situaties 

Durven waar/onwaarheden onder ogen te zien 

Nadenken over termen die je gebruikt 

 

10.3.1 Overview 

• Inleiding – ‘Truth or dare’ in orthopedagogisch onderzoek 

• Cases – De ervaring van ongemak in de eigen onderzoekscontexten 



   
   

 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

PAGINA 

199/269 

• Reflecties – ’Waarheid of durven’? 

• Discussievragen 

 

10.3.2 Orthopedagogiek? Definitie? 

“Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief 

handelen in opvoedkundige situaties die als problematisch ervaren worden, met als doel de 

leefsituaties, de kwaliteit van leven en de participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te 

verbeteren, en dit door wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve 

onderzoeksmethoden’ 

(Broekaert, 2015) 

 

10.3.3 Orthopedagogical research 

• Werken met mensen ‘in de marge’, ‘in kwetsbare posities’ 

• Handelingswetenschap – we doen dingen 

• Specifieke kennis gebaseerd op relatie 

• Verschillende rollen: onderzoeker; getuige; vriend, actor,… 

 

  Ongemak leidde ons tot persoonlijke, methodologische en ethische bevraging 

 

10.3.4 Truth or dare? 

• Welke rollen hebben we eigenlijk? 

• Hoe luisteren we naar de verhalen van de mensen waarmee we werken? 

• Wat willen we bereiken met ons onderzoek? 

• Waarover gaat het verhaal? 

• Welk verhaal schrijven we dan? 

• Wie is het publiek? 

 

 

 

10.3.5 PhD project 

• Wat is de betekenis van continuïteit ‘in de zorg’ voor jongeren in kwetsbare situaties? 

• Welke verhalen komen er?  
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• Wat is ondersteunend voor hen? 

• Hoe kunnen deze ervaringen van jongeren gelinkt worden aan interventie logica’s van zorg of 

zorgsystemen? 

 

Vertelden heel veel dan de hulpverlening alleen, meer dan nodig was voor onderzoek (?) 

He zn onderzoek aangepast, kijken buiten hulpverlening 

 

10.3.6 Welke rollen komen samen? 

• Professioneel actief geweest in het veld, en vrijwilliger in het jeugdwelzijnswerk 

• Combinatie van rollen 

 

• Zelfde buurt en leefruimte  

• Afstand klein 

 

• Wat is het verschil in rol tegenover vroegere rollen, nu als onderzoeker?  

 

Hoe verhoudt dat onderzoek zich tav rollen 

 

10.3.7 Over wat gaat het verhaal of over wat kan het gaan?  

 

 

• Het verhaal van jongeren ‘in de marge’? 

• Je onderzoek gaat niet over jou, maar over hen! Jij wil weten hoe zij continuïteit ervaren! 

• Vertrouwen als een belangrijk gegeven (voorbeeld van hoe een Informed Consent ‘in de weg 

kan zitten’) 

• Het loslaten van voorgeconstrueerde betekenissen van continuïteit opent nieuwe ruimte 

• Conflicterende ritmes tussen jongeren en jeugdhulpinterventies 

 

10.3.8 Wie is het publiek? 

• Jongeren zelf: “Ik hoop dat ons verhaal naar buiten komt! Dit is waarom ik wilde praten, omdat 

je hierover zou kunnen schrijven!” (wiens stem?) 
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• Jeugdwerkers en jeugdzorg werkers 

• Instituten die werken met jongeren: belang voor reflectie over belangrijke positie en macht over 

het leven van jongere<n (impact op!) 

• Beleidsbeïnvloeding op niveau van jeugdzorg: noden aan reflectie over zinvolle praktijken met 

jongeren 

 

10.3.9 Truth or dare? Enkele reflecties over positie en ethiek 

• De ethische imperatief tot het vertellen van ‘de waarheid’ 

• Waarheid is vloeiend, collectief en bevraagbaar 

• Wat betekent het dan om onderzoeker te zijn “op de grens van de grot” (Fassin, 2011) 

• De productieve ontologie van ongemak. Ontstaan van nieuwe pistes, nieuwe kennis 

• Co-constructie en wisselende posities 

 

 

10.3.10 Discussie 

“De onderzoeker weet ook dat hij een afstand moet behouden van hun interpretaties en 

rechtvaardigingen om licht te laten schijnen op feiten en processen die mogelijks niet zichtbaar zijn voor 

hen” (Fassin, 2011)  

Hoe en in welke mate kunnen we deze ‘onzichtbare processen’ zichtbaar maken bij 

participanten? 

 

“Many if not most contemporary cultural studies scholars offer some language of critique when dealing 

with the intersecting contextual vectors of power, knowledge, and culture, what they often do not provide 

is a language of possibility, one that engages what it would mean pedagogically and politically to 

provide the conditions for rethinking a new type of social agent, one that could individually and 

collectively imagine a global society that combines freedom and social justice modelled after the 

imperatives of a radical and inclusive democracy.” (Giroux, 2003, p.58 in Denzin & Giardina, 2015) 

Hebben we als onderzoekers de verantwoordelijkheid om politieke actie te voeren? And indien 

wel, hoe? 

 

“(…) De vraag van precaire relationaliteit. Inderdaad, wie is deze ‘ik’ die getuige is van ‘jouw’ lijden? 

Wie ben ik om jouw lijden te zien of wie ben ik om jou reactie tot mijn lijden te bevragen? En wie ben jij 

om mijn geraaktheid te zien? Zijn we enkel ontkoppelde bijstaanders van elkaars kwetsuren en 

kwetsbaarheid?” (Butler & Athanasiou, 2013, p. 117) 
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Hoe kunnen we een verhaal creëren samen met de participanten zodat we er ons beiden in 

kunnen vinden? 

 

“In parrhesia, the speaker makes it manifestly clear and obvious that what he says is his own opinion. 

(…) If there is a kind of “proof” of the sincerity of the parrhesiastes, it is his courage. The fact that a 

speaker says something dangerous – different from what the majority beliefs – is a strong indication 

that he is a parrhesiastes.” (Foucault & Pearson, 2001, p.12-15) 

Wat is de rol van de opinie van de onderzoeker in zijn of haar werk? 

 

“Issues of voice, representation, appropriation, and emancipation are carefully considered by 

narrative researchers. But what happens when our academic discourse alienates those who may be 

already marginalized? Further, what are the implications for the research relationship when 

participants’ constructions of reality are questioned in the analysis?” (Hoskins & Stoltz, 2005, 

p.100) 

 

Plato: proberen participant meenemen op die grens, bewust zijn van die machtspositie 

“wij reden en zij grot achter muur” 

11 HET BEROEPSGEHEIM IN DE 

HULPVERLENINGSPRAKTIJK EN SCHULDIG VERZUIM 

11.1 Studiemateriaal 

• Boek “Wat ervan te zeggen” (R. Schellaert) 

• Centraal: ethisch debat rond informatieverwerking en beroepsgeheim  

o Gangbare opvattingen en reglementeringen bespreken (wetgeving, 

rechtsleer en rechtspraak) 

o Vertrekkend vanuit intuïtief ethisch aanvoelen, via reflectie en argumentatie 

naar deliberatie en verantwoorde keuzes 

o Pag. 3-43: lezen (achtergrond en situering) 

o Pag. 45-370: kennen (privacy en beroepsgeheim) 

o Pag. 371-386: lezen (virtuele cliënt) 

o VANDAAG: 59-118 

Context! 

 

11.2 Geheimhoudingsplicht = beroepsgeheim 

• Art. 458 : geen HV zonder strikte vertrouwelijkheid 

• Cliënt: 

o Assymetrische verhouding 

o Niets mag uitlekken uit wat hij Hver toevertrouwt 

o Info achterhouden = blokkeren eigen hulpverleningsproces 

• Hulpverlener: 

o Bescherming en veiligheid  

• Openbaar belang: 

o Noodzakelijk voor harmonieuze samenleving dat men hulp kan inroepen van 

bepaalde beroepen die absoluut vertrouwen garanderen (vermijden dat 

problemen escaleren en welzijn van iedereen garanderen) 

o Cf. Commissie Seksueel Misbruik in de kerk (Com. Adriaenssens) 
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Beroepsgeheim: je moet zwijgen 

Een complete zwijgplicht die ge hebt als hulpverlener: alles wat u is toevertrouwd, daar vertrouwelijk 

mee omgn 

Van roken op 14j , tot al seks hebben met zijn vriendin… 

Auteur boek overdrijft soms over kerk (?) 

Vangeluwe: beticht van seksueel misbruik van meerdere minderjarigen  in de nasleep ervan een 

inval door het parket, waarbij de de dossiers van slachtoffers openden.  

Vertrouwen geschaad  openbaar belang dat hierdoor deels in het gedrang komt 

 

11.2.1 Kanttekeningen 

• Van absolute geheimhouding naar meer pragmatische, functionalistische visie (waarbij 

belang van cliënt primeert) 

o Art. 458bis + ter 

▪ Absolute zwijgplicht bestaat niet 

▪ In bepaalde situaties beroepsgeheim doorbreken, vb omdat kind in 

incestueuze familie woont (zéér recent, dateert van vorige zomer) 

▪ Na de aanslagen enorme frustraties tussen hulpverlener en politie: 

hulpverlener konden documenten niet doorgeven. Vandaar nu die “ter”: na 

zeer afgelijnde omstandigheden màg je spreken. Geen spreekplicht, maar een 

spreekrécht. Je màg spreken, je moet niet. 

• Weinig strafrechtelijke vervolging (gevolg van andere conflicten, bv. echtscheiding) 

o Heel weinig rechtszaak, maar als er een is dan gaat het om emotionele problemen, vb 

bij een echtscheiding (?) 

• Noodzakelijke vertrouwensfiguur (niet het beroep is doorslaggevend) 

o Je hebt pas beroepsgeheim als je een bepaalde positie bekleed: heeft minder met 

opleiding te maken dan met uw functie 

o Op het secretariaat werken, dan niet. Als ge de begeleiding van mensen doet, dan 

wel 

o Kuisvrouw geen beroepsgeheim: geen noodzakelijke vertrouwensfiguur 

▪ Zij weten wel wie daar allemaal verblijft, dus wél geheimhoudingsplicht of 

discretieverplichting: zit vervat in ambtsgeheim (?) 

• Beroepsgeheim verankerd in reglementering sector (OCMW, CLB), ook in decreten Integrale 

jeugdhulp (“éénieder die zijn medewerking verleent aan de uitvoering van het decreet is 

gebonden aan de geheimhoudingsplicht”) 

• Met vrijwilligers – stagiairs (in hoofde van hun staat) afsprakennota of contract maken waarin 

eisen beroepsgeheim uiteengezet worden 

• Mantelzorg valt NIET onder beroepsgeheim (geen professionele relatie) 

o Opgelet: pleegzorg wordt gezien als professionele zorg! WEL beroepsgeheim! 

• Echtgenote van houder van beroepsgeheim heeft GEEN beroepsgeheim !!! 

 

• Toevertrouwd: niet alleen wat wordt meegedeeld door cliënt, maar alles wat men verneemt 

(via derden) of vaststelt (in dossier) en vertrouwelijk is  

• Geheim: alles wat uitdrukkelijk of stilzwijgend in begeleiding toevertrouwd wordt  

• Bepaald door de houder 

• Als ge in huis komt bij mensen ga je allerlei situaties zien. Ongewassen, onverzorgd 

kind  ook geheim. Dus soms bots je op die geheimen 

• Ook t.a.v. juridische beroepen (bv. advocaat, notaris, parketmagistraat) niet t.a.v. bankiers en 

dergelijke 

• Opname in ziekenhuis valt onder beroepsgeheim (bv. ontwenning of psychiatrische opname) 

• MR voor politiediensten 
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• Wat bij onrustwekkende verdwijning? 

• Zodra iemand opgenomen is mag men dat niet meedelen. Als ge naar ziekenhuis belt 

“Is jan Desmet daar?” dan mogen zij u dat niet zeggen, ook al is dat uw vader vb.  

• Opsporingsbericht: “Heeft dringende medische verzorging nodig”  familie weet niet 

dat die al lang opgenomen is. Derde persoon inschakelen: psychiater vraagt aan 

bevriende collega of die een melding kan doen bij de politie: “Jullie moeten niet meer 

zoeken, hij is ergens in veilige handen.” Om zo op een flexibele manier om te kunnen 

gaan met dat beroepsgeheim 

• Als politie zélf belt mogen ze niks laten weten!!! 

• Beroepsgeheim geldt t.o.v. familie, naasten, politie, ook t.a.v. andere hulpverleners die onder 

beroepsgeheim vallen 

• Geldt NIET t.o.v. cliënt  

• Als iemand u zegt: “ik heb mijn broer vermoord” dan ist dat niet aan u om te 

rapporteren; wel proberen hem te overtuigen zelf naar de politie te stappen 

• Vb jongere met ADHD die experimenteert met weed en cocaïne: niét aan 

ouders zeggen. Dan kunt ge wel hem proberen te overtuigen dat bespreekbaar 

te maken met zijn familie.  

• Toch niet alles aan cliënt/patiënt vertellen (therapeutische exceptie) 

• Therapeutische of agogische exceptie: niet zeggen aan mensen, omdat de 

shock te zwaar zou kunnen zijn. (dit gaat om meerderjarigen) 

• Gemandateerde hulpverleners  (toezicht, controle)  niet gebonden aan BGH tov 

opdrachtgever !!! (bv. justitie-assistent, OCMW-medewerker) 

• Mandaat: opdracht vanuit overheid om rijpheid in kader te brengen van iemand die vb 

beticht wordt van seksuele feiten met minderjarigen. Alles wat je weet: verplicht te 

rapporteren. 

• Gemandateerd = niet vrijwillig hulp vragen; verplichte hulp door justitie; opvolging van 

de situatie 

• Niet de bedoeling dat je de inhoud van begeleiding aan iemand met mandaatsfunctie 

geeft; die kan die info immers misbruiken en gaan rapporteren.  

• Geen gedeeld beroepsgeheim ts. gemandateerde en niet-gemandateerde 

hulpverleners 

• Rapportageplicht én geheimhoudingsplicht vermelden bij eerste contact 

 

Breken van beroepsgeheim is dat je rechtstreeks naar de politie stapt om dat te melden. Best binnen 

de hulpverleningssituatie doen. Overleggen met collega’s: wat gaan we best hierbinnen gaan doen? In 

het begin van hulpverleningsrelatie duidelijk communiceren (?) 

 

Mensen die voor justitie werken hebben bv beroepsgeheim, maar zij zijn verplicht misdaden te melden. 

Advocaten niet (?) want die werken voor hun cliënten, niet voor justitie zelf.  

 

-18 jaar: tot ouders richten (zeker bij ziekenhuizen, medische sector) 

Leeftijd tussen 16 en 18 jaar als een schemerzone zien: hier meer kijken naar de autonomie van het 

kind 

-16 jaar: uitgaan van de beslissing van de ouders. Vb kind met kanker, ouders zullen altijd beslissen 

over de therapie die uitgezet zal worden  

 

11.2.2 Schending beroepsgeheim? 

• Schending beroepsgeheim:  

o Er moet sprake zijn van intentie (bewust en moedwillig) (≠ usb-stick vergeten op trein) 

▪ Iets laten slingeren is geen intentionele schending 
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o Bevestigen van informatie ook schending beroepsgeheim (bv. getuigenis psychiater 

in krant) 

o Publieke gegevens bekend maken, geen schending (bv. getuige zijn van ongeval) 

• Alleen schending, indien uit bekendmaking de identiteit van de betrokkene blijkt (mag niet 

traceerbaar zijn, anoniem rapporteren mag) 

• Opgelet met beschrijvingen in stageverslagen  

o Anoniem en niet-traceerbaar (bv. Gilles de la Tourette) 

• Naasten en familie op de hoogte brengen o.b.v. “stilzwijgende toestemming”, tenzij expliciet 

njet van de cliënt 

o Wat met begeleidende vriend of vriendin? 

o Wat met niet-wilsbekwame patiënten: hoe reageren indien wel wilsbekwaam? 

• Belang van een goed dossier 

o Ondernomen stappen en keuzes bijhouden en motiveren! 

 

Bewust namen leggen vb aan de pers 

Vb Kim De Gelder: psychiater heeft niet het recht om de aard van de psychische stoornis zelfs al te 

bevestigen 

Stage: gebruik schuilnamen en let op dat er geen herkenbare kenmerken zijn 

 

11.2.3 Zwijgplicht, zwijgrecht, spreekrecht, spreekplicht ? ! 

• Zwijgplicht ! 

 Eénieder die betrokken is bij de uitvoering van de jeugdhulpverlening (ook 

administratief personeel) (cf. Decreet Integrale JH, art. 5) 

 = Beroepsgeheim 

• Zwijgrecht 

 Recht om te zwijgen zonder hiervoor gesanctioneerd te worden (bij getuigenis in 

rechte)  

 Men kan niet gedwongen worden om te spreken! 

 In bepaalde situaties het recht om te zwijgen zelfs voor de rechter: men kan u niet 

dwingen om te spreken 

• Spreekrecht 

 Recht om in bepaalde gevallen te spreken (in belang van cl.), zonder hiervoor 

gesanctioneerd te worden 

 In sommige situaties kan je spreken als het gaat om het belang van de patiënt 

• Spreekplicht: 

 Indien een hoger belang in het geding is (=noodtoestand) 

 Als je weet dat iemand HIV heeft en weigert dit aan zijn sekspartner mee te delen: 

potentieel leven in gevaar = spreken indien hij dit niet zelf wilt doen! 

 

11.2.4 Uitzonderingen op de zwijgplicht 

• Spreekrecht 

o Cliënt geeft toestemming?! 

▪ Afwegen individueel en openbaar belang 

• Vlgs absolute opvatting: geen uitzonderingen, behalve in functie van 

hoger algemeen belang (individueel belang cl. primeert niet op 

openbaar belang en statuut van bepaald beroep, bv. 

straathoekwerkers/maatschappelijk werkers) 

• Vlgs functionele opvatting:  
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▪ mogelijk indien cl wilsbekwaam, goed geïnformeerd is en 

expliciet toestemming geeft;  

▪ moet duidelijk zijn voor wie en met welk doel  

▪ best door cl. zelf informatie laten doorgeven 

▪ Bv. werkgever informeren over verminderde 

stressbestendigheid, over afronden van alcoholbehandeling 

▪ Wat met toestemming tot postume onthulling? 

• Postuum ook niet onthullen wat er in de begeleiding 

gezegd werd 

 

Straathoekwerk is zeer rigide in beroepsgeheim, omdat ze zeer laagdrempelig willen zijn 

Best dat de cliënt zelf aangifte doet 

 

 

 Discretionair oordelen:  

 Waarden en belangen afwegen 

 Uitzonderlijk 

 Omzichtigheid  

 Getuigenis voor een rechter 

 Verplicht om te verschijnen, niet om te spreken (belang van cliënt afwegen) 

 NIET in geval van verhoor door politie of parket 

 Om zichzelf te verdedigen 

 Bv. bij aanklacht over seksueel misbruik (betasten van een slachtoffer) 

 

Enkel beroepsgeheim breken als ge opgeroepen wordt als getuige in de rechtbank 

Verplichting om aanwezig te zijn 

Vb verkrachtingszaak dj die meisje had aangerand in de studio 

Je kan opgeroepen worden als begeleider om te getuigen, maar je bent niet verplicht om te getuigen 

wat er in de begeleiding gezegd wordt te vertellen 

Vb iemand beschuldigd van seksueel misbruik terwijl dit niet zo is: dan kan je dit breken (?) 

Ook wanneer dit wel zo is en je wenst dit te melden bij getuigenis (??) 

 

• Onweerstaanbare dwang (art. 71) 

• In hulpverleningssituaties is dit niet echt aan de orde, tenzij iemand u een geweer 

tegen het hoofd houdt en eist dat ge uw beroepsgeheim breekt 

 Recht om te handelen (bv. spreken) in geval van overmacht 

 “Er is geen misdrijf wanneer de beschuldigde … op het ogenblik van de feiten … 

gedwongen werd door een macht die hij niet kon weerstaan” 

 Subjectieve situatie van overmacht waarbij men geen andere keuze heeft dan de wet te 

overtreden 

• Fysieke dwang of materiële overmacht 

• Psychisch morele dwang (wederrechtelijk handelen, psychotische opstoot) (cf. 

advocaat 71, workshop 8) 

 Geen andere keuze: overmacht onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onweerstaanbaar 

(geen spijt) 

 Bekendmaken (minimaal) noodzakelijke informatie in functie van 

hulpverlening/begeleiding 

 Bv. bij spoedopname of crisissituatie;  

 Bv. epilepsie (bus, jeugdbeweging) 

 Bv. zelfmoordgedachten bij cl. (ernstig nemen !?) 
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 bij noodzakelijke hulpverlening wordt impliciete toestemming verondersteld 

 

 

11.2.5 Spreekplicht (of tenminste recht van spreken) 

• Melden van zeer besmettelijke ziekten (bv. ebola, polio, tbc)  

o In functie van hoger belang 

▪ Moet dit aan de overheid rapporteren om verdere verspreiding te voorkomen 

• Aangifteplicht ambtenaren (art. 29) 

o Ambtenaren moeten aangifte doen van wanbedrijven en misdaden waarvan ze 

kennis hebben 

o Bv. justitieassistent, consulent JRB/OCJ, OCMW-medewerker … 

▪ Als zij te weten komen dat iemand zwart werkt dan moeten ze dit melden, 

belangrijk dit in het begin van de hulpverleningssituatie mee te delen 

o Hiervan op de hoogte brengen bij begin HV-relatie 

• Aangifteplicht privépersonen (art. 30): moeten getuige zijn geweest: 

o “Ieder die getuige is geweest van een aanslag, hetzij tegen de openbare veiligheid, 

hetzij op iemands leven of eigendom, is verplicht daarvan kennis te geven aan de 

procureur, hetzij van de plaats van de misdaad …, hetzij van de plaats waar 

verdachte kan worden gevonden” 

o Geheimhouding primeert op de meldingsplicht 

▪ Beroepsgeheim boven meldingsplicht behalve in noodsituatie. Ook wat is de 

kans dat een nieuwe situatie opnieuw zal gebeuren?  

o Rekening houden met kans op herhaling en niet enkel in functie van opsporing en 

vervolging (nietig verklaard door de rechtbank) 

o Wel aangrijpen in functie van gedragsverandering 

o ≠ maatschappelijk werker OCMW – vzw BZW 

 

• Noodtoestand (door jurisprudentie aanvaard) 

o Daadwerkelijk gevaar 

o Rechtsgoed dat wordt bedreigd is van hogere orde (bv. leven) dan het 

beroepsgeheim 

o Kan niet op andere manier gevrijwaard worden 

o Risico op schuldig verzuim! 

o Voorbeelden: HIV-besmetting partner, TBC, radicaliserende jongeren … 

▪ Protocollen  

▪ Advies inwinnen van collega 

 

11.2.6 Art. 458 bis als voorbeeld 

• “Eenieder die uit hoofde van staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor kennis geeft 

van een misdrijf (verwaarlozing, seks. delicten of persoonsdelicten) gepleegd op een 

minderjarige of kwetsbare persoon, … kan het misdrijf ter kennis brengen van de procureur, 

hetzij wanneer een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de psychische en fysieke 

integriteit … , hetzij er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere 

minderjarigen of kwetsbare personen slachtoffer worden, en hij deze integriteit niet zelf of met 

hulp van anderen kan vrijwaren” 
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11.2.7 Artikel 458ter van het Strafwetboek 

• Personen die samen overleggen over een casus kunnen informatie uitwisselen zonder dat ze 

hun beroepsgeheim schenden.  

• Deze nieuwe regeling moet deinformatie-uitwisseling tussen hulpverleners, politie en bestuur 

bij de aanpak van radicalisering mogelijk maken zonder dat ze hun beroepsgeheim 

schenden.  

• Er gelden wel een aantal voorwaarden bij het casusoverleg: 

o Zo moet het overleg een wettelijke basis hebben of georganiseerd worden met 

toestemming van de Procureur des Konings.  

o Vooraf moet ook bepaald worden wie aan het overleg kan deelnemen, waarom ze 

overleggen en wat de modaliteiten zijn.  

o Daarnaast moet het overleg de bescherming van de fysieke en psychische integriteit 

van personen tot doel hebben of dient het overleg om bepaalde misdrijven te 

voorkomen.  

o De deelnemers aan het overleg moeten de inhoud van het overleg geheim houden.  

 

Enige uitzondering waarbinnen beroepsgeheim gebroken wordt in relatie hulpverleners – politie 

Ook zo worden ze beschermd (beroepsgeheim breken = strafbaar) 

 

 

 

11.2.8 Schuldig verzuim 

• Algemeen geldend principe: 

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1462020/2012/06/28/Rechtbank-

Antwerpen-vrijspraak-voor-schuldig-verzuim-bij-drugsdode.dhtml  

• Cf. arrest : “Arts veroordeeld wegens schuldig verzuim” 

• http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1708167/2013/09/20/Drie-maanden-cel-

voor-gynaecologe-na-schuldig-verzuim.dhtml  

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1462020/2012/06/28/Rechtbank-Antwerpen-vrijspraak-voor-schuldig-verzuim-bij-drugsdode.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1462020/2012/06/28/Rechtbank-Antwerpen-vrijspraak-voor-schuldig-verzuim-bij-drugsdode.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1708167/2013/09/20/Drie-maanden-cel-voor-gynaecologe-na-schuldig-verzuim.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1708167/2013/09/20/Drie-maanden-cel-voor-gynaecologe-na-schuldig-verzuim.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1708167/2013/09/20/Drie-maanden-cel-voor-gynaecologe-na-schuldig-verzuim.dhtml
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• Wanneer iemand in groot gevaar verkeert, is ook geheimhouder verplicht hulp te bieden (art. 

422) 

o Hoger belang (leven) 

o Bv. informeren van partner over HIV-status 

 

 

11.2.8.1 Schuldig verzuim (art. 422) 

• Indien men een persoon in nood niet helpt, schuldig verzuim 

1. Sprake van groot gevaar voor fysieke/seksuele of psychische integriteit op moment dat 

men hulp weigert (proberen objectief te verifiëren) 

o Ogenblikkelijk misdrijf: noodsituatie op moment van weigeren 

o Evolutie toestand is irrelevant  

2. Morele component: betreft met opzet geen hulp verlenen waar dit nodig was 
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o Geen misdrijf in geval van loutere nalatigheid of gebrek aan voorzorg 

o Opzettelijk: men had kennis en wil zich te onthouden 

o Gevaar moet niet ‘de visu’ vastgesteld worden (bv. via derden) en men moet 

niet alle details kennen 

3. Krachtdadig hulp bieden op meest aangewezen manier (men moet er alles aan doen 

om persoon te helpen) 

o Zelf hulp bieden of anderen inroepen  

4. Hulp bieden zonder ernstig gevaar voor zichzelf of anderen (bv. bij overval, agressie, 

gijzeling, brand) 

 

• “… wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen … aan iemand die in groot gevaar 

verkeert, hetzij hij zelf die toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand aan hem is 

beschreven … 

• Voor het misdrijf is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of 

voor anderen. Heeft de verzuimer niet persoonlijk het gevaar vastgesteld waarin de 

hulpbehoevende verkeerde dan kan hij niet worden gestraft, indien hij op grond van de 

omstandigheden waarin hij verzocht werd te helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig 

was, of er gevaar aan verbonden was”. 

 

 

 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/2.27106/2.27147# Jonathan Jacob 

 

11.2.9 Vuistregels voor gewetensvol spreken, als noodzakelijke uitzondering 

op beroepsgeheim 

1. Altijd proberen om toestemming te bekomen en cl. indien mogelijk zelf dit laten 

communiceren 

2. Gewetensnood door verplichting tot geheimhouding 

3. Probleem enkel op te lossen door doorbreken geheim 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/2.27106/2.27147
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4. Door niet te spreken loopt iemand ernstig risico 

5. Door te spreken kwaad voorkomen of beperken 

6. Is spreken relevant in functie van hulpverleningsrelatie? 

7. Kiezen voor minst ingrijpende onthulling 

8. Op vertrouwelijke en correcte manier informatie doorgeven door meest geschikte persoon 

9. Info overdragen aan de meest geschikte persoon ifv welzijn cliënt 

 

11.2.10 Onderscheid ≠ vormen van beroepsgeheim 

• Vaststellen van het dealen van drugs door: 

o Leerkracht 

o ‘Groene’ leerkracht 

o Begeleider BJB 

o Stagiair 

o OCMW-medewerker 

o Leerkracht die optreedt als bijstandspersoon IJH 

o Justitie-assistent  

o Wat zijn consequenties m.b.t. geheimhouding afhankelijk van hun positie? 

• Belangrijk om aard beroepsgeheim/discretieplicht van meet af aan te verduidelijken naar de 

cliënt 

 

11.3 Samenwerken met collega’s 

• Wat meedelen aan het team en wat niet? 

o Bv. cliënte die op kamer is geweest van andere bewoner ‘s nachts 

o Mag cliënte geheimhouding eisen naar team toe? 

• Nood aan visie over uitwisselen van informatie met diverse betrokkenen 

o Beroepsgeheim strikt genomen individuele verantwoordelijkheid, maar nefast dat 

hulpverlener alleen blijft staan met die verantwoordelijkheid 

o Uitwerken van een algemene, niet-casusgebonden visie 

▪ Afsprakenkader rond uitwisselen van informatie (bv. bij sporen van 

mishandeling) 

▪ Houding aannemen om steeds weer te reflecteren over meest aangewezen 

handelswijze 

▪ Bij gebrek aan afsprakenkader, twijfel over wat te doen 

▪ Roddels of informele informatie-uitwisseling 

 

• Loyauteit:  

o Dilemma: Vertrouwensrelatie met cl, beroepsgeheim vs. collegiale relatie met andere 

hulpverleners 

o In toekomst ook nog met elkaar samenwerken 

o Anonieme bespreking niet altijd haalbaar 

• Gedeeld beroepsgeheim: 

o Reeds enige tijd ingeburgerd in rechtsleer 

o Delen van informatie met andere hulpverleners van buiten het team 

o Strenge voorwaarden + toestemming van de cliënt 

• Gezamenlijk beroepsgeheim: 

o Delen van informatie met andere hulpverleners binnen bestaand team  

o Strenge voorwaarden + toestemming van de cliënt 
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11.3.1 Informed consent 

• Client beschikt over de nodige informatie 

• Client vat de informatie en kan er over nadenken 

• Client kan overleggen 

• Client kan zonder dwang tot een voor hem correcte beslissing komen, die hij kenbaar kan 

maken 

• Informed consent - negotiated consent 

• Prior consent (NL regeling zelfbinding) 

• Actual and subsequent consent 

• Weigeren 

 

11.3.2 Gedeeld beroepsgeheim 

• Nodig om informatie uit te wisselen 

o Relevante informatie delen vanuit verantwoorde doelstellingen 

• Bv. Deontologische code CLB-medewerkers:  

o “Meedelen van informatie door iemand die gebonden is aan beroepsgeheim aan 

iemand anders die zelf ook gebonden is aan beroepsgeheim. Beperkt zich tot relevante 

informatie aan relevante personen, met impliciete of expliciete toestemming cliënt”. 

• Voorwaarden: 

o Toestemming nodig 

o Cl. Betrokken en op de hoogte van de werkwijze 

o Relevante gegevens (noodzakelijke en nuttige informatie) 

o Betrokkenen ook gebonden door beroepsgeheim 

o Met dezelfde finaliteit (betrokken bij behandeling) 

o Meest aangewezen persoon 

o Vorm van informatieoverdracht is doordacht 

o Cliënt bevat de voorwaarden voor informatie-uitwisseling 

• Cliënt bij eerste contact hiervan op de hoogte brengen 

• Plicht tot geheimhouding prevaleert op recht om gegevens uit te wisselen  

• Dezelfde beroepsgroepen of minimaal zelfde finaliteit (niet met justitie-assistenten) 

• Decreet Integrale Jeugdhulp (art 31-32) 

 

• Gedeeld beroepsgeheim wettelijke basis in Decreet Integrale Jeugdhulp (art. 32): 

o “Actoren wisselen onder elkaar persoonsgegevens uit met het oog op de uitvoering 

van de taken en bevoegdheden geregeld door dit decreet. Deze gegevensuitwisseling 

is onderworpen aan volgende voorwaarden: 

▪ Gegevensuitwisseling heeft enkel betrekking op gegevens die noodzakelijk 

zijn voor jeugdhulp (‘need to know’) 

▪ Gegevens worden enkel uitgewisseld in belang van personen tot wie de 

jeugdhulp zich richt; 

▪ De genoemde actoren trachten, in de mate van het mogelijke, de 

geïnformeerde instemming met de gegevensuitwisseling te verkrijgen van de 

persoon op wie de gegevens betrekking hebben” 

• Doorgeven van informatie aan hulpverleners van buiten de jeugdhulp (bv. huisarts, advocaat) 

kan enkel mits toestemming en noodzaak en belang van de jongere 

 

11.3.3 Gezamenlijk beroepsgeheim 

• Van meer recente datum dan gedeeld beroepsgeheim en soort uitbreiding ervan 
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• Betreft duidelijk omschreven en samengesteld hulpverlenersteam met gedeelde case-load 

• Slaat op het team van hulpverleners in plaats van op hulpverleners afzonderlijk 

• Tussen teamleden geen grenzen inzake beroepsgeheim, zodat alle relevante informatie vrij 

kan circuleren in het team (CLB, CKG, CBJ, pleeggezinnendienst, …) 

• Gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team 

• Alleen die informatie die relevant is voor het opnemen van hulpverlening (‘Nice to know’ vs. 

‘Need to know’) 

• Betreft afgelijnde hulpverleningseenheid met gezamenlijke verantwoordelijkheid naar cliënt 

• Cliënt is geïnformeerd en heeft zijn toestemming gegeven; 

• Beroepsgeheim blijft onverkort gelden naar derden! 

 

11.3.4 Afgeleid beroepsgeheim, ambtsgeheim en discretieplicht 

• ‘Afgeleid’ beroepsgeheim = discretieplicht 

o Geheimhouding geldt ook voor personen die indirect bij info-uitwisseling betrokken 

zijn (ICTers, keuken- en schoonmaakpersoneel)  

o Geen wettelijk beroepsgeheim, wel discretieplicht 

o Vermelden in arbeidscontract 

o Ambtsgeheim vs. beroepsgeheim 

o Onderwijzend personeel 

o Vertegenwoordigt de school, geen hulpverlener 

o Geen zwijgplicht ten opzichte van oversten 

o Uitz. leerkracht die fungeert als bijstandspersoon IJH ! 

o Discretieplicht : discreet omgaan met vertrouwelijke info 

 

11.3.5 Stagiairs en het beroepsgeheim 

• Uiteraard gebonden aan beroepsgeheim 

o Ook gedeeld – gezamenlijk beroepsgeheim 

• Hulpverlener en toch weer niet; tijdelijke status 

• Moeten vooraf geïnformeerd worden 

o Toegang tot de dossiers? 

• Moet je alle informatie die je verneemt ook doorgeven? 

o Informele situaties 

o Binnen de hulpverlening 

• Wat met het geven van persoonlijke informatie? 

• Welke info opnemen in stageverslag? 

o Zie workshops 15, 16 en 17 

• Intimiteit, afstand en nabijheid 

o Zie workshops 35, pag. 211-216 

 

 

11.4 Polling beroepsgeheim en schuldig verzuim 

Casus Jonathan Jacob: is hier sprake van schuldig verzuim? 

A. Ja 

B. Nee 

Ik dacht ja 

 

Was de fysieke integriteit van Jonathan in gevaar op moment van weigeren hulp? 

A. Ja 
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B. Nee 

Kdenk ja? In deze casus valt daarover te discussiëren 

Als ge iemand in nood weigert: dat zeiden de politie “er is nood” 

Contra: psychiater: we kunnen geen medicatie geven dus die ogenblikkelijkheid is ambigue 

 

Heeft men met opzet geen hulp geboden aan Jonathan? 

A. Ja 

B. Nee  

Ja. Antw: ja: bewust gekozen hem niet te helpen omwille van zijn agressie 

 

Heeft men op de meest krachtdadige manier hulp geboden? 

A. Ja 

B. Nee  

NEE 

 

Kon men hulp bieden zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen? 

A. Ja 

B. Nee  

Ja. Men is daartoe uitgerust, men heeft vrijheidsbeperkte maatregelen; men kan eig perfect met de 

situatie omgaan.  

Had escalatie van geweld kunnen voorkomen hebben 

 

Directeur psychiatrie en..; zijn schuldig gevonden aan schuldig verzuim en ook de leden van 

interventieteam “bottinekes” 

 

11.4.1.1 Stellingen geheimhoudingsplicht 

In welke van de onderstaande gevallen is men gebonden aan de geheimhoudingsplicht? Antwoord 

telkens met ja of nee 

 

Broer/zus van HIV-besmette persoon? 

A. Ja 

B. Nee 

Nee, broers, zussen en mantelverzorgers géén geheimhoudingsplicht 

 

OCMW-medewerker die info krijgt over zwartwerk van één van de gezinsleden die worden begeleid? 

A. Ja 

B. Nee 

Neen, moeten dit melde aan overste 

Aangifteplicht: misdrijven moet men aangeven 

 

Vrijwilliger die meewerkt in een opvangcentrum voor dak- en thuislozen? 

A. Ja 

B. Nee 

Ja: vrijwilligers zelfde statuut als stagiairs en beroepskrachten, zolang ze begeleiding doen  

 

Psycholoog die op café in vertrouwen wordt genomen door zijn buurman? 

A. Ja 

B. Nee 

Neen: psycholoog is wel van beroep psycholoog, maar hij zit daar in zijn vrije tijd;  

Hij heeft op dat moment niet de functie van psycholoog 
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Pleegouders van een minderjarige in het kader van jongerenwelzijn? 

A. Ja 

B. Nee 

Ja: ook bij toesturen van nieuwjaarskaartjes mag niet de hele naam van het kind staan 

 

Stagiaire t.o.v. haar supervisor/mentor aan de universiteit?   

A. Ja 

B. Nee 

Ja: ge moogt geen namen ofzo noemen, ook niet aan mentor (zelfs niet mondeling en ook niet in 

verslag) 

 

Gesprek met ouders in functie van HV aan minderjarige? 

A. Ja 

B. Nee 

Over iemand van 14 jaar. Geen eenduidige vraag: hangt ervan af. 

 

Gesprek met ouders over oogoperatie bij minderjarige in ziekenhuis? 

A. Ja 

B. Nee 

Arts gaat hier altijd met ouders spreken: NEEN, geen geheimhoudingsplicht 

 

Gesprek met ouders over mogelijke abortus bij minderjarige in JAC? 

A. Ja 

B. Nee 

Ja 

 

Hulpverlener vertelt ‘s avonds aan zijn vrouw over de ernstige problemen bij Max thuis? 

A. Ja 

B. Nee 

Mag hij dit aan zijn vrouw vertellen? Hij mag dat zolang hij het algemeen doet: als hij de naam vertelt 

en specifieke kenmerkende elementen aanbrengt, dan niet. Als hulpverlener belangrijk te kunnen 

ventileren. 

 

Een thuisbegeleider stelt vast dat Bram een blauw oog heeft en dat zijn lichaam onder de blauwe 

vlekken zit? 

A. Ja 

B. Nee 

Hangt af van de leeftijd, de ernst van de situatie en of dit meermaals gebeurt. In principe mag je het 

niet melden, behalve bij echte vermoedens van mishandeling van minderjarige: dan kan je dit door: 

…bis melden! 

Mag niet na 1 maal gemeld worden! 

 

Niet te snel beslissen, maar wel alert zijn 

Goed alternatief: anoniem naar het VK bellen en casus melden: advies vragen 

 

Politie belt om te weten of vermiste man is opgenomen in ziekenhuis? 

A. Ja  

B. Nee 

Ja, geheimhoudingsplicht 

 

Dochter belt naar ziekenhuis om te weten of haar vader er opgenomen is? 
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A. Ja 

B. Nee  

Ja, geheimhoudingsplicht, iedereen kan zeggen dat hij dochter is van iemand 

 

Minderjarige cliënt rijdt voor de deur van het dagcentrum voetganger aan met motorfiets en pleegt 

vluchtmisdrijf? Behoort dit tot BHG? 

A. Ja  

B. Nee 

Heeft begeleider geheimhoudingsplicht? Neen? (?) Dit hoort niet tot de begeleiding: hij heeft een 

strafbaar feit gezien dus moet hij goed afwegen wat hij gaat doen. Hij mag beschrijven wat hij zag, 

maar niet wié.  

 

Afhankelijk van de schade is het miss meer gewenst. Cliënt hem daarover aanspreken, vragen of hij 

weet hoe ernstig het was.  

 

Dodelijk ongeval: veranderd de zaken wel: overtuigen aangifte te doen.  

 

Priester-leraar met pensioen die seksueel misbruik van lang geleden bekent en zegt chemische 

castratie te overwegen? 

A. Ja 

B. Nee 

Ja geheimhoudingsplicht: met pensioen: komt hij nog in contact met kdn? Is gevaar op recidive laag?  

Doet hij nog mis en komt hij in contact met misdienaars? Dan wel geheimhoudingsplicht BREKEN 

 

Leerkracht die drugsdealen vaststelt op de speelplaats. Mag hij dit melden aan de politie? 

A. Ja 

B. Nee 

Geen geheimhouding: mag dit melden; vraag is of dat de beste oplossing is en of de leerkracht de 

beste persoon is om dit te doen 

 

Wat als een begeleider dit vaststelt in een gemeenschapsinstelling? Mag hij dit melden aan de 

politie? 

A. Ja 

B. Nee 

Neen dit mag NIET gemeld worden: zorgvoorziening en beroepsgeheim 

Wat wél gemeld mag worden: we hebben vermoeden van drugsgebruik in de instelling, kunnen jullie 

komen met honden? (wel enorm ingrijpende beslissing, ondergraaft hiermee het vertrouwen) 

 

Moet hij/zij dit melden aan de collega’s? 

A. Ja 

B. Nee  

Ja moet dit melden! Als dit groepswerking kan ondergraven 

Vraag is: moet hij namen noemen? Neen 

“Ik heb gezien dat er jgn drugs aan het dealen zijn” 

 

Cliënt met verstandelijke beperking wil van dokter weten hoelang mama nog te leven heeft? 

A. Ja 

B. Nee 

Wie zou dit vertellen? 
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In deze situatie enorm te maken met hoe wilsbekwaam de jongeman met syndroom van Down 

ingeschat wordt. Miss beter aan broer/zus communiceren. Die beter weten hoe ze dit aan hun broer 

kunnen vertellen.  

Beter niet te vertellen aan hem.  

 

Meisje van 15 is zwanger en wil een abortus. Ze vraagt advies in het JAC. Mag men de ouders 

hierover inlichten? 

A. Ja 

B. Nee  

Neen niet zeggen.  

 

Leerkracht die als begeleider werkt in een begeleidingstehuis? 

A. Ja 

B. Nee 

Ja geheimhoudingsplicht: begeleidingsfunctie opgenomen in een voorziening 

 

Tuinman werkzaam in gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand? 

A. Ja 

B. Nee 

Neen geen geheimhoudingsplicht, wel een discretieplicht van ambt. Mag niet zomaar namen noemen 

of gegevens.  

 

Jongen van 8 jaar die bedplast in een internaat, smeekt dit niet te melden aan zijn ouders? 

A. Ja 

B. Nee 

In principe moet ze het vertellen 

Maar afhankelijk van de situatie: is het eenmalig, dan is het niet noodzakelijk dit te melden 

Wel als dit een terugkerend probleem is. Leeftijd van het kind is te jong om tussen beide te houden 

 

Als dit gebeurt op kamp? Ge zijt daar niet als professioneel begeleidster, kijken wat het meeste 

aangewezen is. Meestal medische fiche opgevraagd 

 

Orthopedagoog belast met een onderzoek naar een man met een verstandelijke beperking die door 

justitie verdacht wordt van aanranding van kinderen? 

A. Ja 

B. Nee 

Geen geheimhoudingsplicht: gemandateerd 

 

Vertrouwensleerkracht in een school voor BuSo? 

A. Ja 

B. Nee  

Strikt genomen geen geheimhoudingsplicht; moest dit nu CLB-medewerker zijn was dit anders 

 

Meisje van 16 met leukemie weigert behandeling in ZH. Dient men haar wil te respecteren? 

A. Ja 

B. Nee  

In principe gaat men zeggen: 18 jaar. Maar in dit verhaal, iemand die al lang uitgeschakeld is wordt 

dit wel in overweging genomen. Met toestemming ouders. 

 

Een student/stagiair wil een gevalsbeschrijving opnemen in haar stageverslag? Mag dit? 

A. Ja  
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B. Nee 

Ja, maar geen namen vernoemen! 

 

Kan een consulent bij de JRB informatie uitwisselen in kader van gedeeld beroepsgeheim met een 

voorziening BJB? 

A. Ja 

B. Nee 

Binnen IJH 

Neen: beroepsgeheim heeft andere finaliteit. Betreft iemand vanuit gemandateerde vz <-> iemand die 

niet vanuit gemandateerde vz 

 

Arts moet getuigen over gevolgen van blootstelling aan asbest t.o.v. parlementaire 

onderzoekscommissie. Spreekplicht? 

A. Ja 

B. Nee 

Moet verschijnen en beetje zelfde als aan rechtbank: kàn beroepsgeheim doorbreken, maar het hoeft 

niet.  

 

Medewerker van de kinder- en jongerentelefoon Awel heeft spreekplicht in geval van acuut 

suïcidegevaar?  

A. Ja 

B. Nee  

Neen: geen spreekverplichting 

Moest het nu heel concrete beschrijving zijn moéten ze er wel iets mee doen, maar in principe hoeven 

ze daar niets mee te doen.  

 

Ge moet iéts doen: niet per se beroepsgeheim breken 

Maar zien dat ge geen schuldig verzuim pleegt 

 

Kan een drughulpverlener informatie uitwisselen met een justitie-assistent in het kader van gedeeld 

beroepsgeheim? 

A. Ja 

B. Nee 

Neen: justitie heeft aangifteplicht dus NIET delen! 

 

Stagiaire dient het roken van een jongere op de stageplaats te melden 

A. Akkoord 

B. Niet akkoord 

Veel te maken met hoe je je wilt profileren op je stage 

Kunt niet doen alsof je het niet gezien hebt, omdat je je positie als hiërarchisch hogere ondermijnt 

“Ik zag dat je rookte; dat mag niet. Ik zal het niet vermelden, maar zie dat dit niet meer gebeurt” 

 

Als stagiair dien je de directie van je stageplaats altijd op de hoogte te brengen van illegale zaken 

A. Akkoord 

B. Niet akkoord 

 

Als je vertrouwelijke info doorgeeft, moet dit altijd in functie van de begeleiding van de cliënt zijn 

A. Akkoord 

B. Niet akkoord 

Akkoord 
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E. bij interne overdracht geven wij hier alle informatie door, ook nodeloze informatie! 

A. Akkoord 

B. Niet akkoord 

Niet akkoord: als je allerlei niet relevante info krijgt kan dat uw beeld verstoren.  

 

Beroepsgeheim zit niet zozeer in het niet-vertellen van vertrouwelijke info, wel in het feit dat de derde 

persoon er niets mee aanvangt 

A. Akkoord 

B. Niet akkoord 

 

Opdat een stagiair op een onbevangen manier naar de cliënt zou kunnen kijken, is het best dat hij 

maar weinig informatie over die cliënt doorkrijgt 

A. Akkoord 

B. Niet akkoord 

 

Jongen vertelt aan leerkracht dat papa mama slaat en dat ze daarbij bloedde aan haar hoofd? 

A. Ja 

B. Nee 

 

De ouders van een jongen in een MFC komen hem de vrijdagavond met de auto ophalen aan de 

schoolpoort? Zowel mama als papa zijn duidelijk onder invloed. Laat je hem meenemen? 

A. Ja 

B. Nee 

Neen. Hoe dit oplossen? Belangrijk hen daarover aan te spreken: oplossing aanreiken. Al was het om 

opvoeders te laten rijden en iemand die erachter rijd om opvoeder terug te brengen 

 

Je ziet iemand (buiten je werkuren) binnengaan in een opvangcentrum voor druggebruikers. Mag je 

dit doorvertellen aan je collega’s op het werk? 

A. Ja 

B. Nee 

 

Freya pleegde zelfmoord op haar 21ste. In een poging hun verdriet te verwerken, vragen de ouders 

haar psychologe om uitleg. Mag zij spreken? 

A. Ja 

B. Nee 
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12 HET PAD VAN TERRORISME: HEEN EN TERUG 

Leerpaden richting terroristisch geweld 

Radicaliseringsproces duiden zodat we goed begrijpen wat radicalisering is, verschil tussen de 

verschillende termen 

Hoe media en politiek foute termen gebruiken 

Niet alle radicale mensen zijn allemaal bereid om geweld te plegen 

 

De essentie van radicalisering is maatsch processen te ontwrichten 

Disengagement: model dat multi agency model-achtig werkt. Met versch diensten werkt 

 

Beroepsgeheim: multi agency gedachte gaat uit van vertrouwen uit tussen versch partners, niet om 

zomaar informatie door te geven, maar om gepast te reageren 

Probleem van perceptie, van omgangscultuur met zo’n fenomenen 

 

Achtergrond: Zwart-wit 

Vaak is onze kijk zo naar dadergedrag tout cours en al zeker naar vormen van collectief geweld.  

Wit: wij zijn braaf  

Zij zijn in het zwarte: daar is iets mis mee wss, zij zullen pathologie hebben 

Dat blijkt niet te kloppen. Mensen met pathologie is absolute minderheid 

Stapje voor stapje beïnvloed om geweld als legitiem middel te gebruiken, dat kan religieus zijn, 

politiek-ideologisch (links, rechts…) 

 

Door een evolutieproces van wit, over vele tinten grijs naar het zwarte gebied 

Terrorist zijn is geen eigenschap van bepaalde persoonlijkheidskenmerken! Niet gevonden. Dat 

maakt dat we niet meer zoeken naar dat, maar naar kenmerken die je kan zien op het proces. 

Procesbenadering ipv persoonsbenadering;  

 

Persoon aan het woord laten.  

Video: man die lijfwacht van leider van Shariah4Belgium (naar Syrië gegaan, ondergedoken) 

Man die spreekt over IS met beeld dat we niet kennen (verwachten onthoofdingen te zien. Maar zien 

prachtige video. Man die zegt: ik heb me nooit nog zo moslim gevoelt, kom naar hier. Hier is respect 

voor de Islam) 

Dat is inspelen op de noden die hier aanwezig zijn! 

 

The needs, narratives, the networks.  

Naargelang je lid bent van een bepaalde groep, zal je dat denken grotendeels meenemen 
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Soort van dreigingsfoto (zijn paspoort nog bij): teken: we zijn jou nog niet vergeten in België 

Filmpjes verspreid raken van andere groepen van mannen die liever de rush hebben, dat dat grotere 

attractoren gaan zijn 

Er is niet “de Syriëstrijder”  we denken aan die man die mensen onthoofd. Dat is significant aandeel. 

Maar er zijn ook anderen: de vrouwen, kdn zijn andere beweegredenen 
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“Als er nieuws komt van een verdorvene: controleer dat zodat jullie er later geen spijt van zullen hebben” 

“Ik heb me nog nooit zo moslim gevoelt, ik heb nog nooit zo’n eer gehad. Al zou de dood komen: met 

hart en ziel” 

 

Hetzelfde narratief: niet om geweld te plegen. Het gaat om noden die ze hier niet vinden of wel maar 

dan op pad zijn gegaan naar het conflictgebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de 1ste plaats Belgisch-Marokkaanse doelgroep van belang is, Russisch-Tsjetsjeens. Je ziet hoe 

Turks er niet bij zit: je ziet hoe Turkse gezinsstructuur anders is dan bij Marokkaanse gezinnen. Zo is 

de Turkse moeder-zoon banden veel sterker dan bij Marokkaanse gezinnen, dit verhinderde dat Turkse 

jonge mannen afgegleden zijn en naar daar zijn gegaan.  

Hoe puur sociale gezinsstructuur impact heeft op wie er vertrekt en wie niet 

 

Absolute meerderheid zijn mensen die tiener tot dertiger zijn. Overgrote groep zijn twintigers: leeftijd 

waarin mensen zoekend zijn. Zoeken naar hun identiteit.  

Heel weinig oudgediende of gepensioneerde terroristen zijn. Naarmate je ouder wordt krijg je andere 

verlangens die moeilijk te combineren zijn met die terroristische levensstijl.  

 

Van belang vanuit preventief oogpunt.  

Vanuit onderwijsperspectief: Boek reradicalisering van stijn … 
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Niet radicalisme is het kwaad! Wel moet je die radicale fase appreciëren, dat is van belang. Maar wat 

is de inhoud hiervan? Hoe kan je hier ideeën insteken die geweldloos zijn?  

 

Vb Che Guevara : wat voor de ene een vrijheidsstrijder is, is voor de ander een terrorist 

Een moeilijke discussie 

 

 Een paar jaar duurde het om die uitstroom te gaan hebben.  

(te maken met maatregelen die genomen zijn) 

IS wordt bevochten vanuit militaire logica in Irak 

Zelfde reactie als ge opdracht krijgt wespennest te kapot te knuppelen: dan hebt ge door dat als ge 

daarop slaat met een knuppel, dat daar mogelijks een reactie op zal komen en dat die reactie ook pijn 

kan doen 

Dat is de fase waar we nu in zitten: waar gaat die zwerm naartoe?  

Onze veiligheidsdiensten die meer en meer greep krijgen: men slaagt er minder in om 

bommenaanslagen te doen nu.  

 

Als ge hier naar de Brico gaat en ge koopt hier 3k meststof, en ge gaat naar een andere Brico en 

koopt opnieuw 3k meststof en dan nog eens ergens anders, dan staat ’s avonds de staatsveiligheid 

aan uw deur met de vraag waarom ge zoveel meststof nodig hebt. Tenzij ge een heel erg grote tuin 

hebt.  

Bij Anders Breivik  landbouwbedrijf (onder mom van meststof te kopen) zo kilo’s springstof kunnen 

maken 

Waar kunt ge u niet meer tegen kunt verweren is messteken en iemand omver rijden.  
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12.1 Paris, Brussel, Nice, Berlijn, Liverpool, London… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen aanslag in Erpskwerps 

Wel in Zaventem: maar omdat daar al miljoenen Belgen geweest zijn, laat dat ontploffen: die 

angstinductie is dan maximaal 

Niet per se die plekken waar de meeste mensen zijn, maar targets die enorm propagandistisch-

psychologisch effect zal hebben 

De twin towers: vanuit terroristisch oogpunt enorm succes 

 

De kranten: maandenlang eenzijdig negatief 

Dat is een probleem: mensen die bang worden naar buiten te gaan, om het vliegtuig te nemen… 

Aankomen in aanslag is in het Westen quasi verwaarloosbaar 

Maar onze perceptie is dat het een gigantisch groot probleem is 
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De opeising van IS van de aanslagenin Parijs  

De boekjes van IS, glossy magazines 

Zelfde narratieven als die lijfwacht 

“Ik bid tot Allah dat hij de rug breekt van zij die tegen moslims zijn…” 
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Voor ons zijn dat de ultieme “demonen” 

Dabiq: “hoe kan je bepaalde aanslagen plegen? Wat is een goed mes? Waar steek je het best? Hoe 

maak je een bom?”  

Die zaken zijn niet nieuw 

Je kon die al in de jaren 90 al downloaden 

Wel wordt het in een bijzonder goed product gegoten: heel mooie layout enzo 

Zoals in WOII: de nazi’sgaan nauwelijks nieuwe narratieven ontwikkelen, maar steken het in een mooi 

en sterk jasje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richten zich dus ook op sociale media: wervend bedoelt en bedoelt om steunnetwerken te maken  
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Het wordt geliked: zelfs diegenen die niet deelnemen aan het geweld, stappen toch mee in in die 

voedingsbodem die leiden tot dat geweld 

 

12.2 From the terrorists’ point of view: what they experience and 

why they come to destroy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf bekijken! Jgn in 2008 die uit Parijse balieus komen en bedreigen naar de buitensmijters toe. “Alle 

jaren organiseren jullie een gala, benefietdiner voor de Israëlische defensie leger. 

Dat is lachen in ons gezicht, want wij weten wat zij doen en jullie gaan een feestje houden voor die 

daders! Wij komen nu vriendelijk waarschuwen, dat het niet hier bij zal blijven. Wij manen u aan 

dergelijke feesten stop te zetten, want het zal niet bij woorden blijven!” 

 

Dat is idd gebeurt, die jgn waren niet de daders maar er is wel degelijk overgegaan tot actie  

Hier clues, inzicht krijgt in dat proces van radicalisering. Wat triggered mensen tot de stap naar effectief 

geweld? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Boek: ingaat vanuit persp van de terrorist. Welke invloed ondergaan zij, zodat zij telkens een stapje 

hoger gaan (dit gebeurt telkens wanneer zij die frustratie niet kunnen kanaliseren) 

 

‘Terrorists think rationally, but they think within the limits of belief systems that may be irrational. 

Unlike the delusions of psychotics, these belief systems are social constructs shared by large 

numbers of people. Terrorist belief systems are rigid and simplistic and they are defended with 

great emotional intensity. Anyone who wishes to remain within a terrorist group must limit his 

thinking to the parameters of the group’s belief system.’ (Goertzel, 2002:1) 

 

Referentie kader dat mensen hebben opgebouwd (beliefs systems bedoelt men dus niet religie maar 

dit) 

Het is niet dat zij kernpsychopaat zijn, maar zij gaan denken en handelen binnen dat referentiekader 

Aantal leuzes uit de Koran halen, decontextualiseren en die telkens herhalen: zeer polariserend effect 

(dit kan je trouwens ook met de Bijbel doen! Zie YT) 
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Radicalisme = “ernstige onvrede met de bestaande maatschappelijke constellatie, een beeld van 

mensen en instellingen die hier voor verantwoordelijk zijn, een idee of utopie hoe het anders zou 

kunnen en een concept van actoren die dat kunnen bewerkstelligen.” 

 

Radicalisering is proces dat radicalisme inhoudt, dat kàn overgaan naar extremisme en dat extremisme 

kan een gewelddadige invulling hebben en kan overgaan naar terrorisme 

Het is niet zo dat je radicaal bent dat je terrorist bent. Wel is het zo dat je als je terrorist bent, je die 

fasen hebt meegemaakt. 

 

Vgl met kernpedofilie: het is niet omdat je misbruikt als kind dat je een pedofiel bent. Wel is het zo dat 

als je aan kernpedofilie doet, het frequent het geval is dat je misbruikt bent geweest als kind 

Hier is dat hetzelfde 

Met radicalisme is op zich geen enkel probleem!!! 

 

In onze richting zijn veel vrouwen: ben je blij met stemrecht?  

Ooit zijn er een paar mannen geweest die zeiden: “laten we proberen vrouwen mee te nemen in onze 

democratie”  zeer radicale gedachte toen 

Heel recent was de positie van de vrouw ondergeschikt aan die van de man 

Het zijn radicale overtuigingen die ervoor zorgen dat het recht op democratie groeit en bloeit! 

Het recht op vrije meningsuiting om ook radicale overtuigingen mogelijk te maken zodat die rechtsstaat 

kan evolueren! 

Vb “wij willen dat de Shariah wordt geïmplementeerd ipv die van Napoleon!” In Westerse staat zal dat 

zeel moeilijk zijn, maar je speelt mee aan de regels van de rechtsstaat. Trachten die processen via 

legale verkiezingen in gang te steken, niet oproepen tot haat. Dit gaat niet lukken hier, dat kan leiden 

tot idee van “we gaan harder moeten werken!” dan kan je komen tot een proces van extremisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extremisme omvat immers “uiteenlopende opvattingen en gedragingen die gekenmerkt worden door 

de afwijzing van de democratische constitutionele staat, democratische procedures en democratische 

waarden” 

 

“Je moet niet gaan stemmen, want ze zeggen dat we geen hoofddoek mogen dragen! Wij roepen op 

om niet te gaan stemmen. De moslims worden geviseerd!” Dat is oproepen tot haat, het systeem 

ondergraven. Anders Breivik zijn manifesto lezen, dan weet ge heel goed hoe extremist denkt! 

Heel simplistisch denken.  
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For as Schmid notes, “Extremists generally tend to have inflexible “closed minds”, adhering to a 

simplified mono-causal interpretation of the world where you are either with them or against them, 

part of the problem of part of the solution” (Schmid, 2013: 10). 

 

1. Anti-constitutional, anti-democratic, anti-pluralist, authoritarian 

2. Fanatical, intolerant, non-compromising, single-minded blak-or-white thinkers 

3. Rejecting the rule of law while adhering to an ends-justify-means philosophy 

4. Use of force/violence over persuasion 

5. Uniformity over diversity 

6. Collective goals over individual freedom 

7. Giving orders over dialogue 

8. Strong emphasis on ideology 

 

De gemiddelde extremist, wat Fouad Belkasem zegt, wat Filip De Winter zegt, dat zijn heel 

extremistische overtuigingen (maar die balanceren meer op de grens van legaal, niet legaal) 

 

Terrorism refers, on the one hand, to a doctrine about the presumed effectiveness of a special form or 

tactiv of fear-generating, coercive political violence and, on the other hand, to a conspiratorial practice 

of calculated, demonstrative, direct violent action without legal or moral restraints, targeting mainly 

civilians, and non-combatants, performed for its propagandistic and psychological effects on various 

audiences and conflict parties 

 

Tot op vandaag geen eenduidige definitie van terrorisme (zie discussie Che Guevara. Politieke 

appreciatie komt voor de beweegredenen achter de aanslagen) Voor IS zijn die aanslagen 

vrijheidsbewegingen!  

 

Collective violence = the instrumental use of violence by people who identify themselves as members 

of a group – whether this group is transitory or has a more permanent identify – against another group 

or set of individuals, in order to achieve political, economic or social objectives.  

• Wars, terrorism and other violent political conflicts that occur within or between states 

• State-perpetrated violence such as genocide, repression, disappearances, torture and other 

abuses of human rights 

• Organized violent crime such as banditry and gang warfare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van wat terrorisme kan zijn 
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We mankeren zeer veel over wat dat pad van die terroristen hebben afgelegd 

Dus wat die academici vooral gaan doen is gaan discussiëren over die definitie 

Paar keer getracht maar dat lukte niet 

Terrorisme is in essentie: geweld gebruiken als angst-inducerend element, zodat die SL as such 

zichzelf begint te ondergraven 

Niet slecht bezig op dat vlak: denk aan twin towers, Hebdo, Zaventem… 

Na de aanslagen in Parijs hebben ze de noodtoestand uitgeroepen: die geldt tot op vandaag nog altijd! 

Dat is eigenlijk to get your shit together: als dat zolang duurt, dan is er eigenlijk een probleem 

 

Uw leger dient voor buiten uw grenzen, uw politie dient voor binnen uw grenzen en als ge niet toekomt: 

voeg dan noodmaatregel toe maar blijf die dan niet gebruiken, of er ontstaan heel diffuse rollen. (Prof 

zijn mening) 

 

Juiste beeldvorming creëren zodat kiespubliek niet denkt dat er achter die gordijnen een terrorist ons 

zal vermoorden! Het zijn zij die beelden die ervoor zorgen dat mensen gaan stemmen op zo’n manier 

dat uw rechtsstaat zichzelf gaat ondergraven 

En dan zijn er discussies: mogen we iemand 24u, 48u, 72u vasthouden zonder echt bewijs?  

Fundamentele discussies. 

Vroeger kon dat niet 

Rechtsregels herbekijken naargelang nieuwe patronen, maar als het om fundamentele patronen gaat: 

afluisteren, in voorhechtenis plaatsen… dat is wel de kern van onze rechtszekerheid: maken dat die 

terroristen niet succesvol zijn in dat wij uiteindelijk onszelf zoals Amerika dat gedaan heeft zijn 

rechtsstaat ondergraaft.  

 

5deling:  

Nationalist Terrorists (including ethnic and separatist) 

Ideological terrorists (left and right wing) 

Religio-political terrorists (including fundamentalist and millenarian) 

Single-issue terrorists (concerned with only one problem) 

State-sponsored and state-(supported) terrorists 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat de drijfveer is 

Vaak zij die in dekolonisatieverleden geraakt zijn 

Wat WOII is, is vorm van staatsterrorisme vanuit rechts-extremistische invalshoek 

Vanaf 68-98: De Rote Armee Fraktion: linkse tegenreactie op die rechtse periode (de kdn van de 

Fuhrer (??), die revolteerden tegen politiegeweld) 

 

Single-issue: dierenrechten (McDonalds in brand steken vb) 

Assad-terrorisme = vb gesteunde terroristen 
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12.3 Categorieën van gewelddadige extremisten en een aantal van 

hun sub-categorieën in de literatuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als er in Las Vegas plotseling iemand begint te schieten: moeilijk. “Dju, hij is niet bruin, geen moslim, 

wat nu? Dus geen Jihaddist?”  

Mensen die schieten: cascade: kijken hoe het gedreven is, wat zijn de drijfveren (te maken met de 

drie N’en) 

 

Enorme classificatie 

 

12.4 Modern terrorism – geen nieuw fenomeen 

1. First wave of terrorism: variety of anarchist groups – second half 19th century  

(Toen de natiestaat vormgegeven. Mensen die zeggen: wij zien dat niet zitten: aanslagen 

plegen) 

2. Second wave of terrorism: ethno-nationalist terrorism – 2 decades after WWII 

3. Third wave of terrorism: ‘new left-wing’ terrorism – from the 1970s 

Reactie op dat extreme-rechtse. Dat terrorisme was veel dodelijker allemaal dan vandaag 

4. Fourth wave of terrorism: religious terrorism – from 1979 Shah’s regime toppled by an 

Islamist revolution 

Dat is terrorisme van vandaag 
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Golf vaak niet stopt omdat we adequaat reageren, maar omdat de context verandert 

SL verandert fundamenteel: voedingsbodem wijzigt, houdt op te bestaan of stopt 

Terrorisme is vaak reactie op de context! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merk je waar de probleemgebieden zitten.  
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In Europa: paar rode bolletjes (Parijs nu) maar vooral Ierland! IRA 

Paar ervaringen, maar niet in zulke destructieve mate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijk is het een groot thema, maar de kans dat je ermee in contact komt is quasi 

verwaarloosbaar 

De kans dat je sterft door een wasmachine die op u valt is groter dan dat je opkomt in een terroristische 

aanslag! Maar we zijn niet bang van wasmachines.  

 

“Terrorism can be a serious problem, but I hope you realize that climate change WILL kill us!” 

Fijn stof, auto-ongelukken… serieuze problemen waar we eig geen aandacht aan schenken.  

Links: elk bolletje is een dode 

Kaart Brussel: 3 aanslagen: Joods museum, metrostation Maalbeek, Zaventem.  

Kaart van Bagdad. Je ziet de kaart van Bagdad niet meer door de terroristische problemen daar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkse golf: grotendeel links, soms rechts-extremistisch geweld (blauwe) 

Rode: religieus geïnspireerd geweld 
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Terrorisme as such is geen probleem, wel is de heel snel veranderende context waar wij in zitten een 

probleem. Hoe snel het internet er was. Vroeger moest je inbellen. Nu zelf sociale media. Iedereen met 

zo’n toestel kan veel groter bereik aangaan. Deze informatiestormen, gaan wij democratische landen 

heel moeilijk mee om. Minder democratische landen trekken dan gwn stekker uit “geen internet 

niemeer”  

Voor ons is het moeilijker die flow vast te pakken 

Het zijn niet de natiestaten, wel de grote bedrijven: twitter google… zijn daar enorm mee bezig: “hoe 

gaan we die informatiestromen gaan filteren, containen, eruit halen” Laatste 2, 3j enorme vooruitgang 

in. Maar natiestaat andere doelstellingen dan winstmakend bedrijf. Nu natiestaten die dus contact 

opnemen met die bedrijven om hen op hun verantwoordelijkheden te wijzen 

 

De migratiedruk is nu nog maar heel klein vergeleken met mensen die zullen moéten verhuizen 

(klimaat) tenzij als ze dood willen! 

Tweets kunnen onderscheiden van haatgericht van tweets die leerprocessen zijn van “hoe kijk ik en 

hoe ga ik om met die maatschappelijke problemen”  

Je merkt dat mensen lerende wezens zijn en via contactname leren via die uitdagingen omgaan 

Nu via algoritmen zien: welke tweets gaan richting extreme polarisatie en hate speech, gevaarlijk 

gedrag en hoe kunnen we dat bereik verkleinen?  

 

Als SL meer en meer leren omgaan met die informatiestormen.  

 

The growth of extremism – violent and non-violent – is one of the key social and political challenges 

facing Western societies today. Far right political parties are making headway in elections across 

Europe, populist sentiments are circulating, extremist groups and networks are growing in confidence, 

and terrorists groups and lone wolf individuals of different kinds continue to aim to commit violent acts 

and strike terror into communities.  

- The institute for Strategic Dialogue - 2012 
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12.5 Radicalisation – extremism – terrorism: What’s in a name?  

Unfortunately the concept of radicalisation, as used in many government-linked quarters, suffers from 

politicalization, is fuzzy, applied one-sidedly (only non-state actors are assumed to radicalise, not 

governments), often lacks a clear benchmark (e.g. adherence to democratic principles and the rule of 

law, abstaining from the use of violence for political ends), and is linked too readily with terrorism 

(broadly defined) as outcome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar heel kleine groep stroomt door naar terrorisme 

Maar als je al die mensen het verwijt gaat geven dat ze allemaal potentiële terroristen kunnen zijn, wat 

denk je dat er zal gebeuren? “Welkom in België, gij potentiële terrorist. Kom maar binnen, we gaan u 

volledig searchen. Want wij vertrekken vanuit een volledig wantrouwen op de luchthaven al, voor UW 

veiligheid gaan wij alles screenen, want voor uw veiligheid zout gij wel een keer een bedreiging kunnen 

zijn.” Dat is het probleem, waar je in een soort beveiligingslogica doorschiet. Als je dit niet countert, zal 

je véél meer mensen stimuleren door te schieten naar dat terrorisme.  

 

  

12.5.1 Definitie vs data 
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An individual or collective (group) process whereby, usually in a situation of political polarisation, normal 

practices of dialogue, compromise and tolerance between political actors and groups with diverging 

interests are abandoned by one or both sides in a conflict dyad in favour of a growing commitment to 

engage in confrontational tactics of conflict-waging.   

 

These can conclude either 

1. The use of (non-violent) pressure and coercion, 

2. Various forms of political violence other than terrorism or 

3. Acts of violent extremism in the form of terrorism and war crimes. 

 

The process is, on the side of rebel fractions, generally accoompanied by and ideological socialization 

away from mainstream or status quo-oriented positions towards more radical or extremist positions 

involving a dichotomous world view and the acceptance of an alternative focal point of political 

mobilization outside the dominant political order as the existing system is no longer recognized as 

appropriate or legitimate 
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Hoe leer je goede lk worden? Doorheen de jaren allemaal ervaringen opdoen 

Hoe wordt ge goede folteraar? Hetzelfde: naar de folterschool (die bestaan echt): laatste nieuwe 

foltertechnieken (de Israelische en Amerikaanse hebben de beste scholen) 

Kijkstage, dan ook praktijkstage als folteraar… 

Punt is dat de heel normale processen, dezelfde mechanismen ook die destructieve inhoud kan 

aanleren. Inhoud verschilt, maar mechanismen zijn dezelfde klassieke socialisatiemechanismen. Als 

ge kijkt naar proces van radicalisering: die mechanismen specifieke invulling van radicalisme naar 

extremisme naar terrorisme.. 

 

2 video’s. Heel natuurlijk proces. Kijken wie er bevattelijk is, wie niet.  

“Voila, hierbij is het bewijs geleverd” zijn betoog kent geen complexiteit, zeer laagdrempelig op 

jongeren inspelen 

Dit is radicalisering, recrutering. Zo start dit. Heel vloeiend proces. 

Niet meteen “ga met mes naar Syrië” 

Met heel natuurlijk proces gaan mensen afgesplitst worden van de maatschappij (?) 

Afhaken op wat kdn kennen, begripsvermogen van die jgn.  

 

Radicaliseren in cognities is NIET noodzakelijk gekoppeld aan radicaliseren in gedrag. Het is niet zo 

dat je anti-Westers of anti-islam wordt, dat je autom radicaliseert in gedrag. Dat betekent dus niet 

meteen dat er een noodzakelijke koppeling is tot geweld over te gaan.  

 

Moghaddam (2006: 280) underscores the importance of disentangling radicalisation in attitudes from 

radicalisation of behaviour when he states: ‘almost eight decades of psychological research on 

attitudes […] suggest that radicalisation of attitudes need not result in radicalisation of behaviour.’ 
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Vaak in de media: profielen, persoonskenmerken. Onderzoek vanaf jaren 80 geweest. Lange tijd 

gezocht naar persoonskenmerk en die niet gevonden. Gehoor problemen was significant probleem, 

maar het is niet dat ge doof zijt dat ge ineens terrorist zijt. Dat hielp niet vooruit. 

Shift naar processen. Procesbenadering gaat focussen op observeerbaar gedrag.  

 

12.6 Radicalisatie als een process 

12.6.1 Properties vs process? 

Structural causes affecting people’s lives at rather an abstract level, such as poverty, inequality, 

illiteracy, diseases etc.  

Facilitator or accelerator causes that make terrorism attractive, without necessarily being prime movers 

Motivational causes as the actual grievances of people at a personal level, prompting them into action 

Triggering causes or triggering events as the direct precipitators of terrorist acts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moving our level of explanation away from properties to processes seem to offer tangible rewards 

beyond just conceptual adequacy and may offer a different approach, for example, to the development 

of more and efficient counterterrorism initiatives.  
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Opdeling van oorzaken: “the root of all evil” 

Structurele oorzaken: ongelijkheid, ongeletterdheid… kunnen voedingsbodemingrediënt zijn.  

Geletterdheid: Joodse groep staat vanboven, dan Westen, dan de Arabische bevolkingsgroep helemaal 

vanonder. Dat heeft te maken met de religieuze overwegingen een paar eeuwen boekdrukkunst tegen 

te houden: invloed op populatie. Dat heeft te maken met mechanismen die ongeletterdheid faciliteren 

(in het verleden) die nu dus nog doorwegen.  

 

Media: “Het is de Islam, het is armoede!” NEEN! Allemaal elementen, complexer. 

Motivationele oorzaken, ongenoegens op persoonlijk niveau 

Cognitieve shift 

 

Viewing terrorism as a process might help develop our understanding of psychological approaches to 

terrorism 

“One of the more detailed recent ones is grounded in a behavioural apporach” 

Focusing on what terrorists do, not necessarily what they think or believe 

 ^ De zaken die uiterlijk observeerbaar zijn (3 N’en!) 

 

 

 

 

 

12.7 Modellen van radicalisatie 

12.8 Triggers naar radicalisatie 

12.9 Risicofactoren naar radicalisatie 

 

 

 

Het moment dat onderzoek verschoof van persoonskenmerken naar processen kreeg men er een 

grotere greep aan.  

Als je terrorisme als proces ziet, focus je meer op psychologische kenmerken.  

 

12.9.1 Wegen naar terrorisme 

“Essential to understanding this (notion of pathways) is the concept of ‘trajectory’, which is the pathway 

of development for the individual marked by a sequence of transitions. Every trajectory has an entry 

point, succes point, and the element of timing; transitions refer to the life events themselves that are 

embedded in the trajectories. Transitions can consist of sudden critical points, but also relate to more 

complex, long-term processes of change.”  

 

 

 

Dat idee is niet nieuw (?) 

Bepaalde ontwikkelingsprocessen meemaken, scharnierpunten 
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12.9.2 Gedragsindicatoren van gewelddadig extremisme 

A number of empirical studies that have examined the behavioral manifestations of the radicalisation 

process 

 

‘…behavioral manifestations of the radicalization process in 117 homegrown “jihadist” terrorists from 

the United Stated and United Kingdom’ 

 

• Adopting a legalistic (rule-based) interpretation of Islam 

• Trusting only select (and ideologically rigid) religious authorities 

• Perceived (incompatible) schism between Islam and the West 

• Low tolerance for (and personalised reaction against) perceived theological deviance 

• Attempts to impose religious beliefs on others 

• Political radicalisation (Western conspiracy to subjugate Islam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.9.3 The German list of possible behavioural indicators 

Behavioural indicators by the German federal state of Brandenburg 

• Visible changes in style of clothing and behaviour 

• Break with their own family and turn to ‘new friends’ 

• Religion becomes an explanation for everything and i constantly referred to 

• Other Muslims who do not follow strict religious practices are denounced as unbelievers 

• Participation in combat sports and survival training 

• Fraud and other criminal activities against non-believers 

• Participation in religious seminars of radical preachers 

• Visit of jihadist websites and viewing of jihadist videos 

• Taking of language lessons followed by trips abroad 

• Efforts to evade detection (loss of passport, etc.) 

• Sudden change back to Western clothes, partying before the attack 

 

 

 

Probleem: evengoed dat ik baard laat groeien, niet meer ga zwemmen, u geen hand wil geven omdat 

ge vrouw zijt… omdat ik orthodox-religieus ben geworden. Vb orthodoxe jood of orthodoxe moslim. 

Het is NIET omdat ge orthodox gelovig zijt, dat ge een terrorist zijt! 

Dat is het probleem in hoe je de twee van elkaar onderscheid. En als je hiernaar kijkt ^ en plots draagt 

iemand een djellaba. Mensen kijken je dan aan. Maar een terrorist is niet uiterlijk te herkennen!  
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Ze weten heel goed waar men in het Westen naar kijkt! Hoe kan je undercover zijn, dat ze je niet 

spotten als terrorist. Daar zeggen ze u ook: verander niet te vlug van kledij! Of kleed u net heel 

Westers! Scheer uw baard af om onder de radar te blijven!  

Belangrijk dat ook wij deze richtlijnen kennen, want ook ZIJ kijken naar ons! 

 

12.9.4 The National Counterterrorism Center (NCC, 2017); A study of HVEs 

undertaken between 2008 and 2016 

The indicators of violent extremist mobilization described herein are intended to provide federal, state, 

local, territorial and tribal law enforcement a roadmap of observable behaviors that could inform 

whether individuals or groups are preparing to engage in violent extremist activities including potential 

travel overseas to join a Foreign Terrorist Organization (FTO). The indicators are grouped by their 

assessed levels of diagnosticity – meaning how clearly we judge the behavior demonstrates an 

individual’s trajectory towards terrorist activity. 
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Veiligheidsdiensten kijken naar zaken van: als ge dat ziet moet ge u zorgen maken! 

Heel specifieke gedragingen in Zaventem eruit lichten! 

Proces- en gedragsbenadering die effectiever dus werkt 

 

“Ik zeg niet dat er geen typologieën zijn! Maar die zijn eerder beschrijving van de invulling; dat legt 

niet uit wat leidt tot dat gedrag!” (?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.9.5 Six-step behavioral-analysis model by Calhoun & Weston (2008, 2012) – 

FBI/BAU 

Include factors that accelerate and decelerate he process: family ties, financial resources, holding 

down a good job… 

 

Better prepared to risk-score a potential violent extremist 
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The behavioural analysis unit van de FBI 

Proces van hoe iemand schoolschooter wordt 

Cape dragen enz… 

Geanalyseerd: niet persoonskenmerken: de processen.  

Hoe er frustratiebodem is, ideeën van gewelddadig  onderzoek en planning (wapens opzoeken en 

kopen). Pre-attack  (wapens klaarleggen ergens, bom maken…) tot dan trachten binnen te raken door 

metaaldetector en dan effectief de aanslag. 

Vooral op gefocust op zaken die hier te herkennen zijn 

 

^Beveiligingsmaatregelen ingevoerd die daarop inwerken. Al op het proces zaken controleren. Leidt 

dan tot publicaties zoals mobilization indicators. 

 

 

12.10  Modellen van het radicaliseringsproces 

12.10.1 “3N” approach 

1. Needs (individual motivation) 

• Quest for significance 

2. Narratives (role of ideology) 

• Terrorism-justifying 

3. Networks (group dynamics) 

• Personal & group identity 

 

Micro-meso-macro factoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altijd die drie N benadering! OVERAL! 
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Het trappenhuis van Mogaddam (?) tot op heden best gedocumenteerde model.  

Je hebt miljarden mensen die in hun basislaag zitten, die psychologische interpretatie maken. Dat is 

van belang: zelfinschatting gaat uw denken en doen kleuren. Stel dat ge rijk zijt maar ge vindt van uzelf 
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dat ge arm zijt, dan gaat ge van die interpretatie vertrekken, ook al hebt ge zovele miljoenen euro’s op 

uw bankrekening staan. 

Soms ook de discussies in de SL: “Die moslims komen altijd af met frustraties en wij zijn het land van 

honing en peperkoek en van alle kansen!” Dat heeft te maken met vanuit psych interpretatie: “ik denk 

dat niet alle kansen gelijk zijn” (cijfers tonen dit zelfs aan) maar het gaat om de beleving van het individu 

zelf; zelfs al kan je statistisch bewijzen dat hij veel betere positie heeft dan dat hij zelf denkt, hij gaat 

vanuit zijn beleving vertrekken.  

 

Belangrijk onderscheid!  

Ook zo dat sommige meer frustraties hebben dan anderen en dit op andere manier kanaliseren, er op 

een andere manier kanaliseren. Vb ik word buitengegooid, gediscrimineerd. Ge belt vriendin en ge 

maakt daar zaak van. Maar in bepaalde probleemwijken in Brussel waar je betrokken bent bij 

jeugdbendes enzoverder en ge wordt buitengegooid in discotheek, dat gij niet naar UNIA gaat bellen. 

Ge gaat er niet mee om, of op een andere wijze. Als dat gevoel bij nog mensen zit dat het scheef zit, 

dan gaan mensen elkaar vinden: en als zij zich niet op andere wijze kunnen kanaliseren dan gaan ze 

sneller op trapje hoger. 

Het is niet die buitenwipper die het probleem is; het is die buitenwipper die symbool staat voor het 

Westen dat zich tegen de moslims keert! Agressie verplaatst zich naar hoger goed. 

Als ge andere mensen vind, dan gaat ge engagement krijgen. Praten over frustraties die zij hebben en 

zich moreel engageren, zoals sommigen dat doen voor Amnesty international of voor Shariah4Belgium.  

 

Het moreel engagement stijgt: men gaat zich organiseren, die 3 N’en gaan veel meer spelen. Dat 

categorisch denken en al dat legitimeren van de strijd al. Het is een wereld van wij de gelovigen vs zij 

de ongelovigen, waartegen we moeten strijden. Dat is die 4de verdieping waar training ontstaat: op 

kamp gaan, niet alleen ideologich getrained en geschoolt, maar ook boksen en schietoefeningen.  

Vb Generation Identitaire (extreem-rechtse beweging) de vikingtekens : ze gaan op zomerkamp en 

praten over de grote bedreiging van de Islam en ze houden boks initiaties 

 

Mocht er in Syrië geen oorlog begonnen zijn enz, dan hadden wij hier waarschijnlijk geen 

Syriëstrijders. Het zijn gebeurtenissen die leiden dat mensen doorschieten.  

 

Begint gradueel. Eerst molotov cocktail maken en tegen auto gooien en niemand sterft. Dan een Lilly 

maken, dat is een molotov cocktail (uitgestelde). Ontploft pas later. En zo mogelijks eerste slachtoffer 

enz. Graduele grotere betrokkenheid.  
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12.10.2 NYPD four-stage linear Jihadi-Salafi radicalisation model 

The New York Police Department (NYPD, 2007) systematically examined 11 in-depth case studies of 

Al Qa’ida-influenced radicalisation and terrorist cases in the West 

 

1. Pre-radicalisation: Prior to exposure to jihadi-Salafi ist ideology: Many of these individuals 

have unremarkable or ordinary lives and jobs with no criminal record 

2. Self-identification: where individuals, influenced by external and internal factors, explore 

Salafi Islam: They begin to dissociate themselves from their previous lives, associate 

themselves with like-minded individuals, and adopt this ideology as their own 

3. Indoctrination: Intensification of beliefs and the adoption of jihadi-Salafi ideology: Adoption  of 

the belief that conditions or circumstances require militant jihadi action 

4. Jihadisation: Acceptance of duty to participate in jihad and self-designate themselves as ‘holy 

warriors’: The group will begin operational planning for a terrorist attack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.3 Marc Sageman’s four-stage process 

The process of Al Qa’ida-influenced radicalisation to violence consists of four factors or ‘prongs’, 

these are: 

Marc Sageman’s four-stage process 

 

The process of Al Qa’ida-influenced radicalisation to violence consists of four factors or 

‘prongs’, these are: 

 

1. A sense of ‘moral outrage’ (i.e. a reaction to perceived “major moral violations” such as the 

killings of Muslims in Bosnia and Chechnya, or the perceived humiliation of Muslims as in the 

abuse at Abu Grade prison in Iraq – which bridge the local and global in the world view of the 

recipient) 

2. A specific interpretation of the world (for instance where moral violations are seen as 

representing a “war against Islam”) 

3. Resonance with personal experiences (the interpretation of a Western war against Islam that 

meshes with perceptions in everyday life where anti-Muslim social, political, economic and 

religious bias and discrimination are perceived. These feelings are exacerbated by a 

combination of unemployment and boredom, which also drive participation in clandestine 

activities), and finally 
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4. Mobilisation through networks (Muslim anger and frustration is vented, often through internet 

forums and chat rooms, and it is this interactivity that acts to radicalise young Muslims together, 

amplifying grievances.) 

 

 

12.10.4 Taarnby’s eight-stage recruitment process (2005) 

Outlines the structure of a recruitment process which characterises the structure of the Hamburg cell 

occuring before 11 september 2001 

 

1. Individual alienation and marginalisation 

2. A spiritual quest 

3. A process of radicalisation 

4. Meeting and associating with like-minded people 

5. Gradual seclusion and cell formation 

6. Acceptance of violence as legitimate political means 

7. Connection with a gatekeeper in the know, and finally 

8. Going operational 

 

Dame: behoorde tot de links-ideologische extremistische groep (het is in het Duits) 

Ook haar man bevestigt: “geen revolutie zonder geweld!” als ge haar ziet zou ge niet denken dat die 

zo’n gewelddadige gedachtegoed heeft. Ze was vroeger betrokken bij RAF. Maar tis niet zo dat ze nu 

nog steeds zo denkt, dat zij nu nog een molotov cocktail zal gooien 

 

12.10.5 Gill’s pathway model (2007) 

A pathway model which charts the trajectory of individual who become suicide bombers. The model 

proposes that individual experience four key stages on their path to a suicide bombing 

 

1. A broad socialisation process and exposure to propaganda which tends to predispose the 

audience towards violence 

2. The experience of a ‘catalyst event’ which can motivate joining a terrorist organisation 

3. Some pre-existing familial or friendship ties which facilitate the recruitment process, and finally 

4. In-group radicalisation through internalisation and polarisation of the group’s norms and values 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.6 Wiktorowicz’s al-Muhajiroun model (empirically-based study of 

radicalisation) 

Wiktorowicz (2004) puts greater stress on the role that social influence plays in leading a person to join 

a radicalised Islamic group. Identifies four key processes that enhance the likelihood of an individual 

being drawn to a radical Islamic group and being persuaded to become actively involved 

 

1. Cognitive opening: where a person becomes receptive to the possibility of new ideas and 

world views 
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2. Religious seeking: where a person seeks meaning through a religious framework 

3. Frame alignment: where the public representation proffered by the radical group ‘makes 

sense’ to the seeker and attracks their initial interest 

4. Socialisation: where a person experiences religious instruction that facilitates indoctrination, 

identify-construction, and value changes.   

 

The first 3 processes are necessary prior conditions for the 4th (the socialisation stage) 

 

12.10.7 ‘The staircase to terrorism’ – Moghaddam (2007) 

A more sophisticated ‘multi-causal approach’ to understanding suicide terrorism  

 

Analogy of a narrowing “staircase to terrorism”. 

“The fundamentally important feature of the situation is […] how people perceive the building and the 

doors they think are open to them”  

 

Individual (dispositional factors) 

Organisational (situational factors) 

Environmental (socio-cultural, economic and political forces) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquiring a degree of predisposition towards terrorism via:  

▪ Subjective perceptions of deprivation, injustice, blocked social mobility 

▪ Perceived threats to their identity – antagonised by increasing globalisation and 

Westernisation 
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This is the most ‘foundational’ floor, presumably with the largest number of inhabitants due to 

widespread perceptions of relative deprivation and injustice. 

 

12.10.7.1 Gelijkvloers 

? 

12.10.7.2 1ste verdieping 

Those on the first floor have a perception of: 

• Blocked social mobility and exclusion from political decision laking, which generates a sense 

of injustice at the illegitimacy of existing procedures and systems of rules 

• ‘displaced aggression’, whereby others are blamed for their perceived problems.  

 

12.10.7.3 2de verdieping 

This floor is characterised by displaced aggression, often verbalised rather than expressed through 

violent action 

 

There is little by way of explanation for the transition to the third floor except the conscious seeking of 

ways to take physical action 

 

 

12.10.7.4 3de verdieping 

The role of the terrorist organisation emerges on the third floor, where training and ‘moral 

engagement’ occur, with narrative to persuade the individual that its ends justify its means in 

achieving an ‘ideal society’. Employing tactics of “isolation, affiliation, secrecy, and fear” acts to 

encourage and maintain this moral disengagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.7.5 4de verdieping 

Climbing to the fourth floor is to fully enter the terrorist organisation. Here recruits are socilaised and 

assimilated into the secret life of the terrorist cell. The group promotes categorial us-versus-them 

dichotomous thinking, and the group’s clandestine mission fosters increasing isolation from wider 

society. Moghaddam describes how pressures to conform and obey increay the likelyhood of terrorist 

acts by members and narrow the options for leaving the group 
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12.10.7.6 5de verdieping 

The fifth floor is the last step or operational base, with recruits receiving the cognitive resources 

necessary to overcome natural inhibitory mechanisms required to kill others by: 

• Categorising the target as ‘the enemy’ 

• Exaggerating in-group and out-group differences 

• Preventing any inhibitory mechanisms (i.e. allowing victims of the attack to become aware of 

the danger and thereby behave in a way that could change the attacker’s mind) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.8 McCauley and Moskalenko’s 12 mechanisms of political 

radicalisation (2008) 
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12.10.9 The Collin Mellis model (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een heel eenvoudig sort econ geinspireerde kijk op radicaliseringsprocessen 

Je hebt een breeding ground obv frustratie door discriminatie etc. Dat is voedingsbodem voor frustratie 

en je krijgt vraag om met die frustraties om te gaan en die zal kanalisaties vinden. Vb als ik 

gediscrimineerd w bel ik naar Unia. Maar er is een enorme weerbaarheid tegen. Ge belt niet meteen 

naar de Ku Klux Clan. 

Cognitieve opening: er gebeurt iets in het leven van een persoon, wat een opening creëert om door of 

over het muurtje te kijken naar een extremistisch  aanbod. Vb geboren in GASA, vader in gevangenis, 

broer doodgeschoten: gebeurtenis zal impact hebben. Altijd al aan het twijfelen of geweld nodig is, 

maar ik ga toch lid worden van HAMAS en mee de strijd aangaan.  

Door de impact van die gebeurtenis gaan sommige mensen over dat muurtje kijken.  
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12.10.10 Multiple cognitive pathways towards violent extremism (Geoff 

Dean, 2014) 
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12.11 Triggerfactoren in het radicaliseringsproces 

Dit zijn gebeurtenissen die aanwijsbaar een (verdere) (de-)radicalisering in gang zetten. Er bestaan 2 

categorieën triggerfactoren: keerpunten en katalysatoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek naar triggerfactoren: factoren/gebeurtenissen die terroristen in hun leven continu horen 

dat hun getriggered heeft om lid te worden, betrokken te raken of effectief handelingen te stellen. We 

horen telkens dat terugkeren: zulk type gebeurtenissen heeft impact op radicaliseringsproces. 

2 types van effecten 

1. Triggergebeurtenis kan katalysator zijn, kan proces versnellen of vertragen 

2. Het kan omkeren. Door bepaalde gebeurtenis ineens omslaan.  
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▪ Vb. leider van skinhead beweging: trigger was: hij was lid van een 

neonazi beweging, kwamen McDonalds binnen. 3 zwarte jongens die 

daar werkten. En ze zeiden “ga uit onze blanke McDonalds” En een 

van die jongens haalt revolver uit zijn zak en schiet (wapen blokkeert) 

en die neonazi beweging pakken die ene jongen. Ze beginnen hem te 

slaan tot zijn gezicht moes wordt. Het werd zo extreem en hij had hem 

evengoed dood kunnen slaan. De ogen keken als een gewond dier 

dat zijn laatste blik uitwisselde. Op dat moment zag hij dat en stopte 

hij. Dan zijn ze weggegaan. Jongen heeft het overleeft. Dit was voor 

hem de gebeurtenis: waar ben ik mee bezig. Nog altijd radicaal, maar 

hij had toen bijna iemand vermoord. 

Maar zo moeilijk om eruit te raken! Hij had neonazi beweging 

opgericht, maar wil eruit. Hij had platenwinkeltje gecreëert en is zo 

meer op afstand kunnen raken enzo en uiteindelijk naar gewone 

muziek gegaan en nu helemaal eruit en nu zelfs helemaal andere kant 

uitgegaan. Hij krijgt soms wel nog bericht van hun. Mensen die 

geïnspireerd zijn door hem en hem brief schrijven vanuit gevangenis 

“dankzij u en uw muziek was ik geïnspireerd om zwarten te doden en 

blabla en ik wil u bedanken hiervoor”  welke impact die hij heeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt nog altijd onderzocht ^zal dus nog aangepast worden 

Hier obv Micro Meso Macro niveau gaan zoeken 

Micro: Confrontatie met dood, problemen thuis, schooluitval, ervaring met discriminatie, autoriteiten.  

Vb: Italiaanse casus die aantoont hoe overlijden van vriendin in jihadistische groep aanleiding geeft tot 

heel snelle radicalisering van de 3, zus vriendin…  Die drie waren geboomed en leidde tot bereidheid 

om over te gaan tot aanslag  
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Vb Casus IRA terrorist: beste vriend verliest wnnr zij aanslag plegen, door tegenaanval. Door dat 

overlijden: cognitieve opening: “waar ben ik mee bezig? Ik vecht al 15j. Al mijn vrienden sterven of zitten 

in gevangenis? Wat als ik nu in het eindelijk onafhankelijke Ierland zit, zonder nog iemand om me heen? 

Zijn er andere manieren, geweldloze manieren om dit te bereiken?” Hij disengaged zich dus 

 

Achmed: 8jarig jongetje die na aanslagen van Hebdo tegen juf zegt “ik wil niet deelnemen aan die 2 

minuten stilte. Want ik ben met de terroristen.”  die juf zegt aan directie, directie panikeert belt politie. 

Politie arresteert Achmed en zijn familie. Wat blijkt: Achmed besefte niet goed wat terrorist was. Dat 

Achmed gehoord had van zijn vader dat je de profeet eigenlijk niet mag afbeelden, dat stoute mensen 

dit toch bleven doen. Zij werden dus gestraft. Achmed zei wat hij thuis had gehoord.  

Er was geen radicaal probleem in dat gezin, maar je pushed mensen door dat overdreven interveniëren 

in een radicalere overtuiging, met name “wij zijn secundaire burgers in dit land als moslim”  mensen 

worden radicaal 

 

Hoe beter je elkaar leert kennen, als ge weet hebt dat het eigenlijk een sociaal probleem is en er 

geen enkele manier van aanslagplanning is, stuur ze dan naar een welzijnswerker.  

Ook omgekeerd: als ge niét weet dat er mensen zich aan het voorbereiden zijn, stuur er dan geen 

welzijnswerker naartoe of die laatste komt ook in de problemen daar. 

 

4 duidelijke clues voor “hier gaat er een aanslag gebeuren” 

Als ge die duidelijk communiceert 

Probleem is: welzijn weet wat politie niet weet en omgekeerd! Dus als er oranje vlaggen zijn 

communiceert men die niet door (?) 

 

Macro: foto van 2 moslimvrouwen in niqab op strand met politie  dat gaan ze gebruiken als 

propaganda als antiwesters gedachtegoed (?) om jgn te rekruteren 

 

Die zaken zijn uit verschillende ervaringen van terroristen uit gepuurd. Op socialestabiliteiten.nl zie je 

dat dit een interactief infographic is 

Dus ik heb cliënt die… en dan alles aanklikken ofzoiets. Advies vanuit uw rol als hulpverlener! 

Die processen in het oog houden! 

Wat kan iemand uit onderwijs, sociale diensten… doen.  

Handig instrument om te leren samenwerken met elkaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar wij als professionals op gefocust moeten zijn 

Heel eenvoudig stadia model 
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Hoe persoon A op andere wijze radicaliseert dan persoon B 

Persoon A veel problematischer: bereidt iets te doen 

We moeten eigenlijk naar die zaken gaan kijken dat die persoon B ineens naar beneden ging? En 

hoe die persoon A ineens enorm naar omhoog ging?  

Die type gebeurtenissen die altijd terug keren 

 

12.11.1.1 Moderatoren 

Een moderatoren is een variabele die de sterkte en/of de richting van een triggerfactor in het 

radicaliseringsproces kan beïnvloeden. Met andere woorden, een moderator specificeert onder welke 

omstandigheden een effect plaatsvindt.  
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12.12  Profile or individual risk factors?? 

“There is no standard Jihad terrorist” 

 

“Unremarkable walks of life” (NYPD, 2007) 

Average educations, average jobs, and little, if any, criminal history 

 

Most were seen as “demographically unremarkable” and simply reflecting the communities in which 

they lived (Guardian, 2008). 

Furthermore, all had taken strikingly different journeys to violent extremist activity 

 

Horgan (2008) suggests six key risk factors that may predispose individual involvement in terrorism 

and suicide bombing. These are: 

• Having an “emotional vulnerability” (feelings of anger, alienation or disenfranchisement), often 

linked to feelings of being culturally uprooted or displaced and searching for spiritual guidance 

• Dissatisfaction or disillusionment with mainstream political or social protest as a method to 

produce political change 

• Identification with the suffering of Muslim victims globally or experience of personal 

victimisation 

• The conviction that violence against the state and its symbols can be morally justified (and 

this conviction can be ‘fine tuned’ by a religious figure) 

• Gaining rewards from membership of the group/movement (such as status, respect, and 

authority over other members) 

• Close social ties, having contact with people experiencing the same set of issues or having 

some involvement with terrorism through family or other associates 

 

Assessment tools 

• Extremism Risk Guidelines (ERG+) 

• Geometric Risk Indicator Positioning of Extremists (GRiPe) 

• Violent Extremism Risk Assessment 2r (VERA 2r) 

• Revised Religious Fundamentalism Scale (RRFS) 

• + Demographic items: seks, married, age 
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^Radicaliseringsproces is specifiek, dat is die complexiteit. Om jou te doen radicaliseren gaat het om 

bepaalde schuivers, maar om mij te doen radicaliseren gaat het misschien om compleet andere 

schuivers. Als ge de juiste schuivers zo zet, dan kunt ge iemand zo pushen tot compleet radicaliseren. 

Heel specifiek individueel proces. Deradicaliseren gaat om een heel individueel proces: communiceren. 

Dus NIET “ga naar onze raad en na onze 10 gezamenlijke sessies ben je gederadicaliseerd” 

 

Als mensen al lid zijn van terroristische bewegingen ga je meer moeten doen.  

Nu in de media: wat is de rol van Imams? Van theologen? Van gedragswetenschappen?  

Legt de schuld bij imams die alles moeten oplossen.  

Vanuit onze geseculariseerde SL begrijpen we niet goed welke theologische uitleg invloed kan hebben 

op je gedachtegoed. Bij ons is die impact zeer klein: we zijn een product van een geseculariseerde SL.  

 

Voor ons heel merkwaardig hoe het werkt: “Allah heeft dat niet zo bedoelt” 

Imams wel een rol, bij sommigen streng religieuze jgn kan dit impact hebben. Maar ook om ons dat 

theologische denkkader uit te leggen, wij verstaan dat niet.  

 

Wat hebben we vaak als probleem: vaak vanuit ons joods-christelijk referentiekader trachten gedrag 

dat uit islamitisch referentiekader komt mis interpreteren.  En daarom inefficiënte handelingen stellen. 

Vandaar samenwerking met gedragswetenschappers en met theologen. (?) 

 

 

12.13  Turning away from terrorism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radicalisation = ‘becoming involved’ with political extremism of terrorism 

Engagement = ‘being involved’ with political extremism or terrorism either passively (supporter) or 

actively (terrorist) 

Disengagement = ‘ending involvement’ with political extremism or terrorism either passively or 

actively 

De-radicalisation = (gradually) abaondoning extremist worldviews 

 

 

In de eerste plaats al goed onderscheid maken tussen disengagement en deradicalisering.  

Mensen worden beïnvloed om heel antiwesters denken te hebben. Als je deradicaliseert moet je dan 

die gedachten er ook weer uit krijgen. Lukt dat? Soms wel: zoals bij die neonazi die nu helemaal anders 

denkt.  
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Disengagement gaat nu enkel over die pin: je stopt met het engagement om geweld te gebruiken. We 

zeggen dat ge van denken even radicaal zijt, maar ge steekt de pin terug. Ge stopt de wil voor geweld 

te gebruiken. Waarom? De impact van ook maar 1 aanslag is enorm! 

Dat deradicaliseren doe je op maat!  

 

Vb Verslavingszorg: “die jonge snotneuzen die hier van de unif komen moeten ons helpen, die begot 

niet weten waar ze het over hebben omdat ze nog geeneens eens een joint hebben opgestoken?”  

Kwam dan een uitmuntende ex verslaafde spreken en zei dan op het einde aan “snotneuzen” (prof 

enz): jullie, iets te zeggen? (hij wist niet waar het zelfs over ging! En dan werd het stil, ja…) 

 

En als speurhond kon die ervaringsdeskundige eruit halen wie gebruikt had.  

Hoe gaan wij extremisten turnen en vragen net aan hun om hun deskundigheid te gebruiken. En ook 

die positie krijgen zij: “gij zijt een van ons, naar u wil ik luisteren. Naar diene blanke gak niet luisteren 

die snapt daar niets van.” 

 

Collectieve disengagement (colombia): even radicaal “strijden” maar zonder geweld: ze besloten 

samen de wapens neer te leggen. 

 

Ronde tafel structuren: andere finaliteit van omgang. (politie: veroordelen. Wij: vertrouwen! …) 

Samen aan tafel zitten: wel goed dat ze weten dat er iets bezig is. “Ik zou dat doen, is dat verstandig of 

niet”. Beroepsgeheim vrijwaren, wel zien “is het zinnig dat ik op huisbezoek ga?” en als politie zegt dat 

dat oke is.  Netwerkoverleg 

= Multi agency model (antwerpen vilvoorde staat er al het verste mee) 

Dat komt van het argusmodel (?) uit Denemarken voor georganiseerde misdaadsbendes.  

 

Kwetsbaarheid van dat model: dat je jouw beroepsgeheim niet gaat ondergraven enzo!!! Enorm 

voorzichtig mee omgaan! 
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14 BIJLAGEN 

14.1 Bijlage 1: Vrijheidsbeperkende maatregelen: afzondering, 

fixatie en andere (dwang)maatregelen in de geestelijke 

gezondheidszorg en andere sectoren 

 


