
Wetgeving en documentatie in verband 
met het beroep 

1. De krachtlijnen van de patiëntenrechtenwet 

Patiëntenrechtenwet 

- wet van 22 augustus 2002 
● van kracht sinds 5 oktober 2002 

- verduidelijkt door adviezen van federale commissie patiëntenrechten en nationale raad 
orde van de artsen 

Belangrijkste bedoelingen van de wet 

1. Verduidelijken van juridische verhoudingen tussen patiënten en zorgverstrekkers 
2. Bekrachtigen, harmoniseren en codificeren van bestaande gezondheidsrechtelijke 

normen => andere normen verduidelijken 
3. Opheffen van betwistingen over inzagerecht in dossiers 
4. Invoeren van nieuwe normen 

- over de vertegenwoordiging van volwassen onbekwame patiënten 
- over juridische waarde van voorafgaande wilsverklaring (advance directive = 

op voorhand beslissen wat er moet gebeuren bij bv. dementie, ongeval) 
5. Poging tot invoering van centrale ziekenhuisaansprakelijkheid 

Internationale context 

- ‘verklaring van Amsterdam’ (WHO): belofte tot bevordering van patiëntenrechten in 
nationale wetgeving 

- Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde (EVRM. Bio of verdrag van Oviedo) 
● bekrachtigt enkele fundamentele patiëntenrechten (bv: fysieke integriteit) 
● (nog) niet ondertekend door België => omwille van embryo-research: goed 

gecontroleerd moet het wel mogelijk zijn 
- Nederland: 1 augustus 1995: WGBO voegt ‘geneeskundige 

behandelingsovereenkomst’ als benoemde overeenkomst toe aan BW 
- Frankrijk: 4 maart 2002 ‘relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé 

Toepassingsgebied (breed) 

=> elke vorm van gezondheidszorg 
- preventief 
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- diagnostisch 
- curatief = bedoeld om te genezen 
- esthetisch 
- palliatief 

Wet is van toepassing  
- contractuele en buitencontractuele, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

verhoudingen in de gezondheidszorg 
=> Dus ook van toepassing op ‘niet- curatieve geneeskunde’ = onderzoeken van patiënt niet 
om te genezen maar om beslissing te maken wat men verder moet doen 
(bv: controlegeneeskunde, arbeidsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde) 
=> selectiepsycholoog past niet onder de wet 
 
Voor bijzondere verhoudingen bestaat mogelijkheid tot ‘nadere regels’ (nog niet gebruikt) 

- bij in ministerraad overlegd koninklijk besluit  
- teneinde rekening te houden met nood aan specifieke bescherming  
- maar zonder verlaging van het beschermingsniveau 

Toepassing op beroepsbeoefenaars 

- verplichtingen strekken zich uit op ALLE beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
(dus ook apothekers, klinisch psychologen en orthopedagogen sinds 2016,..) 

- ook beoefenaars van ‘niet-conventionele’ praktijken in de zin van wet 29 april 1999 

Nalevingsplicht en medewerkingsplicht 

- wet naleven binnen de perken van hun bevoegdheden 
- wet bevat geen eigen sanctieregeling (geen straffen in te vinden) 
- Gevolg van: principiële keuze en complexe discussies omtrent bevoegdheid van 

Federale Staat 
- Patiëntenrechtenwet kan wel grondslag zijn van  

● vorderingen tot schadevergoeding (bij bewezen causaal verband tussen schade 
en schendingen van patiëntenrechtenwet) 

● Autonome vorderingen (bv: tot inzage van dossier op straffe van dwangsom) 
=> sommige artsen willen niet dat je in dossier kijkt: je kan ze voor de rechter 
dragen hiervoor 

Overzicht gewaarborgde rechten 

1.recht op kwaliteitsvolle ‘dienstverstrekking’ = generieke benaming (art5) 
- recht op kwaliteitsvolle dienstverlening is meer dan bekrachtiging van 

zorgvuldigheidsbeginsel 
- Omvat ook 

● Algemeen verbod van discriminatie in gezondheidszorg 
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(Bijvoorbeeld: ‘nier geef je niet aan iemand van 60 want dat heeft geen zin 
meer’ = discriminatie op leeftijd = ageism 
Ook niet discrimineren op levensstijl (roken, drinken) tenzij het de slaagkans 
van operatie verlaagt 

● Principe van eerbiediging van de zelfbeschikking van de patiënt 
- Beperking tot ‘dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften’ houdt in dat 

patiënt geen onverantwoorde behandeling kan vorderen van arts  
=> patiënt mag behandelin vragen maar of behandeling nodig is, wordt mee bepaald 
door medisch-professioneel oordeel 

- Recht op dienstverstrekking is onvermijdelijk 
=> beperkt door schaarse middelen en mede bepaald door financiële mogelijkheden 
(verzekering) 

2.Recht op vrije keuze (art 6) 
- Recht op vrije keuze en mogelijkheid tot wijziging van de keuze (verandering is 

mogelijk) 
- Beperkingen mogelijk ‘krachtens de wet’ (bv: controlearts om ziekteverzuim na te 

gaan wordt gekozen door werkgever) 
- Wettelijke beperkingen bij keuze van: 

● controlearts 
● arbeidarts 
● arts-deskundige 
● arts in gevangenis 
● psycholoog bij rechtszaken (bij scheidingen: ‘man kan niet meer voor 

kinderen zorgen’) 
- Keuze ook beperkt door 

● beschikbaarheid 
● beperkingen in intra-muraal verband: noodzaak van overeenkomst met 

ziekenhuis en organisatorische oorzaak (bv: in psychiatrisch ziekenhuis) 

3&4 recht op informatie en toestemming 
- bekrachtigt ‘informed consent-doctrine’ = pas deelnemen na toestemming van patiënt 

na voldoende informatie (bv: operatie waarbij baarmoeder zonder toestemming werd 
weggehaald kan niet) => hoe omgaan met kinderen, dementerende mensen,..? 

- Ontstaan uit gezondheidsethiek en (Angelsaksische) rechtspraak 
- Informed consent-leer bekrachtigd via 

● recht op informatie 
● recht op toestemming 
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3.Recht op informatie 
- onderscheid tussen diagnose-informatie (= info na onderzoeken) en 

toestemmingsinformatie (= info die nodig is om bv: operatie uit te voeren)  
- Diagnose-informatie omvat in beginsel alle informatie, dus ook omtrent infauste 

prognoses 
- Criterium: info die nodig is om inzicht te krijgen in gezondheidstoestand + haar 

vermoedelijke evolutie 
Vorm van diagnose-informatie 

- mondeling 
- duidelijke taal: verstaanbaar 
- Aangepast tijdens parlementair debat 

● begrijpelijke taal 
● eerbiediging van taalwetgeving en verplicht gebruik van tolk zijn verlaten 

=> moeilijk om in steden voor iedere taal een tolk te hebben 
- Patiënt kan vragen voor schriftelijke bevestiging van informatie 

 
Informatieverstrekking aan vertrouwenspersoon 

- invoering van figuur van aangewezen vertrouwenspersoon 
- verschillende van de ‘door patiënt aangewezen vertegenwoordiger’ 

● vertrouwenspersoon staat wilsbekwame patiënt bij in de uitoefening van zijn 
rechten => helpt maar maakt keuze niet 
Neemt kennis van de informatie: naast en samen met de patiënt of los van de 
patiënt 

● Vertegenwoordiger oefent rechten uit in plaats van patiënt die dat niet meer 
zelfstandig kan doen 

 
Keuze van vertrouwenspersoon is in beginsel vrij 

- familie 
- vriend 
- andere beroepsbeoefenaar 

=> Orde van Artsen: vertrouwenspersoon moet ook vertrouwen van arts genieten => Indien 
vertrouwenspersoon de therapeutische relatie verstoort, zou de arts de relatie kunnen 
stopzetten 
(bv: persoon antwoordt in plaats van patiënt, zorgt ervoor dat er over bepaalde onderwerpen 
niet gepraat kan worden) 
 
Bevestiging van akkoord van patiënt met aanwijzing vertrouwenspersoon 

- kan impliciet bij aanwezigheid van vertrouwenspersoon tijdens gesprek met patiënt 
- Moet schriftelijk bij communicatie zonder aanwezigheid van patiënt (bv: wanneer 

vertrouwenspersoon dossier wil bekijken of iets wil vragen) 
- Communicatie met vertrouwenspersoon wordt best steeds vermeld in dossier 
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Uitzonderingen op recht op info 
1. Recht om niet te weten 

- Bij uitzonderlijk verzoek: geen diagnose-informatie (bv: Huntington, ALS, 
geslacht kind,..) 

- Uitzondering 
● het niet meedelen een klaarblijkelijk nadeel veroorzaakt voor patiënt of 

voor derden 
● Consultatie van collega en vertrouwenspersoon noodzakelijk zijn 

2. Therapeutische exceptie 
- (tijdelijk) onthouden van informatie mag 

● indien het meedelen een klaarblijkelijk nadeel veroorzaakt voor patiënt 
(bv: angst voor zelfdoding) 

● na raadpleging bij collega 
- Motivering moet vermeld worden in dossier 
- Informatie van (eventuele) vertrouwenspersoon is nodig 

 
Informatie over verzekering en registratie 
2014: 2 bijkomende informatieverplichtingen 

- beroepsbeoefenaar moet patiënt informeren over 
● verzekeringsdekking of andere individuele of collectieve vormen van 

bescherming tegen beroepsaansprakelijkheid 
● vergunnings- of registratiestatus 

4.Recht op toestemming (art8) 
(algemeen moet het niet schriftelijk zijn) 

- duidelijke wettelijk bekrachtiging van informed- consent beginsel 
- Toestemming is uitdrukkelijk (niet hetzelfde als schriftelijk) tenzij arts uit het gedrag 

van patiënt ‘redelijkerwijze zijn toestemming kan afleiden’ 
- Voor sommige ingrepen moet toestemming schriftelijk vastgelegd worden op grond 

van bijzondere wetgeving (experimenten, geneesmiddelenonderzoek, abortus, 
medisch begeleide voortplanting, euthanasie, prelevatie van organen bij levende 
donoren, esthetische chirurgie) 

- Voor onomkeerbare electieve ingrepen is schriftelijke toestemming aangewezen 
(sterilisatie, geslachtsverandering) 

- Voor andere ingrepen mag schriftelijke toestemming 
● op verzoek patiënt/beroepsbeoefenaar 
● met instemming van beroepsbeoefenaar of patiënt 

- noodzaak van instemming van andere partij zou proliferatie van 
toestemmingsformulieren moeten indijken 

- Evolutie naar ‘consent forms’ is evenwel bepaald door 
● Eisen van vlaamse zorginspectie 
● Eisen van accrediteringsinstanties 
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● Eisen van verzekeraars 
● Richtlijnen van instellingen 

 
- Leer van arrest 25 juni 2015 

● Vermoedelijk ook van toepassing op artsen  
● Neemt niet weg dat bewijs kan geleverd worden door 

○ notities in medisch dossier 
○ Getuigenissen 
○ Vermoedens  

=> Niet noodzakelijk enkel door schriftelijke toestemmingsformulieren 
 
Inhoud van behandelingsinformatie 

- Informatie over 
● doel 
● aard 
● graad van urgentie 
● duur 
● alternatieven 
● financiële gevolgen van behandeling 

- Bekrachtiging van theorie van de ‘relevante risico’s’ => De voor de patiënt relevante 
tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico’s 

- Informatieplicht over risico’s is mede bepaald door  
● Ernst van gevaar (bv: blind/doof > buikpijn voor een week) 
● Frequentie van het risico (zeldzaam karakter moet niet gemeld worden) 
● Persoon van de patiënt (bv: risico op onvruchtbaarheid voor vrouw van 18 of 

vrouw van 75) 
● Aard van ingreep (electiviteit) 

- Behandelingsinformatie moet ‘voorafgaandelijk en tijdig’ versterkt worden 
- Vorm = identiek als voor diagnose-info 

 
Uitdrukkelijke erkenning van behandelings weigering 

- patiënt mag behandeling weigeren of toestemming intrekken (= mag stoppen wanneer 
patiënt wil) 

- Behandelings weigering wordt schriftelijk vastgelegd (op verzoek van patiënt of 
zorgverstrekker) 

- Vormt basis voor formulieren ontslag ondanks tegenadvies (bv: vervroegd uit 
ziekenhuis weggaan => patiënt moet plichtsbewust zijn en rechtsgeldig kunnen 
ondertekenen) 

Erkenning van waarde van voorafgaande richtlijn 
- Bekwame patiënt kan schriftelijk ‘te kennen geven’ dat hij behandeling weigert op 

ogenblik waarop hij onbekwaam zal zijn 
- Niet verwarren met wilsverklaring onder euthanasiewet: 
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● Waarbij beëindigen van leven wordt gevraagd 
● Bij irreversibel verlies van bewustzijn 

- ‘niet bij bewustzijn’ => verregaander dan verlies van handelings- of 
wilsbekwaamheid (houdt verlies waarnemingsvermogens in (zoals bij coma of PVS)) 

- Negatieve voorafgaande wilsverklaring leidt niet tot actief levensbeëindigend 
handelen, doch enkel tot onthouding 

- Indien weigering betrekking heeft op: welomschreven tussenkomst, niet herroepen 
werd moet zij geëerbiedigd worden 

- Voorafgaande weigering heeft zelfde gevolgen als actuele weigering 
- Mogelijke problemen 

1. afwezigheid model 
2. geen geldigheidsduur (of noodzaak tot vernieuwing) 
3. geen registratiesysteem 
4. interpretatie van richtlijn 
5. begrip ‘welomschreven tussenkomst’ 

5. Recht op dossier (art9) 
- Voorheen geen algemeen geregelde dossierplicht, maar disparate bepaling 
- Lost onduidelijkheid over inhoud en structuur van dossier niet op 
- Patiënt kan vragen dat stukken aan dossier worden toegevoegd 

 
Inzage in het dossier 

- Principieel rechtstreeks recht op inzage 
● Patiënt kan dossier zelf inzien 
● Kan zich laten bijstaan door (vrij gekozen) vertrouwenspersoon 
● Kan inzagerecht zelfs delegeren aan vertrouwenspersoon => 

Vertrouwenspersoon in de plaats van de patiënt 
- Verzoek inzage 

● is onverwijld 
● moet binnen 15 dagen ingewilligd worden 

- te frequent herhaalde aanvragen moeten niet meteen ingewilligd worden (slechts 
binnen ‘redelijke termijn’ na vorige aanvraag) 

- Discussie over inzage elektronisch patiënten dossier (rechtstreeks zonder verzoek 
arts?) 

 
Uitzonderingsregime voor delen van medisch dossier 

- persoonlijke notities = onderdelen van dossier die afzonderlijk worden opgeborgen, ze 
zijn te onderscheiden van het eigenlijke dossier => niet geformuleerd op manier om 
het door te geven (bv: patiënt = manipulatief) 

- Gegevens betreffende derden 
- Motivering voor therapeutisch exceptie 
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=> In beginsel uitgesloten van inzage 
 
Persoonlijke notities en therapeutische exceptie mogen wel onrechtstreeks ingezien worden 
via vertrouwenspersoon die tevens beroepsbeoefenaar is 

- betwisting hierover => volgens orde mag arts weigeren dat ‘second opinion’ over zijn 
behandeling gegeven zou worden door een niet arts 

- inzage kan wel door niet arts 
 
Recht op afschrift van medisch dossier 

- afschrift = fotokopie, e-mail, DVD, memory stick, transcriptie 
- Kostprijs mag gevraagd worden 
- uitgesloten voor gegevens van derde of persoonlijke notities 
- elk afschrift moet vermelden: ‘strikt persoonlijk’ 
- aflevering mag geweigerd worden als patiënt gedwongen wordt door derden om het te 

laten lezen aan hen 
 
Post mortem-inzage 

- = beperkt want beroepsgeheim geldt tot na einde relatie 
- Sommige erfgenamen kunnen inzage vragen indien verzoek gemotiveerd en 

gespecificeerd is indien patiënt zich niet uitdrukkelijk verzet heeft via 
beroepsbeoefenaar (bv: achtergrond zelfdoding, professionele fout, genetische 
achtergrond,...) 

- Welke motieven zijn legitiem? 
1. onderzoek behandeling fouten 
2. Genetisch onderzoek 
3. Onderzoek naar doodsoorzaak in verzekering verband 
4. Onderzoek naar handelingsbekwaamheid van patrimoniale betwistingen 

- Inzage kan enkel: via beroepsbeoefenaar die geen betrokken erfgenaam mag zijn 
zonder aanwezigheid van erfgenamen 

6. Recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer (art 10) 
- = bekrachtiging van principe van recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer 

en van gezonheidsinformatie 
- recht op respect en intimiteit 
- zonder akkoord mogen er geen mensen aanwezig zijn waarvan aanwezigheid niet is 

‘verantwoord’ door dienstverstrekking 
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7. Recht op klachtenbemiddeling 

Klachtrecht 

- =mogelijkheid om klacht in te dienen bij ombudsfunctie zonder sanctionerende 
bevoegdheden 

- Ombudsfunctie 
● moet bemiddelen bij klachten (mag geen standpunt innemen) 
● moet inlichten over procedure wegen indien bemiddeling niet lukt 
● moet algemene aanbevelingen formuleren op basis van klachten  

bv: patiënt voelt zich benadeeld, kwaliteit van behandeling was slecht, financieel niet 
haalbaar,... 

- 2 personen behandelen klachten 

8. Recht op palliatieve zorg (art 11 bis) 
- iedereen moet aangepaste zorg krijgen om pijn te voorkomen 

Vertegenwoordiging van de patiënt 

- patiënt oefent eigen rechten zelf uit => bevat wel regeling over uitoefening over 
minderjarigen en tijdelijk of definitief wilsonbekwame volwassenen => ook 
besluitvorming over behandeling van kwetsbare groepen geregeld 

Minderjarigen in patiëntenrechtenwet 

- Minderjarigen hebben dezelfde persoonlijkheidsrechten als volwassenen maar worden 
uitgeoefend door ouders die gezag uitvoeren of door voogd 

- Uitzonderingen op beginsel van vertegenwoordiging 
1. patiënt wordt betrokken rekening houdend met leeftijd en maturiteit 
2. opgesomde rechten kunnen door minderjarige patiënt zelfstandig worden 

uitgeoefend 

3 fasen  
1. Minderjarige is wilsonbekwaam en niet in staat mening te vormen => volledige 

vertegenwoordiging door ouders (0-7) 
Beoordeling van wilsbekwaamheid 

- niet op basis van leeftijd maar beoordeling van maturiteit => gebeurt door 
beroepsbeoefenaar per patiënt (per behandeling) 

- rekening houden met intellectuele, emotionele maturiteit, ziekte ervaring, 
risico’s en irreversibel of ingrijpen karakter van ingreep 

(bv: verschil tussen meisje 15 jaar die pil wil nemen of gesteriliseerd wil worden) 
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2. Minderjarige is wilsonbekwaam maar in staat mening te vormen => 
vertegenwoordiging ouders maar kind wordt erbij betrokken (7-12,14) 
Betrekken bij uitoefening van rechten?  

- Minstens informeren (gradueel steeds meer) 
- Ook laten deelnemen aan besluitvormingsproces 
- Gezamenlijke beslissing als streefdoel 

 
3. Minderjarige is wilsbekwaam => beslist zelf (12,14-17) 

Uitoefen van eigen patiëntenrechten 
- Autonomie 
- Sluit tussenkomst ouders uit 
- juridisch gelijk te schakelen met volwassene 
- Eigen recht op vrije keuze 
- Eigen recht op info 
- Zelfstandig toestemming geven 
- Eigen recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer => beroepsgeheim 

tegenover ouder 

Beroepsgeheim en privacybescherming 
- eigen recht op bescherming van privacy => beroepsgeheim dus ook tegenover ouders 
- Recht op info van ouders enkel om hen als vertegenwoordiger te laten optreden 
- Mits toestemming mogen ouders ingelicht worden 
- Informeren van ouders kan uitzonderlijk (vooraf) als voorwaarde gesteld worden 

● bij niet urgente behandeling waarvoor betrokkenheid ouders therapeutisch 
aangewezen is (alleen behandelen wanneer ouders erbij zijn) 

Betrokkenheid van ouders 
- met toestemming worden ouders betrokken bij beslissingsproces 
- Het gaat om feitelijke betrokkenheid met (impliciet) toegelaten uitwisseling van 

gezondheidsgegevens, maar juridisch beslist de autonome minderjarige 

Vertegenwoordiging door 1 ouder of beide ouders? 
- Gaat uit van gezamenlijke uitoefening van ouderlijk gezag 

● zowel ouders die samenleven => de derde mag er vanuit gaan dat ene ouder 
met toestemming van de andere handelt (bv: moeder en dochter tandarts => 
moeten afspraak maken bij orthodontie => tandarts mag er vanuit gaan dat 
vader het ook oke vindt) 
=> Toestemming van 1 ouder volstaat dus tenzij de ander ouder zich verzet of 
wanneer de derde afweet van onenigheid tussen ouders  
=> beider ouders hebben recht op info 
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● Ouders die niet samenleven: tenzij uitoefening door rechter aan 1 van 2 ouders 
wordt toevertrouwd => De ouder die het gezag niet mag uitoefenen behoudt 
wel recht op toezicht en recht op persoonlijk contact 

Vertegenwoordiging van feitelijk onbekwame patiënten 

- wettelijke basis voor surrogate decision making (= iemand beslist in plaats van 
patiënt) door  

1. vrij gekozen vertegenwoordiger 
2. bewindvoerder (bij vrederechter) 
3. familieleden 

- Hiërarchie van vertegenwoordiging 
1. vertegenwoordiger 
2. bewindvoerder 
3. familieleden 
4. beroepsbeoefenaar (volgens soort zorgen) 

Aanduiding van vertegenwoordiger 
- kan de rechten uitoefenen op ogenblik dat patiënt daartoe niet meer in staat is 
- Aanwijzing met bijzonder gedateerd mandaat ondertekend door patiënt EN door 

vertegenwoordiger (moet er mee akkoord zijn) 
- Is door beide herroepbaar (moest relatie mislopen) 

Vertegenwoordiging van personen onder beschermingsstatuut 

- met machtiging van vrederechter vertegenwoordigd door bewindvoerder 
- bewindvoerder kan gemachtigd worden om patiëntenrecht uit te voeren (mogelijkheid 

maar als er vertegenwoordiger krijgt deze voorrang) 
- Arts kan patiënt als wilsbekwaam zien en dan is er geen vertegenwoordiger nodig 

Geen vertegenwoordiger en vrederechter wees geen bewindvoerder aan 

- Cascade of pyramide systeem en oplossing voor intrafamiliale conflicten  
1. Samenwonende echtgenoot of samenwonende partner 
2. Dan familieleden in volgorde: 1 meerderjarig kind, 1 ouder, 1 meerderjarige 

zus/broer 
3. Geen familieleden beschikbaar? => beslissing door arts na multidisciplinair 

overleg (kan ook wanneer er intra-familiale conflicten (bv: kinderen andere 
mening)) => verplichting om rekening te houden met gradueel verminderde 
bekwaamheid 
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Uitzonderingen op rechten van vertegenwoordigers 

- inzage en afschrift van dossier kan geweigerd worden indien dit nodig is voor 
bescherming van privé-leven van patiënt (bv: ouders ongeluk en ze hebben ooit 
abortus gedaan waar kinderen niet vanaf wisten) 

- Inzage kan dan nog door arts aangeduid door vertegenwoordiger 
- Arts mag afwijken van beslissingen van vertegenwoordigers 

● in belang van patiënt 
● om ernstige bedreiging van leven og ernstige aantasting van gezondheid af te 

wenden 
● na multidisciplinair overleg 
● mits motivering in dossier  

(bv: dementerende man heeft goed behandelbare longontsteking maar kinderen willen 
behandeling niet geven => arts mag behandelen) 

- Afwijken van beslissing van vertegenwoordiger mag niet  
● Indien patiënt vertegenwoordiger zelf heeft aangewezen 
● Deze vertegenwoordiger zich beroept op uitdrukkelijk ‘wil van patiënt’ 

(bv: Als ik een ongeluk heb wil ik geen beademing of reanimering) 

2. Regulering van de beroepsuitoefening (van 
psychologen en andere beroepen in 
gezondheidszorg) 

Mogelijke niveaus van normering van beroepsuitoefening 

- Titelbescherming = wie mag welke titel dragen? (bv: als men bepaald diploma heeft) 
- Bescherming van uitoefening van beroep = Wie mag welke handelingen stellen? (bv: 

geneesmiddelen voorschrijven, bloed trekken => kan gereserveerd worden voor 
bepaalde beroepen) 
Met voorbehouden handeling met eventuele monopolie 

- Normen voor samenwerking met andere beroepsgroepen 
1. Delegatie = hiërarchisch model : instructies geven aan anderen 
2. Doorverwijzing = nevengeschikt model 
3. Samen behandelen = coöperatief model 

- Normering van wijze van uitoefening van beroep in relatie met patiënt/ cliënt => 
rechten geven aan patiënten en plichten aan behandelaars 

Mogelijke vormen van regulering 

1. Wettelijk bekrachtigde normen door overheidszorg raden 
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- Wetten en decreten, uitvoeringsbesluiten en (deontologische) codes 
2. Normen ontstaan door autoregulering door beoefenaars 

- Door wettelijk geregelde organen/ door vrij opgerichte organen 
3. Normen met en zonder sactioneringsmogelijkheden 

- strafrechtelijke sancties (gevangenisstraf, geldboete, werkstraf) 
- Administratieve geldboetes 
- Schadevergoeding aan slachtoffer 
- Beroepsspecifieke sancties (waarschuwing, berisping, schorsing,..) => grijpen 

in op uitoefenen van beroep 
=> Bij erge gevallen is er ook een combinatie van sanctioneringen mogelijk 

Beroepsregulering voor psycholoog in volle evolutie 

- 1993: titelbescherming behoorlijk (diploma hebben en registreren maar geen regeling 
over wat men mag doen) 

- Over beroepsbescherming jaren discussie 
● Oorzaken 

1. divers activiteitenveld (sportpsycholoog, klinisch psycholoog,..) 
2. Moeilijke aflijning van taakinhoud van andere beroepen (psychiaters) 
3. onvoldoende consensus over personen zonder masterdiploma 

psychologie als therapeut te laten werken 
4. afwezigheid financiering ziekteverzekering => niet alles terugbetaald 
5. geen politiek prioriteit 

● Gevolg 
1. Feitelijke toestand van illegaliteit 
2. Geen wapens tegen charlatanisme en gebrek aan kwaliteitsvolle zorg 

- 2014: drievoudige doorbraak 
1. Wet Muylle betreffende geestelijke gezondheidszorgberoepen (4 april 2014) 

● Bijzonder statuut voor psychotherapie 
2. Bescherming van titel psycholoog (21 dec 2013) 

● Mogelijkheid tuchtsancties 
● Wettelijke basis voor deontologie 

3. Bekrachtigd plichtenleer van psycholoog (2 april 2014) 
- De Block kondigde aan dat zij wet van 2014 nog voor inwerkingtreding wou laten 

herzien 
- 10 juli 2016: Reparatiewet 

● Nieuwe regeling psychotherapie 
● Invoering ‘ondersteunende geestelijke gezondheidsberoepen’ 
● Diagnosemogelijkheden voor orthopedagogen 
● 1 federale raad voor gezondheidsberoepen 

- 1 september 2016: nieuwe wettelijke regeling trad in 
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● wachten op adviezen van FRGGZB (= Federale raad geestelijke 
gezondheisberoepen) 

● Uitwerking en afkondiging van uitvoeringsbesluiten 
● Oprichting van Vlaamse en Waalse Erkenningscommissie 

Titel Bescherming 

- 8 november 1993: beschermt dragen en gebruiken van titel 
- Regelt niet uitoefening van beroep maar wel wettelijke basis voor de plichtenleer + 

voorzien tuchtregeling met mogelijke sancties 
- Richt psychologencommissie op: waakt over toepassing wet, beheert lijst van erkende 

psychologen met algemene adviesbevoegdheid inzake psychologie 
- richt tuchtraad en raad van beroep op 

Titelbescherming gekoppeld aan diploma 
- houder van diploma licentiaat of doctor in psychologie van Belgische universiteit 
- Houder van oudere verwante diploma’s of voldoet aan overgangsbepalingen of erkend 

buitenlands diploma 
- Voldoet aan overgangsbepalingen 

Aanvraag tot registratie 
- psycholoog: moet zich laten erkennen door psychologencommissie 
- eenvoudige aanvraag: brief met naam, geboortedatum, privé- en werkadres met 

afschrift van diploma of attest van universiteit mits betaling (65 euro) 

Lijst 
- psychologencommissie houdt lijst bij van personen die voldoen aan voorwaarden + 

gevraagd hebben om titel te dragen => lijst voor iedereen toegankelijk 

Sanctie 
- voldoet niet aan voorwaarden, of maakt gebruik van titel  => boete 200-1000 frank 
- voldoet aan voorwaarden maar niet geregistreerd => 100-500 frank 
- Omzetten naar euro + vermenigvuldigen met 6 

=> wordt nauwelijk toegepast 
=> Registratie is nodig wanneer men beroep uitoefent 

Psychologen commissie 
- beslist wie titel draagt 
- beslist over erkenning buitenlandse diploma’s 
- houdt lijst bij 
- geeft advies over titelbescherming 
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- bestaat uit 16 leden (vertegenwoordigers, beroepsbeoefenaars) 
- Arbeids- en organisatie sector, klinische sector, sector wetenschappelijk onderzoek en 

onderwijs, PMS-sector 
- voorzitter is magistraat 

Tuchtregeling 

- psychologen die plichtenleer niet naleven kunnen volgende sancties worden opgelegd 
=> waarschuwing, schorsing (1 dag- 24 maand), schrapping 

- Schorsing en schrapping brengen enkel verbod mee om titel psycholoog te voeren, 
toekomst bedoeling dat men geen handelingen meer mag uitvoeren 

- Na schrapping kan eerherstel worden aangevraagd (ten vroegste 5j na schrapping) 

Tuchtorganen 
1. Tuchtraad 
2. Raad van beroep: psycholoog mag worden voorgezeten door juridisch persoon 

Tuchtprocedure 
- ontvangst van klacht (collega/ patiënt) 
- Beslissing over ontvankelijkheid (Kunnen we het behandelen?: bv: van voor 2002) 
- Informatie van psycholoog 
- Hoorzitting 
- (bv: schending beroepsgeheim, misbruik, oncollegiaal gedrag,..) 
- Recht van verdediging: inzage dossier, omschrijving beschuldiging, bijstand collega 

of advocaat, motivering beslissing 
- Hoorzitting = openbaar (tenzij privéleven of beroepsgeheim) 
- Mogelijkheid cassatieberoep 
- Mogelijkheid tot bemiddeling 

De wet uitoefening gezondheidsberoepen (WUG) 

- basiswet over uitoefening van gezondheidsberoepen waarin klinisch psycholoog en 
klinisch orthopedagoog werden geïntegreerd 

- Minimale wettelijke organisatie van beroepsuitoefening 
- Minimale beroepsregels voor intercollegiale en interdisciplinaire relatie 
- 3 krachtlijnen van sep 2016 aangekondigde hervorming 

1. Positieve omschrijving van beroeps- en competentieprofielen  
● Toetsing bekwaamheid, meer autonomie voor afzonderlijke beroepen 

2. Samenwerking tussen beroepsbeoefenaars minder hiërarchisch 
● multidisciplinair 

3. Patient centered health care 
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● toegang elektronisch dossier, erkenning autonomie patiënt, erkenning 
nieuwe evoluties 

- over 2 wetten 
1. Kaderwet over uitoefening van gezondheidsberoepen 
2. Wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in gezondheidszorg 

Geregelde beroepen 
- geneeskunde, tandheelkunde, artsenijbereidkunde 
- verpleegkunde 
- vroedvrouw kunde 
- zorgkunde 
- kinsitherapie 
- Ambulancier 
- Paramedische beroepen (diëtist, ergotherapeut, logopedist,..) 
- Klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog 

Uitoefening geneeskunde 
- Monopolie is theoretisch algemeen: elke arts mag alle voorbehouden handeling stellen 

=> om vele redenen een illusie (toepassing zorgvuldigheidsbeginsel, specialisatie in 
kader van ziekteverzekering) 

- regeling van bijzondere beroepstitels 
● 12 erkende beroepstitels 
● Oude en nieuwe specialiteiten 

 
Voorwaarden tot uitoefening van geneeskunde 

1. Diploma 
2. Inschrijving bij provinciale raad van order der artsen 
3. Visum: uitgereikt door FOD volkgezondheid 

● Kan ingetrokken worden: is geen straf maar maatregel maar effect is wel 
gelijk aan tuchtrechtelijke schorsing 
Intrekking kan expertise over lichamelijke of geestelijke geschiktheid 
Beroepsbeoefenaar moet gehoord worden 

● Behoud visum ook afhankelijk van voorwaarden (therapie, controle, 
begeleiding) 

● Schorsing van het visum: ernstige gevaren voor volksgezondheid of patiënten 
mits unanimiteit PGC met mogelijkheid om meteen te schorsen en betrokkene 
te verhoren binnen de 8 dagen 

 
Onwettige uitoefening van geneeskunde 

- wapen tegen kwakzalverij 
- aflijning tussen geneeskunde en andere beroepen in gezondheidszorg 
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- Toelaatbaarheid van alternatieve of niet-conventionele geneeswijzen 
- Onwettig = gewoonlijk (regelmatig stellen), handelingen stellen, die tot doel hebben 

of worden verondersteld tot doel te hebben, onderzoeken van gezondheidstoestand of 
opsporen van ziekten en gebrekkigheden of stellen van diagnose of instellen/ 
uitvoeren van behandeling ( fysieke of psychische, echte of vermeende, pathologische 
toestand), inenting 

- Essentieel en exclusief voor artsen = stellen diagnose + bepalen therapie 
=> klinische psychologen en psychotherapeuten beoefen onvermijdelijk illegaal de 
geneeskunde (diagnose psychische toestand + behandeling) 

- vervolging zeldzaam 
- Psychotheraîe zonder voorafgaande diagnose en supervisie door arts vorms onwettig 

uitoefening van geneeskunde => anders toelaatbaar 

Klinisch psycholoog en klinische orthopedagoog 
- 1 september 2016: titelbescherming en beroepsbescherming en toepassing van meeste 

regelen van WUG (nog verder uit te werken voor: houders universitair diploma, na 
advies van nieuwe federale raad voor geestelijke gezondheidsberoepen en via 
erkenningscommissie per Gemeenschap 

- klinisch psycholoog = autonome handelingen die tot doel hebben, bij mens en in 
wetenschappelijk onderbouwd klinisch psychologisch referentiekader, de preventie, 
het onderzoek, opsporen van psychodiagnose 

- Klinische orthopedagogiek = In wetenschappelijk referentiekader, gebruikelijk 
verrichten autonome handeling die preventie, opsporen en stellen van pedagogische 
diagnostiek met aandacht voor contextuele factoren + opsporen van problemen in 
verband met opvoeding, gedrag, ontwikkeling of het leren van personen tot doel 
hebben alsook behandeling en begeleiding van personen 

 
Doorverwijzingsverplichting 
= verantwoordelijkheid om patiënt te verwijzen naar een andere terzake bevoegde beoefenaar 
wanneer gezondheidsproblematiek de grenzen van het eigen competentiegebied overschrijdt 
 
Wie mag klinische psychologie beoefenen?  

1. artsen 
2. erkende klinisch psychologen (wie wordt erkend? => houders van diploma master in 

psychologie die 2 jaar stage volgen) 
3. erkend klinisch orthopedagogen met voldoende kennis van klinische psychologie 

 
Beperking van stageverplichting 

1. houders diploma die op 1 sep 2016 klinische psychologie uitoefenen 
2. Studenten gestart in AJ 2016-2017 
3. houders van diploma met beroepservaring in klinisch psychologie van minstens 3 jaar 
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Uitoefening psychotherapie 
= behandelingsvorm voorbehouden aan artsen, klinisch psychologen, klinisch 
orthopedagogen die specialisatie-opleiding hebben gevolgd 
= behandelingsvorm: systematische wijze samenhangend geheel van psychologische 
interventies hanteert (geworteld binnen wetenschappelijk kader) en die interdisciplinaire 
samenwerking vereist 

- complex stelsel van overgangsmaatregelen met onderscheid tussen autonome 
beoefening en uitoefening onder supervisie (moeten nog uitgezocht worden) 

Uitoefening van tandheelkunde 
3 bijzondere beroepstitels met belang ziekteverzekering: tandarts, orthodontie en 
parodontologie 

Vroedvrouwkunde 
Sinds 2007 autonoom beroep, voordien beperkte bevoegdheid (praktijk van normale 
bevalling en toezicht op zwangerschap, bevalling en postpartum) 

Artsenijbereidkunde 
= bereiden, te koop aanbieden, detailverkoop en terhandstelling van geneesmiddelen 

Kinesitherapie 
= autonoom beroep maar toch niet zo autonoom (alleen op basis van voorschrift, met 
vermelding van diagnose, prestaties en max aantal beurten mits toestemming arts mag het 
verlengd worden) 

Verpleegkunde 
- uitgeoefend door gegradueerde verpleegkundige, verpleegkundige en vroedvrouw 

(2018) 
- 3 klassen van prestaties 

1. autonome verpleegkundige prestaties: kunnen zonder instructies arts 
2. technisch verpleegkundige prestaties: ondersteuning van diagnose en therapie 

(prestaties waarvoor wel/ geen voorschrift nodig is) 
3. toevertrouwde medische handelingen: medische handeling die krachtens 

delegatie bevoegdheid door verpleegkundigen kunnen uitgevoerd worden 

Zorgkundige 
=> biedt bijstand aan verpleegkundige (zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding, logistiek) 

18 



Paramedische beroepen 
verzamelnaam voor reeks sterk verschillende beroepen (bv: logopedist, diëtist,..) 

Niet conventionele geneeswijzen 
(= alternatieve geneeswijzen) 
bv: homeopathie, chiropraxie, osteopathie, acupunctuur => diagnose bij niet arts: buiten elk 
wettelijk kader 

Enkele regelen van beroepsuitoefening in KB 78 

- geen regeling van verhoudingen tussen beroepsbeoefenaars en patiënten en 
beroepsbeoefenaars onderling 

- voor verhouding met patiënt aangevuld door wet patiëntenrechten, rechtspraak en 
deontologische codes 

- verhouding tussen collega’s aangevuld met deontologische codes 

Continuïteit der zorgen 
= behandeling mag niet onderbroken worden zonder vooraf maatregelen te hebben genomen 
door collega met zelfde kwalificatie (bv: moest me ziek of wegvallen) 
Moet niet persee zelf georganiseerd worden mag via: doorverwijzing, wachtdienst(bv: 
huisarts), interne regeling in instellingen 
Mag men behandeling stoppen omdat relatie niet goed zit? (België: ja, Nederland: nee) 

Wachtverplichting 
‘recht om te mogen van wacht zijn 

Therapeutische vrijheid/ professionele autonomie 
- geen beperkingen opgelegd bij keuze van middelen voor het stellen van diagnose of 

uitvoeren van behandeling => enkel op grond van professionele/ wetenschappelijke 
standaarden (bv: wijze waarop diagnose gesteld wordt + hoe operatie verloopt arts 
maar uren van verpleegkundigen beslist het ziekenhuis) 

- Beperkingen op deze wet 
1. zorgvuldigheidsnorm = verplichting om op wetenschappelijke manier 

behandeling uit te voeren (bv: geen ouder geneesmiddelen voorschrijven) 
2. Guide-lines, consensusregels en peer review 
3. Ziekteverzekeringswet (vooral belangrijk bij terugbetaling bv: beeldvorming) 
4. Meer en meer terugbetalingsregels in ziekteverzekering 
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Doorverwijzingsverplichting 
= verantwoordelijkheid om patiënt te verwijzen naar een andere terzake bevoegde beoefenaar 
wanneer gezondheidsproblematiek de grenzen van het eigen competentiegebied overschrijdt 
bv: dermatoloog, gynaecoloog => mate urgentie + mate waarin patiënt advies gaat opvolgen 

Overdracht dossier bij opvolging 
Alle nuttige of noodzakelijke inlichtingen moeten overgemaakt worden 
Discussie over persoonlijke notities + over overdracht van dossier aan collega met een niet 
therapeutische zaak 
=> essentie van wat je vastgesteld hebt moet men overmaken 

3. Plichtenleer van psychologen  
(KB 2 april 2014) 

Situering 

KB van 2 april 2014 ‘vaststelling van voorschriften inzake de plichtenleer van de 
psycholoog’ 

- op grond wet 8 november 1993 (bescherming titel psycholoog) 
- Na advies van psychologencommissie 
- Geïnspireerd door bestaande codes 

● BFP en VVKP= Vlaamse vereniging klinische psychologie (vrijwillige 
autoregeling) 

Toepassingsgebied 

- Art1: van toepassing op iedereen die titel ‘psycholoog draagt’ ongeacht werkterrein, 
functie of methode (niet alleen van toepassing op klinische psychologen dus) 

- Art 2: geen contractuele afwijkingsmogelijkheden 

Definities 

- Art3: onderscheid tussen 
1. Cliënt = wie vrijwillig beroep doet op psycholoog 
2. Proefpersoon = wie onderwerp is van psychologisch onderzoek (niet alleen 

experimenteel maar ook bij bv: selectie) 
3. Gemachtigde derde =’elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling die 

wettelijk of contractueel het recht heeft een psychologisch advies of expertise, 
namelijk onder andere de ouders, voogd, tijdelijke beheerder, magistraat of 
werkgever’ 
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- Art4: Noodzaak om hoedanigheid van cliënt of proefpersoon te determineren ‘op elk 
moment van de relatie’ (toegekende beschermingsgraad is onomkeerbaar) 
(bv: persoon kan niet eerst cliënt zijn van psycholoog en dat later de psycholoog 
beslist over promotiekansen: zelfde cliënt mag niet getest worden door psycholoog 
want weet dingen over cliënt die hij/zij anders niet zou weten) 

Beroepsgeheim 

- Zie les over beroepsgeheim en privacybescherming 

IV Eerbiediging van de waardigheid en rechten van de persoon 

I Eerbiediging van de waardigheid en rechten van persoon 
- Art21 

● §1 algemeen discriminatieverbod (men mag niet discrimineren) 
● §2 eerbied van de persoon 

○ Geen enkele vorm discriminatie (niet leeftijd, ras, educatie,...) 
○ Eerbied voor morele waarden en zelfbeschikking 
○ Geen willekeurige inmenging in het privé-leven => niet verder in 

privé-leven van patiënt doordringen dan nodig of verantwoord is (bv: 
Bij stresscoach is het niet nodig om over seksleven te vragen gewoon 
uit nieuwsgierigheid) 

● §3 psycholoog geeft begrijpelijke en waarheidsgetrouwe beschrijving van 
methode (=wijze waarop men zal werken) + moet proefpersoon op hoogte 
stellen van resultaten (als hij erachter vraag) en dit op wijze dat hij er baat bij 
heeft (niet ongefilterd op positieve en ondersteunende wijze). Hij antwoordt 
op vragen die hem gesteld naar wat er met ingewonnen gegevens zal gebeuren 

- Art22: ‘Evaluaties door een psycholoog (diagnose of expertise) mogen alleen 
personen of situaties betreffen die hij zelf heeft kunnen onderzoeken. Rekening 
houdend met het beroepsgeheim mogen zijn adviezen of toelichtingen algemene 
problematieken of maatschappelijke gebeurtenissen betreffen waarover aan hem 
verslag is uitgebracht’   => in verslagen alleen uitspraak doen over mensen die je 
gezien hebt 

- Art23: onderzoeken in opdracht van een derde 
● §1: niemand tegen zijn wil in onderzoek, behandeling of begeleiding (= 

algemeen beginsel) 
● §2: Geen instemming nodig bij opdracht van wettelijk bevoegde overheid (= 

uitzondering) => achterhalen van de waarheid mag MAAR arts heeft 
toestemming nodig wanneer men fysieke onderzoeken wil uitvoeren (mag wel 
vermeld worden in dossier bij weigering) 

● §3:•“Indien de professionele relatie is opgelegd door een gemachtigde derde 
moet de proefpersoon of cliënt op de hoogte worden gesteld van alle 
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mogelijke gevolgen van deze relatie. De psycholoog informeert deze derde en 
de proefpersoon of cliënt over de verschillende modaliteiten en plichten 
waaraan zij zich tegenover mekaar moeten houden. De proefpersoon of cliënt 
heeft het recht, indien hij dit wenst, kennis te nemen van de elementen die in 
het verslag zijn gebruikt (zoals resultaten van tests of van andere 
evaluatie-instrumenten), evenals van de conclusies die zijn persoon aangaan. 
Dit recht betekent niet dat de proefpersoon of cliënt het recht heeft de 
mededeling van het voor de gemachtigde derde bestemde verslag te eisen’ 
=> persoon moet weten dat verslag wordt geschreven en overhandigd aan de 
rechtbank: geen volledige vertrouwelijke relatie moet wel voldoende willen 
zeggen 

● §4: De tussenkomst van psycholoog bij minderjarige: rekening houden met 
onderscheidingsvermogen, capaciteiten, situatie, rechtspositie, therapeutische 
behoeften en geldende wettelijke bepalingen 

● §5: “Wanneer een wettelijke vertegenwoordiger verzoekt om een raadpleging 
voor een minderjarige of voor een wettelijk beschermde meerderjarige die 
onder zijn gezag staat, probeert de psycholoog hun instemming te verkrijgen 
in de mate van hun mogelijkheden en vergewist zich van de inlichting en de 
toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s).” 

- Art24: Informed consent 
•“De vrije en geïnformeerde toestemming van de cliënt of proefpersoon berust op zijn 
vermogen om vrij te handelen en om verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn 
handelingen. Ingeval de cliënt of proefpersoon niet meer als dusdanig kan handelen, 
hetzij om medische hetzij om psychologische redenen, zal de psycholoog die een 
professionele relatie heeft met deze persoon, zich in eerste instantie beroepen op de 
wensen die deze persoon zelf eventueel heeft geformuleerd voordat hij in zijn huidige 
toestand is terechtgekomen, en vervolgens, op de wensen van een wettelijk 
gemachtigde derde.”  

II: Verantwoordelijkheid van de psycholoog 
- Art25: persoonlijke verantwoordelijkheid 
- Art26: verantwoordelijkheid voor medewerkers/collega’s => waken dat collega’s de 

deontologische codes volgen 
- Art28: Ook in contractueel of statutair verband volgt men de code 
- Art 29: Continuïteit van zorgen 

III: Competentie 
- Art 30: Permanente vorming en zelfevaluatie (bijscholing) 
- Art 31: Handelen binnen grenzen van competenties (anders doorverwijzen) 
- Art 33: Grenzen en beperkingen kennen en erkennen  
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- Art 34: In geval van ziekte, belangenconflicten of moreel onvermogen (betwistbaar: 
wat is ziekte/ moreel onvermogen?) die een gebrek aan objectiviteit of een beperking 
van zijn beroepscompetenties met zich brengen verzoekt de psycholoog zijn cliënt of 
proefpersoon zich tot een vakgenoot te wenden 
=> Doorverwijzing nodig: tijdelijk beroepsactiviteit stoppen 

IV: Integriteit en eerlijkheid 
- Art 35: De psycholoog vermijdt het oneigenlijk of winst beogend gebruik maken van 

zijn psychologische kennis. Hij zal geen methodes aanwenden die de betrokken 
personen schade kunnen toebrengen, die hen raken in hun waardigheid of die verder 
gaan in hun privéleven dan dit voor het nagestreefde doel vereist is 

- Art 36: intercollegiaal overleg bij ethische problemen 
- Art 37: Eerlijk over financiële gevolgen (aangeraden) 
- Art 38: Geen ongerechtvaardigde beroepshandeling 
- Art39: Bekendmaking van diensten mag (waardig en objectief) => Wat niet kan is 

telefoon nemen/mailen naar random mensen: ‘Ik kan je helpen met stress’: patiënt 
moet zelf komen 

- Art 40: Enkel auteur als men actief bijgedragen heeft 
- Art 41: Duidelijke informatie. Geen verhulling van alternatieve hypothesen 
- Art 42: Voorzichtigheid bij adviezen in media 
- Art 43: De psycholoog mag met zijn cliënten of proefpersonen enkel professionele 

betrekkingen onderhouden. Hij gebruikt zijn positie niet voor proselitisme of 
vervreemding van de ander. Hij gaat niet in op een verzoek van een derde die een 
ongeoorloofd of immoreel voordeel nastreeft of die zijn gezag misbruikt bij het 
inschakelen van zijn diensten. => Alleen professionele relatie 
proselitisme = gericht verspreiden van ideologische religieuze keuze: ‘je mag ze geen 
lid van maken van het christendom’ => mag niet opgelegd worden  

- Art 44: Toenaderingen met seksuele connotatie of seksueel karakter en seksuele 
betrekkingen tussen psycholoog en zijn cliënt of proefpersoon zijn ten strengste 
verboden 

- Art 45: Bij verschillende hoedanigheden: steeds cliënt of proefpersoon goed inlichten  
- Art 46: Geen commissie bij doorverwijzing: geen financieel voordeel halen uit 

doorverwijzing 
- Art 47: Collegialiteit (twisten moge maar moet beleefd blijven) 
- Art 48: Terechtwijzing bij ondeontologisch handelen 
- Art 49: Geen druk aanvaarden : soms is die er wel bij psycholoog 
- Art 50: Bij interdisciplinaire samenwerking: autonomie doen eerbiedigen + autonomie 

van andere beroepen eerbiedigen 
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4. Beroepsgeheim en privacybescherming (deel I) 

Maatschappelijke context 

- steeds meer info over gezondheidstoestand beschikbaar (somatische, psychische 
problemen)  

- info wordt steeds gevoeliger + eenvoudiger verwerkt en overgedragen worden 
- Vraag naar info wordt groter (bv: verzekeraars) 

Privacybescherming kent verspreide en disparate regeling 

Verkeer van gezondheidsgegevens verloopt 
- in multidisciplinair verband 
- binnen complexe organisaties 
- steeds meer elektronisch: zeker in ziekenhuizen maar ook ambulant 
- in vrijwillige, gedwongen of opgedrongen relaties (bv: selectiepsycholoog >< 

compleet vrijwillige relatie maar wel vrijwillige deelname) 
 
Algemene principes rond privacywetgeving 

1. rechtmatigheids-en doelgebondenheidsbeginsel 
2. Proportionaliteitsbeginsel 
3. Grote rol voor toestemming van betrokkene 

Regulering per beroep en per sector 

Schending van beroepsgeheim als misdrijf 

= omschrijft het ongeoorloofd bekendmaken van geheimen als misdrijf 
Voorziet straffen: gevangenisstraf en of geldboete 

Belang van omschrijving als misdrijf 
- vervolging zeldzaam: niet actief opgespoord 
- veroordeling symbolisch 
- Strafrechtelijke vervolging vaak door klachten (vaak met ander doel dan sanctionering 

van geheimplichtige) 
- vrij regelmatig tuchtrechtelijke vervolgingen 
- informatie die steunt op schending van beroepsgeheim kan niet regelmatig gebruikt 

worden als bewijs (bv: drugsverslaafde dealer in behandeling => feit dat persoon dealt 
kan niet gebruik worden als bewijs omdat het onder beroepsgeheim valt 
bv: telefoontap zonder toestemming onderzoeksrechter mag ook niet gebruikt 
worden) 
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Toepassingsgebied: wie is gebonden door het beroepsgeheim? 

- aangewezen beroepen artikel 458 
- aangewezen beroepen in andere regelingen (jeugdbeschermingswet, decreet bijzonder 

jeugdbijstand, algemeen welzijnswerk, centra leerlingenbegeleiding, geestelijke 
gezondheidszorg, wetboek en strafvordering) 

- ‘Alle anderen die van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hen zijn 
toevertrouwd’ 

- Noodzakelijke confidenten => alle beroepsbeoefenaars tot wie men zich noodzakelijk 
moet wenden, aan wie men confidentiële info toevertrouwt (v: ernstig ziek => zal zich 
moeten laten verzorgen: moeten op hoogte zijn van problemen) 

● zijn niet enkel vrijwillig gekozen: ook opgedrongen confidenten kunnen 
noodzakelijke confidenten zijn (wel betwisting over toepassing van 
beroepsgeheim) => bv: controlearts: zal aan WG moeten delen of persoon 
arbeidsongeschikt is en hoelang maar niet welke medicatie men moet nemen 

- Zelfs indien met extra-curatieve opdracht gebonden zijn door beroepsgeheim, kan 
vervulling van opdracht inhouden om gegevens aan derden mee te delen (enkel 
binnen opdracht en op voorwaarde dat onderzochte persoon op hoogte is van 
hoedanigheid) 

- Bestaan ook vrij gekozen vertrouwenspersonen die niet onvermijdelijk beroepsmatig 
kennis nemen van confidenties => de functie of afspraken leiden tot functionele (= 
beroepen die niet onder beroepsgeheim staan maar wel aangeraden worden om 
discreet te zijn bv: leerkracht weet veel over familiale problemen) of conventionele (= 
afspraak om het niet te zeggen) discretieplicht => tuchtrechtelijke en financiële 
sancties mogelijk bij overtreden 

Kern van strafrechtelijke regeling inzake beroepsgeheim 
- Beroepsmatig verworven info mag niet bekend gemaakt worden behalve  

● bij getuigenis in rechte 
● in geval de wet verplicht geheimen bekend te maken 
● bij bescherming van kwetsbare derden 
● bij door rechtspraak erkende uitzonderingen 

- zwijgplicht is dus de regel, in uitzonderlijke omstandigheden doorbroken door  
● spreekrecht (bij getuigenis) 
● spreekplicht (bij wettelijke verplichting) 

- zwijgplicht geldt 
● onafhankelijk van communicatiewijze: zowel geschonden door mondelinge als 

schriftelijke overdracht 
● onafhankelijk van registratie van communicatie => ook mondeling gesprek 

zonder spoor kan schending van beroepsgeheim vormen 
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● universeel + geldt ook ten opzichte van collega’s => uitwisseling in kader van 
gezamenlijke behandeling ka maar is gebonden aan voorwaarden 

- overdracht informatie aan collega’s enkel geoorloofd 
● Indien collega ook gebonden is aan beroepsgeheim 
● Indien het noodzakelijk is voor behandeling of begeleiding 
● of met instemming van geheimgerechtigde 
● of op grond van wettelijke bepaling 

=> voor sommige gevallen is het moeilijk om te zien hoe het met beroepsgeheim zit 
- Multidisciplinair werken 

● weten wie wel en wie niet gebonden is aan beroepsgeheim 
● informatieoverdracht beperken tot wat noodzakelijk is 
● betrokkene informeren over uitwisseling (impliciete toestemming volstaat als 

uitwisseling gebeurt in kader van behandeling, expliciete toestemming nodig 
in andere gevallen) 

Materieel toepassingsgebied van het beroepsgeheim 
- kennis uit hoofde van het beroep: ook beroepsmatig verworven info die niet 

noodzakelijk is voor beroepsuitoefening 
- ‘psycholoog legt zichzelf een discretie op over alles wat hij door en tijdens 

uitoefening van het beroep verneemt 
- Beroepsgebonden info ontvangen buiten beroepsuitoefening (bv: op feest en mensen 

delen mee dat ze slecht slapen => vaak privacyverwachting) 
● discretie aangewezen (strafrechtelijk beroepsgeheim kan getwist worden) 

- geheimen die zijn toevertrouwd 
● niet enkel confidenties vanwege communicatieve patiënt (bv: routineus 

onderzoek waar men ineens zwarte vlek op longen ziet) 
● ook alle technische vaststellingen 
● ook alle info die over de cliënt of patiënt verkregen werd van derden (bv: labo, 

huisarts) 
- beroepsgeheim blijft van kracht na overlijden van patiënt 

Beroepsgeheim en privacybescherming (deel II) 

Uitzonderingen op het beroepsgeheim 

A.Getuigenis in rechte 
- enkel voor rechter (niet voor politiediensten) 
- spreekrecht maar geen spreekplicht 
- mogelijkheid is er maar geen verplichting om getuigenis af te leggen: niet 

gemakkelijk om over te beslissen want kan vertrouwen schaden (bv: vrouw terecht 
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voor moord op man => seksuele intimidatie => nooit klacht maar met huisarts gepraat 
=> juist: beter bevestigen, fout: tegen belang van patiënt 

- Geheimplichtige oordeelt over opportuniteit, maar feitenrechter kan nagaan of 
‘beroepsgeheim niet wordt afgewend van zijn doel’ 

B.Wettelijke verplichtingen om medische gegevens bekend te maken 
- psychologen: CLB-reglementering (melding aan ouders) 
- Indien wetgeving toelaat info bekend te maken ‘zonder evenwel bekendmaking te 

verplichten’ 
● blijft psycholoog onderworpen aan discretieplicht 
● kan info slecht meegedeeld worden na evaluatie ‘in eer en geweten’ en 

eventuele consultatie van collega’s: hulp vragen aan collega’s 

C.Toestemming van patiënt 
- betwist of toestemming van patiënt voldoende is om beschermde gegevens aan derden 

mee te delen 
- Klassieke visie 

● beroepsgeheim is van openbare orde en beschermt meer dan privacy van 
patiënt => maatschappelijke waarde 

● patiënt kan geheim plichtige niet van beroepsgeheim ontheffen  
● toestemming van cliënt bevrijdt psycholoog niet van discretieplicht 

- patiënt kan gevolgen niet altijd heel goed inschatten 
- Evolutie naar functionele opvatting 

● toelating van patiënt: kan grondslag zijn voor bekendmaking 
gezondheidsgegevens 

- voorwaarden toestemming => moet er voorzichtig mee zijn 
● uitdrukkelijk 
● voorafgaandelijk 
● vrij 
● specifiek 
● gevolgen duidelijk 

 
Wat doen wanneer men als confident kennis krijgt van misdrijven? 

- verschil tussen patiënt als dader of patiënt als dader 
- verschil tussen actieve stappen ten opzichte van politie of gerechtelijke overheden of 

reactie op reeds ingesteld onderzoek 
1) Patiënt of cliënt als dader 

a) vrijwillige relatie met onthullingen en patiënt heeft misdrijf gepleegd 
- patiënt heeft ook recht op volle eerbiediging van beroepsgeheim: in 

eerste plaats is men HV 
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- wie gebonden is door beroepsgeheim mag dus geen aangifte doen 
buiten getuigenis in rechte niet antwoorden op vragen van 
politiediensten 

- ongeoorloofde schending kan leiden tot strafrechtlijke/ tuchtrechtelijke 
sancties, schadevergoeding 

- 2 uitzondering: noodtoestand en art 458 
b) opgedrongen relatie met vooraf gekende feiten (men weet dat men 

dadertherapie => bv: veroordeeld voor seksuele intimidatie) 

D.Noodtoestand en aangifte van misdrijven 
- berust op conflict tussen strafrechtelijke normen en waarden  
- overtreding wordt geoorloofd als het nodig is om ergere dingen te voorkomen => 

hoger geacht belang 
bv: 1987: bankovervallen => chirurg werd gevraagd kogelwonde te verwijderen/ 
verzorgen van dader (was op schuilplaats geweest) 

- schending kan 
● absoluut noodzakelijk is voor het afwenden 
● van onmiddellijk dreigend gevaar  
● voor aantasting van fysieke integriteit (geweld, seksueel misdrijf,...) 

=> wanneer het vermeden kan worden 
- wat valt niet onder noodtoestand 

● bekentenissen uit verleden  
● misdrijven met louter patrimoniaal gevaar (= hacken, stelen,..) 

- afweging tussen waarden moet onvermijdelijk door geheim plichtige gebeuren => 
moet alleen over probleem beslissen (zwijgen kan gezien worden als weigeren van 
hulp voor mensen in nood) 

- melding is mogelijkheid en geen verplichting maar plicht om hulp te verlenen aan 
derden kan primeren 

E.Nieuwe regeling inzake melding van misbruik van kinderen of kwetsbare personen 
(art 458 bis) 

- als resultaat van discussie in nasleep van Dutroux-schandaal 
 
Analyse 

- nieuwe regeling toepasselijk op alle confidenten 
- indien confident op hoogte is van ernstig misdrijf zoals aanranding, doodslag of 

opzettelijk toebrengen van letsels, genitale verminking, kinderverwaarlozing 
- gepleegd op: minderjarigen of ruime categorie van kwetsbare volwassenen (bv: 

bejaarden, slachtoffers partnergeweld,..) 
- Melding bij 

● ernstig en dreigend gevaar  
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● bij gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of kwetsbare personen 
slachtoffer zullen worden 

- mededeling aan parket enkel als ultimum remedium : enkel indien geheimhouder niet 
zelf of met hulp van derden integriteit kan beschermen (probeer zelf iets te doen/ hulp 
van anderen => belangrijkste = dat gevaar eerst kan stoppen) 

- enkel mededeling aan parket (geen politiediensten) 
- meldingsrecht maar geen meldingsplicht maar zwijgen mag niet leiden tot schuldig 

hulpverzuim 
 
Meldpunten ‘geweld, misbruik en kindermishandeling’ 

- centrum voor algemeen welzijnswerk en vertrouwenscentrum voor 
kindermishandeling 

- meldpunten moeten oriënteren, mensen helpen en advies geven 
- centrum kan informatie verzamelen + gepaste strategie zoeken door confidentieel 

contract tussen betrokken HV 
- Rechtstreeks contact zoeken met kind, ouders of omgeving 

 
Casusoverleg bij dreigend geweld 

- casusoverleg mogelijk maken tussen zorgverstrekkers, welzijnswerkers en 
politiemensen bij familiaal geweld of terrorisme  

- georganiseerd door parket 
● steeds afzonderlijke beslissing: geval per geval bekijken 
● omschrijving van deelnemers en hoedanigheid 

Dadertherapie 

- vaak niet vrijwillig: therapie die er is omdat men dader is van misdrijf 
- Rapporteringsmogelijkheden zijn bepaald door  

● vonnis 
● afspraken  
● samenwerkingsakkoord (wat mag je meedelen?) 

○ data en uren van gemaakte afspraken 
○ afwezigheden die niet gerechtvaardigd zijn 
○ eenzijdige stopzetting van behandeling 
○ mate van inspanning (bv: niet louter aanwezig zijn) 
○ situaties van acute sociale gevaarlijkheid met ernstig gevaar voor 

derden = noodsituatie 

Patiënt of cliënt als slachtoffer van misdrijf 

- men kan patiënt attest meegeven over dat je hierover gepraat hebt met patiënt 
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Recht van verdediging en optreden in rechte 

- als geheim plichtige zelf beschuldigd wordt van professionele fouten, is verdediging 
niet mogelijk zonder onthulling confidenties (bv: zelfmoord en familie geeft 
psycholoog de schuld) 

- recht verdediging prevaleert boven beroepsgeheim : jezelf verdedigen mag => gehele 
waarheid mag meegedeeld worden in hoeverre het nuttig is 

Gerechtelijke opdrachten 
- betwisting over toepassing van beroepsgeheim op deskundigen 
- gerechtelijke opdracht vormt uitzondering op zwijgplicht 
- restrictief interpreteren 

● enkel meedelen wat nodig is voor uitoefening opdracht 
- psychologen code: psycholoog weigert elke opdracht betreffende cliënten die hij heeft 

ontmoet in kader van andere professionele relaties, ongeacht of deze al dan niet 
beëindigd zijn 

- gerechtsdeskundige: wijst hen erop dat hij alle ingewonnen info dient door te spelen 
aan opdrachtgever 

Nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG, 
GDPR) 

- moeilijk: google weet surfgedrag, nu ook in zorgsector 
- een verordening en dus geen richtlijn 
- nieuw, maar toch niet zo nieuw 

Breed toepassingsgebied 
- persoonsgegevens = alle gegevens waaruit het mogelijk is om iemand te identificeren 

(bv: bloedgroep, locatie, naam,...) 
- verwerking = opslaan, wissen, delen 
- genetische gegevens: sensitieve gegevens: fysieke en psychische gegevens (diagnose, 

waar men behandeld wordt en door wie) 
- gegevens over gezondheid: sensitieve gegevens: fysieke en psychische gegevens 

(diagnose, waar men behandeld wordt en door wie) 
- Algemene beginselen 

1. rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie 
2. doelbinding: alleen voor bepaald doel 
3. minimale gegevensverwerking: beperken tot wat nodig is voor doeleinden (bv: 

volleybalclub die politieke voorkeur opvraagt?) 
4. juistheid 
5. opslag beperking: niet langer dan nodig opslaan 
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6. integriteit en vertrouwelijkheid: data safety 
7. verantwoordingsplicht: bij conflicten moet men deze beginselen kunnen 

aanduiden 
- verwerking van gezondheidsgegevens 

● basisprincipe: verwerking van genetische gegevens en gegevens over 
gezondheid zijn verboden 

● uitzonderingen 
○ toestemming betrokkenen 
○ wettelijke verplichtingen in sociaal recht (bv: ziekteverzekering) 
○ gewone diagnostische gegevens met toestemming van betrokkene mag 

men opslaan 
- voorwaarden toestemming 

● schriftelijk 
● begrijpelijk 
● duidelijk en specifiek 
● vrij 

Rechten van patiënt 
- info over verwerking 
- recht op inzage 
- recht op rectificatie 
- recht op gegevens wissing: eisen dat gegevens gewist worden 
- recht op bespreking van verwerking 

Verplichtingen van instellingen (bv: ziekenhuizen, instellingen,...) 
- aanwijzing van verantwoordelijke voor verwerking 
- privacy by design: alle nodige maatregelen nemen voor optimale bescherming (bv: 

spontaan gegevens verwijderen die niet meer nodig zijn) 
- afsluiten overeenkomst met medewerkers => iedereen moet alles naleven 
- register van verwerkingsactivitieiten => beschrijving maken van wat we hebben, wie 

het kan bekijken,... 

Wetenschappelijk onderzoek en privacybescherming 

Knelpunten bij uitwerking uitzonderingsregeling 
- moeilijkheden schuilen in ‘nader’ of ‘secundair’ gebruik van gegevens voor research 
- bv: onderzoeksinstanties die aan gegevens willen geraken 
- onderscheid 

● primaire verwerking 
● secundaire verwerking: door oorspronkelijke verwerker met ander doel of 

door een derde 
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Knelpunten bij secundaire verwerking 
- schending van finaliteitsbeginsel door niet doel-conform gebruik 

● bij retrospectief onderzoek (gebruik van data met ander doel) 
● bij transfer van data aan derden 

- moeilijkheden bij verkrijgen toestemming 
● gebrek aan band tussen patiënt en onderzoeker: gecontacteerd worden door 

iemand die je niet kent kan woede uitlokken 
● door grote reeksen: validiteit neemt toe door grote steekproef 
● door retrospectief onderzoek 

- hebben vaak slechts fragment van primair verwerkte info nodig 
=> andere technieken nodig  

- ofwel op basis van toestemming (hoe breed mag toestemming zijn?) ofwel door 
research exemption 

KB van 13 februari 2001 
- enkel van toepassing op latere verwerking 

● in beginsel mag onderzoek enkel met anonieme gegevens 
● indien anoniem (omwille van onderzoek) niet kan, mag onderzoek met 

gecodeerde gegevens= pseudogenominiseerde gegevens 
● indien gecodeerd niet kan, mag onderzoek met niet-gecodeerde gegevens 

Verschil tussen anonimisering en codering 
- Anonimisering leidt tot gegevens die onmogelijk nog kunnen herleid worden 

 
- Codering (= pseudonimisering) leidt tot gegevens die enkel kunnen herleid worden 

door houder van sleutel => identiteit wordt omgevormd door pseudoniem (= reeks 
van letters en cijfers) => blijven wel persoonsgegevens 

● moet gebeuren voorafgaan aan de latere verwerking 
● op wijze die de verantwoordelijke voor latere verwerking niet toelaat te 

herleiden tot identiteit 
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Intermediaire organisatie 
- werkt als buffer tussen oorspronkelijke en latere verwerker: van herkenbare naar niet 

herkenbare gegevens 
- moet onafhankelijk zijn van latere verwerker 
- werkt volgens overeenkomst met verantwoordelijke 
- KB voorziet mogelijkheid tot aanwijzing van officiële intermediaire organisatie met 

specifieke prerogatieven 
- gebruik van deze organisatie laat toe om transfer en codering van data niet aan 

betrokkene mee te delen 
- overdracht van gecodeerde gegevens mag slechts na aangifte aan privacycommissie 

Twee uitzonderingen op meldingsplicht 
1. gebruik van officiële intermediaire organisatie 
2. indien kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost 
3. wordt aanvaard na doorlopen van procedure het verkrijgen van een aanbeveling van 

privacycommissie 

Gebruik van niet-gecodeerde gegevens 
- uitzonderingssituatie 
- kan enkel na kennisgeving en toestemming betrokkene 
- uitzonderingsregime met procedure van aanbeveling door privacycommissie 

5. Juridische reacties op psychische problemen en 
stoornissen 
Overzicht en essentieel onderscheid over de verschillende wetgevingen 

1. Implicaties van tijdelijke of permanente psychische stoornissen op vermogen om deel 
te nemen aan rechtsverkeer (coma - mentaal gehandicapt bij bv: bankzaken, erfenis) 

2. Beschermingsmaatregelen bij deviant en gevaarlijk gedrag dat niet strafbaar is of niet 
strafrechtelijk vervolgd wordt (bv: zelfmoord en automutilatie => gedwongen 
opname) 

3. Specifieke reactie op strafbare handelingen 
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1. Aantasting van vermogen om deel te nemen aan 
rechtsverkeer 

- implicaties van tijdelijke of permanente psychische stoornissen op vermogen om deel 
te nemen aan het rechtsverkeer 

- Bestaande statuten werden grondig hervormd ‘regelen inzake onbekwaamheid en tot 
instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met menselijke waardigheid’ 
=> nieuwe systeem 

- Sinds 2014: Alle nieuwe verzoeken onder nieuw stelsel + uitdovend stelsel voor 
mensen die vroeger onder regime van verlengde minderjarigheid of voorlopig bewind 
werden geplaatst 

- verlengd minderjarigen 
- Onbekwaamverklaarden 
- Toevoeging van voorlopig bewindvoerder 

Verlengd minderjarigen 
verlenging van  

- persoonsrechtelijke 
- en vermogensrechtelijke vertegenwoordiging 
- voor mentaal gehandicapten 
- Heel het vertegenwoordiging systeem van minderjarigen blijven bestaan tot einde 
- Toepassing op persoon ‘wegens geestelijke achterlijkheid ongeschikt is en schijnt te 

zullen blijven om zichzelf te leiden en zijn goederen te beheren’ 
- Ernstige geestelijke achterlijkheid = staat van geestelijke onvolwaardigheid, 

aangeboren of begonnen tijdens vroege kinderjaren, en gekenmerkt door een 
uitgebleven ontwikkeling van gezamenlijke vermogens van verstand, gevoel en wil 

- Verlengd minderjarige = juridisch gelijk als minderjarige van 15 jaar 
- Procedure kan gevoerd worden voor het bereiken van de meerderjarigheid, maar ook 

nadien (op dit moment kan niemand er onder geplaatst worden => nieuw systeem nu) 
- Procedure voor minderjarige wordt gestart door 

● vader en moeder 
● 1 van hen 
● procureur des Konings 

- Procedure voor meerderjarige gestart door 
● gelijk welke bloedverwant 
● procureur des Konings 

- Procedure start met verzoekschrift + medisch attest (<15 dagen oud) 
- Procedure loopt voor rechtbank van eerste aanleg (verplichte bijstand + mogelijkheid 

tot aanstelling van deskundig) 
- In beginsel ouders = vertegenwoordiger 
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- Rechtbank kan het vervangen door voogdij 
- Voogd kan geen persoon zijn die verbonden is aan inrichting waar geestelijke 

achterlijke opgenomen worden 

Voorlopig bewind over goederen van meerderjarige 
- Beschermingsregime voor personen die niet in staat zijn om goederen te beheren 

(zinvol maar alleen voor goederen) 
- Leidt tot aanstelling van voorlopig bewindvoerder (kan geen persoonlijke beslissingen 

nemen) 
- Procedure lijkt op die van gedwongen opname 

● Beslissing door vrederechter 
● verzoek van elke belanghebbende 
● gemotiveerd verzoekschrift 
● medisch attest (recent) 
● mogelijkheid aanstelling deskundige 

- Voorlopig bewindvoerder 
● Voorkeur: echtgenoot, naaste familie of vertrouwenspersoon 
● zeer vaak ook advocaat 
● mag niet gekozen worden uit bestuurder van inrichting waar persoon verblijft 

- Wilsverklaring: vooraf aanduiden wie voorlopige bewindvoerder zal worden op 
ogenblik waarop hij/ zij niet in staat zal zijn goederen te beheren 

● Wijzigbaar en herroepbaar 
● Moet uitgevoerd worden tenzij vrederechter goede reden heeft dit niet te doen 

- Voorlopig bewindvoerder beheert vermogen in plaats van betrokken persoon 
● Ontvangt inkomsten + betaalt kosten en schulden 

- Waarborgen voor beschermde persoon 
● Eigen woning zo lang mogelijk 
● persoonlijke voorwerpen niet verkocht 
● soort zakgeld 
● noodzakelijke machtiging door vrederechter voor belangrijke handelingen 

(verkopen, lenen, erfenis,..) 
- Er kan naast bewindvoerder ook vertrouwenspersoon aangeduid worden 

● Niet belast met beheer van vermogen 
● contactpersoon tussen bewindvoerder en beschermde persoon 
● kan bewindvoerder controleren 
● moet op hoogte gehouden worden over beheer 
● wordt op verzoek gehoord door vrederechter 
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Tussenhoofdstuk: Bijstand, bescherming en 
vertegenwoordiging van volwassen onbekwamen 

- Wet die alle voorgaande vervangt sinds 2013 

Motieven nieuwe wet 
- Nood aan hervorming en harmonisering van verouderde onbekwaamheidsstatuten 
- Integratie van onbekwaamheidsstatuten en besluitvorming over persoon en vermogen 
- Invloed van aanbevelingen van Raad van EU en VN-verdrag 

 => VN -verdrag 
● neemt principiële bekwaamheid van beschermde persoon als uitgangspunt 
● Laat slechts vormen van bijstand en vertegenwoordiging toe volgens principes 

van subsidiariteit en proportionaliteit 
=> Persoon moet zo individueel mogelijk behandeld worden: zo autonoom mogelijk 

Op wie is wet van toepassing?  
- meerderjarige die wegens zijn gezondheidstoestand (psychisch/ fysiek) geheel of 

gedeeltelijk, zij het tijdelijk (bv: coma), niet in staat is zonder bijstand of andere 
beschermingsmaatregel zijn belangen van vermogensrechtelijk of 
niet-vermogensrechtlijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan onder bescherming 
worden geplaatst indien en voor zover bescherming van belangen dit vereist 

- Indien gerechtlijke maatregel nodig is, moet bij het verzoek steeds een omstandig 
geneeskundig getuigschrift gevoegd worden  

● Oordeel over mogelijkheid zich te verplaatsen: naar rechtbank mogelijk? 
● Beschrijving van gezondheidstoestand 
● De weerslag van gezondheidstoestand op het behoorlijk waarnemen van zijn 

belangen van vermogensrechtelijke of andere aard 
● Noodzakelijke zorgverlening 
● Gevolgen van het functioneren volgens ‘International Classification of 

Functioning, Disability and health’ => Wordt nu nog niet deftig gebruikt: is dit 
systeem wel zo goed? 

3 krachtlijnen van de wet 
1. Subsidiariteit 

- Buitengerechtelijke bescherming (= beslissing voor bewindvoerder door 
patiënt) geniet voorkeur boven gerechtelijke bescherming (= bewindvoerder 
die door gerecht werd aangeduid) 

- Bijstand geniet voorkeur boven vertegenwoordiging 
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- Bij bijstand kan beschermde persoon zelf, maar niet zelfstandig de 
handelingen stellen. Bewindvoerder treedt ‘ter vervolmaking van 
rechtsgeldigheid’ 

- Bij vertegenwoordiging kan persoon niet zelf, noch zelfstandig de handeling 
stellen. Bewindvoerder treedt op in plaats van beschermde persoon 

2. Proportionaliteit 
- Bescherming niet verder dan nodig 
- Beschermingsstatuut moet maatwerk worden 

3. Bewind 
- Heeft betrekking op goederen, maar mogelijk ook op persoon => kan 

patiëntenrechten uitvoeren: kan dus behandeling toezeggen 

Buitengerechtelijke bescherming 
- Enkel van toepassing inzake goederen 
- Wilsbekwame persoon kan door lastgeving een vertegenwoordiger aanduiden 
- Lastgeving kan opgemaakt worden met bijstand notaris 

=> (bv: kans op Alzheimer: persoon heeft wat geld => kan vriend aanduiden als 
vertegenwoordiger) 

- Lastgeving laat toe om 
● bijzondere of algemene beheersopdracht te geven 
● te bepalen wanneer deze ingaat 
● beginselen te bepalen die de lasthebber moet volgen 
● Wordt geregistreerd in Federatie van notariaat 
● Uitvoering van lastgeving wordt bevolen door vrederechter 

=> Geen cijfers over dit maar relevant voor mensen die wat te beheren hebben (ook nuttig bij 
ongeluk) 

Gerechtelijke bescherming 
- vrederechter kan bewindvoerder aanstellen belast met (bijstand of 

vertegenwoordiging over persoon of goederen) 
- Moet geïndividualiseerd bepalen wat bevoegdheden van bewindvoerder zijn 
- wet vertrekt van principe dat beschermde persoon bekwaam blijft behalve voor de 

handeling waarvoor hij onbekwaam werd verklaard 

Bewindvoerder 
- over de persoon slechts 1 bewindvoerder, over de goederen mogelijk meerdere 

bewindvoerder 
- Iedere persoon kan ‘verklaring van voorkeur’ afleggen over aanstelling van 

bewindvoerder => vrederechter houdt er rekening mee 
- Vrederechter kiest als bewindvoerder bij voorkeur familielid maar kan ook advocaat 

of accountant zijn 
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Hoogstpersoonlijke handeling 
Handelingen waar geen vertegenwoordiging of bijstand mogelijk is 

- huwelijk 
- echtscheiding 
- erkenning 
- schenking 
- testament 
- uitoefening politieke rechten (bv: stemmen) 
- sterilisatie 
- medische begeleide voortplanting 
- euthanasie 
- zwangerschapsafbreking 
- afnemen bloed 
- weigering om autopsie uitvoeren op kind van minder dan 18 maanden 

=> betrokkene kan er niet over beslissen maar vertegenwoordiger ook niet 

Basisbeschikking en handeling over persoon 
- in beschikking tot aanduiding bewindvoerder moet vrederechter uitdrukkelijk de 

handeling aanduiden waarvoor persoon onbekwaam is 
- Moet steeds oordelen over 18 aspecten waaronder: 

● keuze verblijfplaats 
● toestemming huwelijk 
● erkennen kind 
● uitoefenen ouderlijk gezag 
● verzoek tot naamswijziging 
● uitoefening van patiëntenrechten  
● verlenen van toestemming experiment 
● toestemming voor wegnemen organen 
● autopsie bij kind van minder dan 18 te weigeren 

- Voor sommige handeling kan onbekwaamheid uitgesproken worden, maar er is geen 
vertegenwoordiging mogelijk 

Basisbeschikking en handeling in verband met goederen 
- tot aanduiding bewindvoerder moet vrederechter uitdrukkelijk handeling aanduiden 

waarvoor persoon onbekwaam => persoon tot persoon bekijken 
- Praktijk: vaak alles of niets (beschikken vaak niet over vermogen om hierover te 

beslissen) 
- Moet steeds oordelen over 17 aspecten waaronder: 

● vervreemden van goederen 
● aangaan van lening 
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● aankopen van onroerend goed 
● afsluiten huur 
● voeren van procedures 
● ... 

Vertrouwenspersoon in wet van 2013 
- vertrouwenspersoon dient als verbinding tussen beschermde persoon en vrederechter 
- toezichthouder van bewindvoerder 

Uitoefening van patiëntenrechten (hiërarchie) 
- volwassen wilsonbekwamen worden door besluitvorming in gezondheidszorg 

vertegenwoordigd door  
● zelf aangewezen vertegenwoordiger (primeert altijd als deze wilsbekwaam is) 

- Indien vertegenwoordiger aangewezen werd 
● door bewindvoerder aangewezen door vrederechter (met mogelijkheid voor 

beroepsbeoefenaar om patiënt toch als competent te beschouwen) 
● Indien geen bewindvoerder aangewezen werd, door familiale of informele 

vertegenwoordigers, volgens cascade of piramide 
1. samenwonende echtgenoot/ partner 
2. meerderjarig kind 
3. ouder 
4. broer/ zus 

=> Geen andere familieleden 

2.Basismaatregelen bij dreigend gevaar 
- gedwongen opname of ‘collocatie 
- regelt dwangopneming bij gevaarlijk (niet noodzakelijk strafbaar) gedrag via 4 

maatregelen 
1. in observatiestelling: voor 1e periode van maximum 40 dagen  
2. verder verblijf: maximum 2 jaar 
3. nazorg: maximum 1 jaar 
4. verpleging in een gezin (wordt niet zo veel toegepast bij gedwongen opname) 

- aanvang van gedwongen opneming aan vrij strenge en geformaliseerde rechterlijke 
controle (kunnen de maatregelen die toch wel beperkend zijn dan wel starten?) 

- Laat grote vrijheid (eens dat ze in instelling zitten) 
● over modaliteiten van gedwongen opneming aan psychiater-diensthoofd (bv: 

thuis laten slapen, naar werk laten gaan,..) => re integratie van de persoon 
● geeft aan psychiater-diensthoofd essentiële rol in besluitvorming over het 

verder zetten en beëindigen van beschermingsmaatregelen 
- verplichting verwittiging van omgeving bij verlaten van instelling (iedere keer zelfs 

als persoon maar 1 uur instelling verlaat) 
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Algemene principes 
- verbod van vrijheidsbeperking bij diagnose en behandeling van psychische 

stoornissen 
- Gedwongen opneming en internering zijn enige uitzonderingen op verbod van 

vrijheidsberoving = exclusivitietsbeginsel 
- vrij opgenomen patiënt kan instelling verlaten (iemand die opgenomen is in instelling 

kan in beginsel de instelling verlaten wanneer hij/zij dat wenst tenzij dat er internering 
is) => het kan wel dat vrijwillige opneming wordt omgezet in gedwongen opneming 
(bv: iemand die depressief is en suïcidaal is, overtuigd door familie om zich op te 
nemen maar wil na 2 dagen instelling verlaten => heeft vastgesteld dat persoon 
serieus suïcidaal is: omzetting naar gedwongen opneming) 

Minimale rechten van gedwongen opgenomen patiënten 
=> nu logisch maar in tijd van ontwikkeling recht was dit vernieuwend  

- brief uitwisseling (ontvangen en versturen: nu dus ook mails) 
- recht op klachten indienen  
- recht op bezoek volgens gradatie 

● steeds: vrij gekozen arts en advocaat (hoogstens in nacht uitgesloten) 
● Volgens reglement: vertrouwenspersoon (kan beperkt worden bv: niet op 

kamer alleen gemeenschappelijke ruimte, alleen van 2-4,..) 
● Behoudens ‘geneeskundige contra-indicatie’: ieder ander persoon (bv: eerste 3 

weken geen recht op bezoek, geen recht op bezoek voor mensen waarmee er 
conflict is,..) 

- recht op info voor vrij gekozen arts en advocaat 
- recht op inzage dossier voor vrij gekozen arts maar ook voor opgenomen patiënt 

Criterium voor beschermingsmaatregelen (art 2) 
- criteria die moeten af gegaan worden per casus (volgens artikel: gedwongen opnames 

stijgen maar) 
- “De beschermingsmaatregelen mogen, bij gebreke van enige andere geschikte 

behandeling, alleen getroffen worden ten aanzien van geestesziekte, indien zijn 
toestand zulks vereist, hetzij omdat hij zijn eigen gezondheid en zijn veiligheid ernstig 
in gevaar brengt, hetzij omdat hij een ernstige bedreiging vormt voor andermans leven 
of integriteit” 

 
1. Subsidiariteitscriterium: bij gebreke van enige andere geschikte behandeling (bv: 
ambulante behandeling voorrang aangeven) 

- persoon die zich vrije wil laten behandelen kan in beginsel niet gedwongen 
opgenomen worden (probleem: geen ziekteinzicht worden door omgeving overtuigd 
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om naar psycholoog te gaan en om gedwongen opname te vermijden gaat men naar 
ziekenhuis ‘uit vrije wil’) 

- loze of voorheen genegeerde beloften voor vrijwillige behandeling moge wel 
genegeerd worden 

2.Geestesziekte 
- talrijke betwistingen over toepassing criterium geestesziekte op (discussies die 

disparaat zijn) 
● personen met mentale handicap (wet is er niet voor bedoeld maar er kan soms 

gevaarlijke situatie zijn waardoor men wel naar gedwongen opname neigt) 
● dementerenden 
● personen met afhankelijkheidsproblemen (illegale drugs, alcohol) (vanaf dat 

deze niet meer voor zichzelf kan zorgen wordt het wettelijk gezien als 
geestesziekte) 

- mogelijkheid determinerend criterium is impact op mogelijkheid om vrij 
gedragspatroon te bepalen 

- Soms gebrekkige regeling voor deze mensen + serieuze wachtlijsten => soms zijn er 
familieleden die naar gedwongen opname neigen omdat het steeds erger wordt + 
worden niet direct geholpen 

- ‘onaangepastheid aan zedelijke maatschappelijke, religieuze, politieke of andere 
waarden’ mag niet als geestesziekte worden beschouwd (lijkt evident maar 
gedwongen opname mag niet voor het even wat gebruikt worden) 

3. Gevaar 
- ofwel eigen gezondheid en veiligheid ernstig in gevaar brengen (zelfmoord, 

automutilatie) 
- ofwel ernstige bedreiging voor iemand anders zijn leven of integriteit (bv: slagen, huis 

in brand,...) 
=> beide gevallen moet het niet gerealiseerd zijn: het gaat om een vermoeden (moet wel 
ernstig zijn + anders stappen moeten voltooid zijn) 
=> internering alleen wanneer er een misdrijf gepleegd is, gedwongen opname moet er niet 
persee misdrijf geweest zijn 

- Discussie over toepassing van gevaarscriterium 
● familiale conflicten (wat bij dreigend partnergeweld? => ondenkbaar dat elke 

woedeaanval tot opname leidt) 
● verwaarlozing (bv: bejaarden die alleen wonen en zichzelf verwaarlozen => 

wonen soms liever zo dan opname in instelling) 
● weigering van verzorging ( 
● landloperij 

Hoofdgroepen diagnoses bij gedwongen opneming 
1. schizofrenie en andere psychotische stoornissen (⅓) 
2. middelengebonden stoornissen (⅓) 
3. stemmingsstoornissen (6%) 
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4. posttraumatische stoornis 
5. andere 

=> spoedprocedure vaker gebruikt dan gewone procedure 

Procedure voor opneming ter observatie 
- ter observatie is maximum 40 dagen + kan omgezet worden in ‘verder verblijf’ 

(maximum 2 jaar, hernieuwbaar) 
- Verschil tussen gewone procedure (standaardprocedure) en spoedprocedure 

(uitzondering) 
Gewone procedure 

- gewone procedure start met verzoekschrift bij vrederechter ( iedere belanghebbende: 
familielid, collega, buur, verpleegkundige=> moet wel uitleggen waarom men dit 
aanvraagt)  

- Hier hoort ‘omstandig geneeskundig verslag’ (soort medische verslag: uitgebreid) bij  
● op basis van onderzoek (hoogstens 15 dagen geleden) 
● moet symptomen beschrijven 
● moet vaststellen dat voldaan is aan voorwaarden (geesteszieke + bedreiging) 

- getuigschrift mag niet afkomstig zijn van arts 
● met familiale band met te beschermen persoon  
● ‘die op enigerlei verbonden is aan psychiatrische dienst waar zieke zich 

bevindt’ (bv: vrijwillige opname in instelling maar wille opname omzetten in 
gedwongen opname => mag geen arts zijn die daar werkt) 

- arts verbonden aan instelling mag wel initiatief nemen (verzoeker of signaalgever in 
spoedprocedure) 

- Kan behandelende arts getuigschrift opstellen? (beroepsgeheim, vertrouwensrelatie) 
● wet verbiedt het niet + geen bijzondere kwalificatie 
● afleveren van getuigschriften voor gedwongen opname is uitzondering op 

beroepsgeheim. Maar best beroep gedaan op onafhankelijke arts (advies van 
raad) 

 
- Rechtspraak 

● meer en meer wordt getuigschrift van behandelende arts beschouwd als niet 
voldoende afhankelijk (deskundige aanstellen) => probleem: in sommige 
situaties weet alleen behandelende arts hoe erg het met patiënt gesteld is (je 
kan familie niet in de steek laten) 

● maar spoedprocedure: interventie van behandelende arts kan verantwoord en 
zelfs noodzakelijk zijn 

- Dilemma: verkrijgen van attest van onafhankelijke arts 
● aflevering getuigschrift gaan toestemming van patiënt nodig 
● maar voor voorgaand onderzoek wel (op te lossen door toestemming 

vertegenwoordiger of bij urgentie beroep doen op art 8§5) 
- vrederechter volgt procedure 
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● oproeping met gerechtsbrief 
● bijstand advocaat en vrij gekozen arts: patiënt moet zich kunnen verdedigen 
● mogelijkheid aanstelling van deskundige 
● hoorzitting met beschermde persoon (juridische bijstand van advocaat is 

verplicht zelfs als men er geen aanduidt) maar ook verzoeker, echtgenoot, 
‘persoon waarmee men gezin vormt’, bloedverwanten van 2e graad die belast 
zijn met dagelijkse zorg van zieke => gevaren kunnen uitwerken, eventuele 
zorgen kunnen uitwerken 

- vrederechter beslist en wijst psychiatrische dienst aan 
- keuze vaak beperkt door ‘wacht’-afspraken tussen ziekenhuizen en specialisatie van 

bepaalde ziekenhuizen (in welke instelling is er plaats voor bepaalde persoon?) 
Spoedprocedure (omdat men in periode tussen brief en opneming alleen maar agressiever kan 
worden op de personen die verzoek hadden ingediend) 

- vereenvoudigde procedure 
- procureur des konings beslist 

● of ambtshalve na advies van door hem aangeduide arts 
● of na verzoek van belanghebbenden met daarbij omstandig geneeskundig 

verslag 
- Beslissing gaat meteen in (wordt direct doorgevoerd: men gaat meteen naar instelling) 

maar moet naderhand bekrachtigd worden door vrederechter: procureur moet binnen 
24u verzoekschrift indienen (hoorzitting gaat ook door in instelling) 

- Aan spoedprocedure gaat vaak tijdelijke vrijheidsberoving zonder duidelijke basis 
vooraf 

● eventueel beveiligingsmaatregel op grond van patiëntenrechtenwet 
● of politieke vrijheidsberoving op grond van wet politieambt 

Verhouding spoedprocedure/ gewone procedure 
=> spoedprocedure komt veel meer voor (hoewel het de bedoeling was dat spoedprocedure 
uitzondering zou zijn) 

Modaliteiten en duur van inobservatiestelling 
- max 40 dagen (tenzij verzoek naar verder verblijf: ten laatste 24e dag door 

psychiater-diensthoofd) 
- Tijdens deze 40 dagen heeft psychiater-diensthoofd ruime mogelijkheden tot 

vaststellen van modaliteiten 
● uitgaan (alleen of begeleiding) 
● deeltijds verblijf (overdag/ in de nacht) 
● Soms met afspreken over gebruik psychofarmaca (‘dwangbehandeling’) 

=> praktijk: mensen pas laten verlaten na injectie of orale vorm van psychofarmaca 
Kritiek: het is geen dwangbehandeling maar wordt wel zo gezien door patiënten, soms 
willen ze het liever niet innemen (maar kan voor bescherming van derden) 

- verplichting tot verwittiging over uitgangsmodaliteiten van (iedere keer wanneer 
patiënt instelling verlaat) 
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● directeur instelling 
● magistraat die beslissing nam 
● verzoeker 
● wettelijke vertegenwoordiger 
● echtgenoot + persoon met wie de zieke gezin vormt 

Verder verblijf 
- kan pas na beslissing van vrederechter 
- indien opgenomen patiënt verslag voorlegt van zelfgekozen arts, moet vrederechter 

beide artsen horen in aanwezigheid van advocaat betrokkene 
- verder verblijf duurt 2 jaar maar kan verlengd worden (maar kan ook korter zijn) 
- ruime mogelijkheden tot bepaling van modaliteiten 

● deeltijds verblijf met hervatting van arbeid is mogelijk 
● vaak onder voorwaarden 

- Stelsel van nazorg 
● mits gemotiveerd verslag mag patiënt buiten instelling verblijven 
● tijdens periode van maximum een jaar blijft mogelijkheid om patiënt opnieuw 

op te nemen 
- einde van verder verblijf 

● beslissing van geneesheer-diensthoofd 
● moet gemeld worden aan vrederechter, procureur, directeur instelling en 

persoon die opneming heeft gevraagd 
● ook aan vertegenwoordiger, echtgenoot, persoon met wie zieke gezin vormt 

=> persoon die vroeg voor opneming kan zich verzetten en zaak laten oproepen door 
vrederechter 

Gedwongen behandeling? 
- verschil tussen gedwongen behandeling (dwangmaatregelen zoals isolatie of fixatie en 

dwanghandeling zoals met psychofarmica) en gedwongen opname 
- geen duidelijk basis voor gedwongen behandeling 
- opname is wel met oog op behandeling 
- Hof Mensenrechten aanvaardt dwangbehandeling 

● volgens medisch-professionele standaard 
● in belang van zieken die volstrekt niet in staat zijn tot zelfbeschikking 
● met onbetwiste therapeutische noodzaak 

- voor dwangmaatregelen: beperkte, niet uitgewerkte basis 
● regeling van isoleer- en observatiekamer 
● erkenning genomen psychiatrische ziekenhuizen: noodzaak van 

observatiekamer 
● hoe lang, in welke omstandigheden? => niet uitgewerkt 

- discussie over vrijheidsbeperkende maatregelen 
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● vooral kind- en jeugdpsychiatrie 
● rapport zorginspectie 

3. Bijzondere reactie op strafbare handelingen 
- Aantal andere wetten die internering tot bescherming van maatschappij tegen 

abnormalen en gewoontemisdadigers vervangen 
- Internering gebeurt indien verdacht 

● strafbaar feit gepleegd heeft 
● op het ogenblik van beoordeling aan een geestesstoornis lijdt die zijn 

oordeelsvermogen of controle van daden tenietdoet of ernstig aantast 
● en het gevaar bestaat dat hij tengevolge van deze geestesstoornis opnieuw 

misdrijven zal plegen 
- Internering is (in plaats van gevangenis) 

● vrijheidsberovende 
● beschermingsmaatregel (met mogelijke dwangtherapie) 
● van onbepaalde duur 
● in aangewezen richting in psychiatrische afdeling van de gevangenis 

 
- Strafrecht eist schuldbekwaamheid en toerekeningsvatbaarheid 
- Op het tijdstip van de feiten: een geestesstoornis die het oordeelsvermogen of de 

controle over zijn daden teniet doet of gedwongen door een macht die hij niet heeft 
kunnen weerstaan 

- Voor ‘geestesgestoorde’ deliquenten: bijzonder beschermingsregime: de internering 
● Eerst ingevoerd in 1930, dan meermaals hervormd tot de Potpourri V-wet van 

2017 
● Internering is een (gedeeltelijk of geheel) vrijheid berovende 

veiligheidsmaatregel 
- gericht op beschermen van de maatschappij en op re-integratie 
- Van onbepaalde duur >< gevangenisstraf 
- wordt op gepersonaliseerde wijze geëvalueerd in de loop van de zorg 

  
Art. 2 NIW: “De internering van personen met een geestesstoornis, bedoeld in artikel 9 van 
deze wet, is een veiligheidsmaatregel die er tegelijkertijd toe strekt de maatschappij te 
beschermen en ervoor te zorgen dat aan de geïnterneerde persoon de zorg wordt verstrekt die 
zijn toestand vereist met het oog op zijn re-integratie in de maatschappij. 
Rekening houdend met het veiligheidsrisico en de gezondheid van de geïnterneerde persoon 
zal hem de nodige zorg aangeboden worden om een menswaardig leven te leiden. Die zorg is 
gericht op een maximaal haalbare vorm van maatschappelijke re-integratie en verloopt waar 
aangewezen en mogelijk via een zorgtraject waarin aan de geïnterneerde persoon telkens zorg 
op maat aangeboden wordt.” 
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Criterium voor internering 
- Misdrijf gepleegd met aantasting van fysieke of psychische integriteit van derden (kan 

nooit voor vb diefstal) 
- Èn ‘op het ogenblik van de beoordeling aan een geestesstoornis lijdt die zijn 

oordeelsvermogen of de controle over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast’ 
- Èn ‘het gevaar bestaat dat hij tengevolge van zijn geestesstoornis desgevallend in 

samenhang met andere risicofactoren opnieuw misdrijven zal plegen’ 
- Internering kan enkel na expertise 

● Eerst psychiatrisch onderzoek uitgevoerd onder ‘leiding en 
verantwoordelijkheid’ van arts-deskundige 

● Met mogelijke ‘opneming ter observatie’ in gevangenis of op te richten 
‘beveiligd klinisch observatiecentrum’ (speciaal uitgerust centrum) 

● Expertise moet nagaan 
1.     Of persoon op ogenblik van feiten èn op ogenblik van onderzoek leed aan 

geestesstoornis ‘die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden 
tenietgedaan heeft of ernstig heeft aangetast’ 

2.     Of er een ‘mogelijk oorzakelijk verband’ bestaat tussen de geestesstoornis 
en de feiten’ 

3.     Of er gevaar bestaat dat betrokkene ‘ten gevolge van de geestesstoornis, 
desgevallend in samenhang met andere risicofactoren, opnieuw misdrijven 
pleegt’ 

4.     ‘hoe de persoon kan worden behandeld, begeleid en verzorgd met het oog 
op zijn reïntegratie in de maatschappij’ 

- Expertise is niet volledig tegensprekelijk 
= deskundige maakt rapport en een eindconclusie, daarna komt er kritiek op (van 

andere psychologen of psychiaters) → kans dat de deskundige zijn eigen 
standpunt toch niet gaat veranderen 

- het is aangewezen dat het een open intellectueel wetenschappelijk debat kan zijn voor 
dat de eindconclusie gemaakt wordt 

o   Kan zich door vertrouwenspersoon of advocaat laten bijstaan 
o   Kan nota’s of stukken van arts of psycholoog overmaken aan deskundigen 

- niet in elke fase tegensprekelijk want deskundige moet de mogelijkheid hebben om de 
persoon apart te kunnen spreken/observeren 

- Na afloop van expertise: verslag met voorlopig advies overgemaakt aan parket 
- parket en verdachte kunnen hierop opmerkingen maken 
- Interneringsmaatregel kan in beginsel enkel na expertise en tegensprekelijk debat 

o   Bij uitzondering kan voorlopige opsluiting (bij gevaar voor vlucht of ernstig 
en onmiddellijk dreigend gevaar voor fysieke en psychische integriteit van 
derden) 

o   Voorlopige internering kan in psychiatrische afdeling van gevangenis 
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- Internering kan uitgevoerd worden in 

A.     Psychiatrische afdeling van een gevangenis 
● minder dan de helft van de geïnterneerden 

B.     Inrichting tot bescherming van de maatschappij 
C.     Forensisch psychiatrisch centrum 
D.    Psychiatrische inrichting met bijzondere samenwerkingsovereenkomst 
(een gewoon psychiatrisch ziekenhuis) 
=> zoveel mogelijk focussen op de zorg, dus internering in gevangenis zou eerder een 

uitzondering dan een regel mogen zijn 

Modaliteiten van internering 
- ‘Kamer ter bescherming van de maatschappij’ 

● Bestaat uit 
o   Jurist-voorzitter 
o   ‘assessoren in strafuitvoeringszaken’ (klinisch psycholoog en ‘assessor 

sociale reïntegratie’) 
● Beslist over de modaliteiten van internering 

○ na adviezen en tegensprekelijk debat: om een geïndividualiseerd 
zorgtraject uit te werken 

Beperkte modaliteiten 
- Plaatsing 
- Uitgangsvergunning voor maximum zestien uren (korte of langdurige 
- Verlof voor maximum zeven dagen per maand 
- Beperkte detentie met regelmatige toelating om gevangenis of instelling te verlaten 

voor maximum 14 uur per dag 
- Elektronisch toezicht (enkelband) => om te combineren met ambulante zorg 
- Vrijlating op proef 
- Voorwaarden 

● Steeds algemene, mogelijk bijzondere (Vb je mag vrij op proef, maar je mag 
geen contact hebben met (een bepaalde persoon)) (Vb je moet je 2x per week 
aanmelden in dat behandelingscentrum) (Vb regelmatige controles op 
druggebruik) 

Uitgebreide modaliteiten 
- Beperkte detentie = op regelmatige basis inrichting verlaten (max 14 uren per dag) 
- Elektronisch toezicht 
- Invrijheidsstelling op proef (voor verlengbare termijn van twee jaar) 
-  Voorwaarden 

● Steeds algemene, mogelijk bijzondere (zeker bij invrijheidstelling op proef) 
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Einde van internering 
- Definitieve invrijheidsstelling kan na proeftermijn van minstens twee jaar en na 

nieuwe expertise 
- ‘op voorwaarde dat de geestesstoornis voldoende gestabiliseerd is, zodat 

redelijkerwijze niet te vrezen valt dat de geïnterneerde persoon, al dan niet ten 
gevolge van zijn geestesstoornis, eventueel in samenhang met andere risicofactoren, 
opnieuw misdrijven zal plegen’ 

7. Normering van experimenten: de 
experimentenwet en ethische codes voor 
onderzoek in PPW 

Problematiek 
Onderzoek op mensen is noodzakelijk voor wetenschappelijke vooruitgang, maar leidt 
onvermijdelijk tot dilemma’s 

- Verhouding tussen individueel belang en belang van 
● Onderzoeker 
● (private of publieke) Opdrachtgever (vb in opdracht van een universiteit) 
● Andere patiënten 
● (wetenschappelijke) gemeenschap 

- Moeilijkheden bij voorspelling en beheersing van gevaren 
- Noodzaak van informatie en toestemming 
- beperkingen voor volwaardig informed consent door 

● Complexiteit (moeilijk uit te leggen) 
● Onzekerheid over verloop en resultaten 
● Wetenschappelijke methodologie (placebo, (dubbel)blind, randomisering, 

misleiding) 
=> kan je op voorhand niet volledig toelichten 

- Beperkingen van volwaardige vrije toestemming bij sommige groepen van patiënten 
of proefpersonen 

● Chronische of pre-terminale patiënten (zorgen dat ze niet onder druk worden 
gezet) 

● Mensen zonder ziekteverzekering (in ruil voor deelname mogen ze het 
geneesmiddel/behandeling verder doen) 

● Gevangenen (is het wel vrijwillig als ze dan vroegtijdig vrijgelaten kunnen 
worden) 

● Studenten (vb als prof (die examen moet afnemen) vraagt om deel te nemen 
aan een risicovol geneeskundig onderzoek) 
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● Personeelsleden 
● Militairen 
● Psychiatrische patiënten 
● Minderjarigen 
● Dementen 
● Comateuzen (mag het wel? Wie beslist dan in hun plaats?) 

Van schandalen naar fragmentaire (ethische) normen 
- Ontsporingen en schandalen inzake (medische) experimenten 

1. Mengele 
2. Willowbrook 
3. Tuskegee 

- onderzoek naar behandeling van syfilis (kan leiden tot ernstige psychiatrische 
problemen) 

● heeft groepen onthouden van behandeling om te kunnen vergelijken, maar 
heeft mensen daarvoor niet geïnformeerd of toestemming gevraagd 

● bij kwetsbare groepen (analfabeten, zwarten) 
- Jewish Chronic 

● geleid tot ethische codes, eerst voor experimenten in geneeskunde en 
geneesmiddelenonderzoek 

- Ethische normen, vb Nurenberg Code (1947): overwegingen en voorwaarden voor 
wetenschappelijk onderzoek 

● Noodzaak aan harmonisering van codes en regels rond 
geneesmiddelenonderzoek heeft geleid tot 

- Europese richtlijn van 4 april 2001 en (afdwingbare) nationale regelgeving 
- Europese Verordening van 27 mei 2014 die vanaf 2018 nationale wetgeving zal 

vervangen 
- Ook onderzoeken in psychologie hebben tot betwisting geleid 

● Landis Facial Expressions (1924): nagaan hoe en wat emoties, expressies 
kunnen opleveren => men ging er ver in: reacties op onthoofding van rat, 
porno moest men bekijken,... 

● Monster Study (1939) 
● Tea Room Trade (1970) 
● Milgram Study (1974) 
● Stanford Prison (1971) 

=> schandalen vormden stimulans voor reeks ethische codes over onderzoek in psychologie 
(APA-code was begin) 

EU-richtlijn 20/2001 
=> standaardiseren van medicijnen in EU (harmonisering) 
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- werd grondig herzien => Hervorming van experimentenwet 

Wet inzake experimenten op menselijke persoon 
- breed toepassingsgebied 
- wou ook medische experimenten buiten geneesmiddelenonderzoek regelen 
- oorspronkelijk: experiment = elke op mens uitgevoerde proef, studie of onderzoek met 

het oog op de ontwikkeling van biologische en medische kennis => elke vorm van 
functioneren (bv: geheugen => experimenten in psychologie vallen er dus ook onder) 

- Reparatiewet: nieuwe definitie van experiment = elke op de menselijke persoon 
uitgevoerde proef, studie of onderzoek met ontwikkeling van kennis eigen aan de 
uitoefening van gezondheidsberoepen (psycholoog en orthopedagoog vallen hier ook 
onder) 

- Gevolg: puur psychologisch en pedagogisch onderzoek viel niet onder 
toepassingsgebied  

- Experimentenwet zal ook van toepassing zijn op  
● Erkende klinisch psychologen en orthopedagogen 
● indien onderzoek handelt over uitoefening  
● en dus niet op vele vormen van experimentele psychologie (bv: geheugen: 

experimenten op de faculteit horen er niet onder) 
- Ondanks niet verbinden karakter van codes is goedkeuring door ethische commissie 

onontbeerlijk voor (uitgevoerd volgens standaarden van land) 
● publicatie (vaak in de voetnoot welke ethische commissie 
● subsidiëring 
● goedkeuring tot uitvoering van onderzoek in universiteit en wetenschappelijke 

instellingen 
- Onderzoek in samenwerking met artsen, verpleegkundigen kan wel onder 

experimentenwet vallen 
- Belangrijk gevolg: noodzaak goedkeuring ethisch comité 
- Louter retrospectief onderzoek is onderzoek op gegevens en valt niet onder 

toepassingsgebied (geen nieuwe taken, bevragingen,..) 
- Loutere observatie (zonder enige beïnvloeding) van normaal (niet omwille van 

experiment verricht) menselijk gedrag valt ook buiten toepassingsgebied 

Experimentenwet voerde belangrijkste innovaties van 
EU-richtlijn uit 

- integreren van deontologische codes en wetenschappelijke aanbevelingen in 
afdwingbare normen 

- duidelijke omschrijving en uitbreiding van taken en toetsingscommissies 
- Principe van 1 enkel oordeel (per lidstaat) werd uitgevoerd 
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Algemene voorwaarden voor alle experimenten 
1. Wetenschappelijk gerechtvaardigd: valide conclusies? Protocol zit goed in elkaar? 
2. Strekt tot uitbreiding kennis: extra? of bevestiging van andere resultaten? 
3. Geen alternatief: eerst dierenproeven 
4. Aanvaarde balans voordelen/ nadelen: risico’s en ongemakken vaak bij ppn, 

voordelen voor patiënten en firma 
5. Positief advies ethisch comité 
6. Informed consent 
7. Onder leiding en toezicht van gekwalificeerd beoefenaar 
8. verzekering voor objectieve aansprakelijkheid: als er schade is (bv: 

arbeidsongeschiktheid), krijgen vergoeding 

Verplichte toetsing door ethisch comité 

- elk ziekenhuis: ethisch comité 
- bestaat uit 8-15 leden 
- meerderheid artsen van ziekenhuizen 
- minstens arts en verpleegkundige en jurist 
- Kunnen geen lid zijn (directeur, hoofdarts, voorzitter medische raad, hoofd 

verpleegkundige departement) 
- Ethish comité 2 taken 

1. begeleidende en raadgevende opdracht m.b.t ethische aspecte van ziekenzorg 
(bv: sterrilisatie gehandicapten, abortussen, fertilisatie bij wie?) 

2. adviserende opdracht m.b.t alle protocollen inzake experimenten op mensen 
op reproductief menselijk materiaal  

3. oorspronkelijk ook: raadgevende functie bij beslissing over individuele 
gevallen inzake ethiek (bv: intensieve zorgen => behandeling stoppen?, 
draagmoederschap voor bepaalde persoon?) 

- Verschil tussen 2 comités 
1. Volledig erkend: kan het gunstig advies afleveren dat nodig is om experiment 

uit te voeren en onderzoek dus het volledige protocol (bv: verbonden aan 
universitair ziekenhuis) => kan alleen indien het 

- kwaliteitssysteem heeft voor toepassing GCP 
- Beschikt over systeem van registratie van belangenconflicten van leden 
- min 40 protocollen behandelt 

2. Gedeeltelijk: kan na ( na gunstig advies van volledig erkend EC) in een 
multicentrische onderzoek slechts oordelen over 

- bekwaamheid onderzoekers 
- geschiktheid van faciliteiten 
- informatie aan de proefpersonen 
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- niet-interventionele monocentrische experimenten in kader van 
bachelorproeven 

Geïnformeerde toestemming als essentiële vereiste (voor elk experiment) 
- experiment enkel aangevat of voortgezet indien 

=> persoon die aan experiment deelneemt/ vertegenwoordiger zijn geïnformeerde 
toestemming heeft gegeven + beschikt over contactpunt voor meer informatie 
 
Vorm van informatie 

- schriftelijk 
- duidelijk en begrijpelijk 
- voorafgaand met melding van mogelijkheid tot onderhoud over deze informatie met 

lid van onderzoeksteam (mogelijkheid tot langsgaan) 
 
Minimale inhoud van informatie 

- aard, draagwijdte, doelstelling 
- gevolgen en verwachte voordelen 
- risico’s: moeilijk om te weten 
- omstandigheden waarin het plaatsheeft 
- identificatie van ethisch comité 
- recht zich terug te trekken (zonder enig nadeel) 
- contactpunt 

 
Vorm van toestemming  

- schriftelijk 
- indien persoon niet kan schrijven 

● mondeling 
● in aanwezigheid van minstens 1 getuige 
● ten overstaan van onderzoeker of lid van onderzoeksteam 

 
Inhoud van toestemming 

- duidelijk en specifiek 
- met bevestiging van naleving van informatieverplichting (maakt deel uit van 

toestemmingsformulier of verwijzing op toestemmingsformulier) 

Bijzondere regelingen voor handelings- en wilsonbekwamen 
3 artikelen over experimenten bij 

- minderjarigen 
- volwassen (feitelijk) wilsonbekwaam 
- personen van wie toestemming wegen urgentie niet kan verkregen worden ( kan 

vertegenwoordiger wel toestemming geven over experiment) 
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=> Deze bepalingen regelen 
- bijzondere voorwaarden voor geoorloofdheid van experimenten bij kwetsbare 

categorieën 
- bijzondere regelen voor toestemming via vertegenwoordiger 

 
Voorwaarden voor experimenten bij kwetsbare categorieën zoals minderjarigen 

- ofwel verband met klinische toestand van minderjarige of enkel uitvoerbaar bij 
minderjarigen (bv: alleen bestaand bij minderjarigen) 

- ofwel essentieel belang voor bevestiging van resultaten bij volwassenen en direct 
voordeel voor patiëntengroep 

- Redelijk risk/ benefits balans en beperking van hinder tot minimum 
- pediaters in ethisch comité 
- geen aansporingen of financiële prikkels 

Toestemming voor experimenten bij minderjarigen 
- toestemming door ouders of voogd 
- criterium: veronderstelde wil 
- noodzaak om minderjarige te betrekken bij besluitvorming 
- Bijzondere info voor minderjarige (aangepast aan begrip van pedagogisch 

gekwalificeerd personeel) 
- Indien minderjarige in staat is zich een oordeel te vormen moet weigering of wens 

zich terug te trekken gerespecteerd worden 

Keuze voor objectieve (no fault) aansprakelijkheid 
- wet voerde objectieve aansprakelijkheid van opdrachtgever voor schade ten gevolge 

van alle experimenten 
- De opdrachtgever is (zelfs foutloos), aansprakelijk voor schade die deelnemer en/of 

rechthebbende opliepen en die rechtstreeks dan wel indirect verband met proeven 
vertoont 

- foutloze of objectieve aansprakelijkheid 
- slachtoffer moet geen fout of onzorgvuldigheid aantonen in opzet, beoordeling, 

inclusie of uitvoering van experiment 
- maar wel schade en causaal verband 

Verplichte verzekering 
Alvorens het experiment aan te vatten, moet de opdrachtgever een verzekering afsluiten die 
zijn aansprakelijkheid dekt, evenals die van iedere bij de proef tussenkomende persoon 
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Richtlijnen bij uitvoering van onderzoek in psychologie 

Ethische richtlijnen bij uitvoeren van onderzoek in psychologie 
- Algemeen ethisch protocol voor wetenschappelijk onderzoek 
- gebaseerd op internationale traditie en codes van universiteiten Leiden en Amsterdam 

II.A Algemeen 
- noodzaak tot eigen beoordeling (door onderzoekers): bij twijfel aanvraag aan EC: bij 

misleiding sowieso wel vragen aan EC 
- Indien protocol gewijzigd wordt tijdens onderzoek: opnieuwe voorleggen aan EC 
- Enkel onderzoek waarvoor men opgeleid en voorbereid is => buiten specialisatie + 

niet laten bijstaan => probleem 

II.B: onderzoek waarbij participanten betrokken zijn 
- ppn worden behandeld met respect: geen methoden gebruiken die tegen integriteit 

ingaan 
- In privé wordt niet verder doorgedrongen dan nodig (soms wel nodig bv: slachtoffers 

van misbruik) 
- Risico’s (zoals pijn en angst) 

● enkel aanvaardbaar bij gebrek aan alternatieven: kunnen aantonen dat het 
nodig is 

● moeten minimaal zijn en periodiek gereëvalueerd: niet meer dan nodig is 
- Indien problemen bij participanten veroorzaakt of opgeroepen worden  

● noodzaak tot oriëntering => hoe opvangen bij eventuele angst? 
● Overleg met deskundigen 

- noodzaak tot schriftelijk info en bevestiging van toestemming, met mogelijke 
uitzondering voor vragenlijstonderzoek (men gaat er van uit dat vanaf je het invult er 
ook wel mee akkoord bent) 

● duidelijke taal + vermelding dat men kan weigeren 
- Bij onderzoek met participanten in afhankelijkheidsrelatie moet informed refusal nog 

beter beschermd worden  
- Onderzoek bij minderjarigen kan 

● indien gericht op verbetering van situatie van minderjarigen  
● Toestemming ouders/voogd (als het over mishandeling van ouders gaat is het 

niet nodig) 
● bij verblijf gastinstelling => toestemming van instelling voldoende 
● mits het betrekken van minderjarige bij besluitvorming 

- Geen ongepaste beloningen om participanten te werven, aanbieden diensten kan onder 
voorwaarden 

- Geen misleiding, tenzij 
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● wetenschappelijke rechtvaardiging 
● geen alternatief 
● hierover toestemming wordt gevraagd aan EC 
● kan niet over aspecten die toestemming beïnvloeden, tenzij mits bijzondere 

argumentatie 
● is in de regel tijdelijk 

II.C: Onderzoek waarbij retraceerbare gegevens gebruikt worden 
- behoud van traceerbare gegevens afzonderlijke toestemming vereist 
- verwerking moet voldoen aan privacywet (bestanden beveiligd, enkel relevante info, 

patiënten hebben recht op inzage) 
- Gegevens worden slechts 5 jaar bewaard en nadien geanonimiseerd of vernietigd 
- open science = bij publicatie achterliggende data vrijgeven (kan strijdig zijn met 

privacywet) 
- voor volledig geanonimiseerde bestanden of veldobservaties zonder manipulaties is 

geen IC vereist 

II.D: Rapportage over onderzoek 
- rapportage is eerlijk: data niet vervalst 
- onderzoekers die eigen fouten ontdekken: rapporteren dit 
- eerder gepubliceerde gegevens worden niet als origineel voorgesteld 
- regels over citaten en auteurschap 
- bij publicatie wordt herkenbaarheid van participanten onmogelijk gemaakt 

8. De psycholoog bij werving en selectie 

Algemeen arbeidsrechtelijk kader 
omtrent werving en selectie bestaat algemeen arbeidsrechtelijk kader 

1. minimale rechten van sollicitanten (CAO = collectieve arbeidsovereenkomst) 
- juist info over vacature 
- geen aanrekening van kosten (bv: proeven, examens) 
- Meegedeelde stukken indien gevraagd teruggeven (bv: diploma) 
- Geen gezegelde afschriften vragen: niet van deze tijd 
- Attest over sollicitatie bezorgen: wanneer dat gevraagd wordt => controle op 

werkloosheidsuitkering 
- Eerbiediging van het privé-leven (alleen relevant voor de functie) 

2. Regeling arbeidsgeneeskunde voor verplicht ‘onderworpen’ werknemers: voorzien 
medisch onderzoek na afloop van selectieprocedure 

- alleen relevante criteria: bv: iemand die kraan moet besturen moet goed 
kunnen zien 
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3. Wet beperkt toegelaten onderzoeken tot 
- huidige gezondheidstoestand 
- specifieke kenmerken van openstaande betrekkingen 
- met uitsluiting van voorspellend genetisch onderzoek en aidstesten 

=> Wat met medische aandoeningen die behandelbaar zijn? bv: epilepsie, diabetes,.. 
4. 3 antidiscriminatiewetten 

- algemene antidiscriminatiewet 
- genderwet 
- anti-racismewet 

5. Decreet evenredige participatie op arbeidsmarkt 
- richt zich tot intermediaire organisaties 
- verbiedt elke vorm van directe en indirecte discriminatie 
- introduceerde begrip van ‘redelijke aanpassing’ 

Specifiek kader voor arbeidsbemiddeling 
- IAO : internationale arbeidsorganisatie 
- arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding zijn bevoegdheid van gewesten 
- In vlaanderen door 

● decreet publieke arbeidsbemiddeling: uitgevoerd door VDAB 
● decreet private arbeidsbemiddeling 

Private arbeidsbemiddeling 
- Besluit van Vlaamse regering (=BVR) 
- Bijlagen bij BVR 

● omschrijving en definitie van persoonlijkheidsonderzoek 
● gedragscode voor private arbeidsbemiddeling 
● gedragscode voor outplacementactiviteiten: begeleiding na ontslag 
● gedragscode voor uitzendactiviteiten: begeleiding interim 
● tekst met rechten en verplichtingen werknemer en bureau 

- Decreet heeft ruim toepassingsgebied (werving, selectie, outplacement, advertenties 
en vacatures , uitzendarbeid) 

- algemene voorwaarden en sancties (geldboetes, gevangenis, burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van bureau voor geldboeten opgelegd aan aangestelden, vergunning 
afgenomen) 

Algemene voorwaarden opgelegd aan bureaus voor private arbeidsbemiddeling 
- objectieve, respectvolle en niet-discriminerende behandeling van werknemers 
- geen enkele vergoeding vragen aan kandidaat 
- bureau treedt niet in plaats bij aanwervings- of ontslagbeslissing 
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- opdrachtgever en (kandidaat)werknemer hebben recht op inzage in de over hen 
opgeslagen gegevens en krijgen (op verzoek) een afschrift van hun dossier na 
beëindiging van opdracht (pas wanneer selectieproces afgelopen is) 

- Geen bemiddelingsdiensten voor fictieve vacatures 
- bureau wint slechts medische gegevens van werknemer in als dit noodzakelijk is 
- bureau verricht geen genetische testen en laat ze niet verrichten 
- praktische proeven mogen niet langer duren dan nodig om bekwaamheid van 

werknemer te onderzoeken 
- kandidaten hebben recht op attest met bewijs van dag en uur van sollicitatie 
- bureau voldoet aan eisen van kwaliteit en deskundigheid bepaald bij BVR 

● minstens 5 jaar ervaring of masterdiploma en 3 jaar ervaring 
● selectie: 3 jaar ervaring 
● persoonlijkheidsonderzoeken moeten uitgevoerd worden door of onder 

verantwoordelijkheid van psycholoog 
- leeft gedragscodes na 
- tekst met rechten en plichten moet aan kandidaten bezorgd worden of geplakt op 

zichtbare plaatsen 

Bijzondere gedragscode over persoonlijkheidsonderzoek 
- operationele definitie: wie? Met welke opleiding en training? Mag welke onderzoeken 

en methoden hanteren? 
Onderscheid tussen 4 categorieën 

1. persoonlijkheidsonderzoeken m.b.v projectieve testen en vragenlijsten met klinische 
grondslag 

- afgenomen door psycholoog 
- rapport: wie voert test uit 
- opdrachtbevestiging: welke methode 

2. onderzoeken m.b.v vragenlijsten met beroepsmatig verslag 
- psycholoog/ opgeleid door psycholoog 
- interpretatie bekwaamheid moet gecontroleerd worden 
- wie validatie doet moet duidelijk zijn 
- opdrachtgever moet methode weten + rol psycholoog 

3. m.b.v gestandaardiseerde onderzoeken en gecomputeriseerde interpretatie en 
rapportering 

- opdrachtbevestiging: methode moet bevestigd worden 
- rapportering: test en expertsysteem vermeld samen met naam consulent (geen 

voorwaarde voor kwalificatie van consulent) 
4. Rapportering van persoonlijkheids indrukken m.b.v interviews of observatie 

- bijzondere waarschuwing clausule in rapport 
- vermelding naam van consulent 
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- vermijden van eenvoudige interviews die worden afgenomen en waar er veel 
geld voor gevraagd wordt 

 

Gedragscode private arbeidsbemiddeling 
- verfijning van verplichtingen in decreet of BVR 
- slechts opdrachten voor vacatures die bestaan of binnenkort zullen ontstaan 
- geen onderscheid gezondheidstoestand, handicap of seksuele geaardheid (alleen als 

het vereist is) 
- geen max leeftijdsgrens 
- verplichting van wetgeving betreffende (gelijke behandeling, bestraffing racisme, 

vrijheid vereniging, verbod kinderarbeid) 
- medewerking kandidaten  

● moet berusten op overleg en vrijwilligheid 
● bijzondere discretie en omzichtigheid te volgen bij benadering van kandidaten 

- kandidaten krijgen objectief beeld over werkmethode van bureau, ook over 
arbeidsplaats voldoende info 

● functievereisten 
● opdrachtgever (niet anoniem) 
● arbeidsplaats 
● arbeidsvoorwaarden 
● duur en verloop bemiddelingsprocedure 
● eventuele medische en psychische onderzoeken 

- waarborgen inzake privacy 
● vertrouwelijke wijze behandeld 
● slechts aan derden gegeven mits toestemming 
● werknemer kan toestemming gebruik gegevens intrekken 
● gegevens slechts bijgehouden zolang nodig 
● gegevens worden gecorrigeerd indien werknemer of opdrachtgever daarom 

verzoekt 
- wijze inwinning informatie 

● persoonlijke gegevens worden in beginsel ingewonnen bij werknemer zelf 
● ingewonnen bij derden (werknemer vooraf op hoogte brengen of toestemming 

via verklaring met duidelijke limieten) 
● vermelding referentiepersoon CV geldt als impliciete toestemming 

- wijze bewaring gegevens 
● bewaarde en gecodeerd op wijze dat deelnemer het kan begrijpen 
● die geen enkel kenmerk toedicht met mogelijk discriminerend effect tot gevolg 

- info omtrent beslissing 
● brengt kandidaten schriftelijk op hoogte binnen redelijke termijn 
● bij afwijzing: duidelijke redenen 
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● kandidaat heeft recht op info over resultaten van interviews, test en praktische 
proeven 

Richtlijnen assessment 
- minstens 2 assessoren per kandidaat (goed en gevormde) 
- beoordelingsprocedure moet verlopen via vooraf bepaalde systematiek 
- per simulatie een verslag 
- feedback aan kandidaat 

9. Besluitvorming over de behandeling van 
minderjarigen 

Minderjarigen in patiëntenrechtenwet 
- Uitgangspunt 

● minderjarigen hebben zelfde persoonlijkheidsrechten als volwassenen (bv: 
recht op autonomie, integriteit,..) 

● maar deze rechten worden in beginsel uitgeoefend door ouders of voogd => 
niet op zelfde manier in staat om hun rechten uit te voeren => worden 
vertegenwoordigd door ouders/voogd 

- 2 belangrijke uitzonderingen op beginsel van vertegenwoordiging 
1. de minderjarige patiënt wordt betrokken bij de uitoefening van zijn rechten 

rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit => minstens informeren + 
trachten tot gezamenlijke beslissing te komen 

2. de in zijn wet opgesomde rechten kunnen door de minderjarige patiënt die tot 
een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht, 
zelfstandig worden uitgeoefend 

3 fasen 
1. de minderjarige is wilsonbekwaam en niet in staat mening te vormen 

(vertegenwoordiging door ouders) (1-6 jaar) 
2. de minderjarige is wilsonbekwaam, maar in staat een mening te vormen en te 

vertellen. Ouders vertegenwoordigen maar minderjarige wordt betrokken (6-14/15/16 
jaar) 

3. Minderjarige is wilsbekwaam => beslist zelfstandig (14/15/16- 18 jaar) => op 
gezondheidsvlak kan minderjarige zelf beslissen wanneer met goede verstandhouding 
heeft met zijn ouder 

59 



Beoordeling van wilsbekwaamheid 
- niet op basis van leeftijd (met opzet zo geregeld: is er dus niet vergeten bij te zetten) 
- beoordeling van maturiteit (door beroepsbeoefenaar per patiënt) => kan dus betekenen 

dat ene dokter minderjarige zal zien als wilsbekwaam en de andere dokter niet (het 
blijft een inschatting van de arts/ psycholoog) 

- Rekening houdend met  
● intellectuele 
● emotionele maturiteit 
● ziekte-ervaring 
● risico’s 
● irreversibel of ingrijpend karakter van de ingreep (bv: pil voorschrijven - 

sterilisatie bij kind van 16 jaar) 

Tweede fase: vertegenwoordiging met betrokkenheid van minderjarige 
- Minderjarige wordt betrokken bij de uitoefening van zijn rechten rekening houdend 

met zijn leeftijd en maturiteit 
- wat is betrekken bij uitoefening van rechten? 

● minstens informeren (aangepast en gradueel steeds meer) => uitleggen wat er 
zal gebeuren en steeds dieper op in gaan 

● Maar ook laten deelnemen aan besluitvormingsproces (bv: jongen van 15 met 
leukemie (willen chemo doen) => ten eerste uitleggen wat er aan de hand is, 
en ‘toestemming’ vragen of ze het willen) 

● met gezamenlijke beslissing als streefdoel (shared decision) 

Derde fase: zelfstandige uitoefening van patiëntenrechten 
- minderjarige die ‘tot een redelijke beoordeling van belangen in staat is’ oefent 

patiëntenrechten zelf uit 
- autonomie geldt voor alle patiëntenrechten 
- sluit in beginsel tussenkomst van ouders uit 
- autonome patiënt is juridisch gelijk te schakelen aan volwassen  
- zelfstandige uitoefeninge impliceert 

● eigen recht vrije keuze (bv: bij welke zorgverlener ga ik?) 
● eigen recht informatie 
● zelfstandige toestemming geven 
● eigen recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer => beroepsgeheim 

tegenover de ouders dus ook (wanneer minderjarige wilsonbekwaam is, 
krijgen ouders alle informatie om goed te kunnen vertegenwoordigen) 
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Beroepsgeheim en privacybescherming 
- autonome minderjarige heeft eigen recht op bescherming van privacy 
- beroepsgeheim moet dus ook ten opzichte van ouders gerespecteerd worden (bv: 

meisje van 16 wil anticonceptie nemen: arts mag het niet tegen ouders zeggen) 
- recht op info van ouders is er enkel om hen als vertegenwoordiger te laten optreden 
- mits toestemming: ouders mogen geïnformeerd worden (wanneer minderjarige goede 

band heeft met ouders zal er geen enkel probleem zijn om ouders te informeren) 
- informeren van de ouders kan uitzondering (vooraf) als voorwaarde gesteld worden 

(bv: verslavingsproblemen: enkel vooruitgang mogelijk wanneer men de ouders erbij 
betrekt) 

● bij niet urgente behandeling 
● waarvoor betrokkenheid van ouders therapeutisch aangewezen is 

Betrokkenheid van ouders 
- met toestemming van autonome minderjarige kunnen ouders betrokken worden 

(wanneer er goede verstandhouding is) 
- gaat om feitelijke betrokkenheid met toegelaten uitwisseling van 

gezondheidsgegevens, maar juridisch beslist de autonome minderjarige 

Vertegenwoordiging van 1 ouder of beide ouders? 
- Gezamenlijke uitoefening van ouderlijk gezag (in beginsel) = gezagsco-ouderschap 

● ouders die samenleven 
● voor ouders die niet samenleven tenzij de uitoefening van het gezag door 

rechter aan 1 ouder wordt toevertrouwd 
- toevertrouwen van uitoefening van gezag door 1 ouder: ouder die het gezag niet mag 

uitoefenen behoudt recht op toezicht en persoonlijk contact 
- Als beide ouders het gezag gezamenlijk uitoefenen bestaat 

● voor derden te goeder trouw (met goed intentie) 
● een (weerlegbaar) vermoeden => er is een vermoeden dat de 1 handelt met 

toestemming van de ander (derde heeft vermoeden dat dit zo is: is zich niet 
bewust van eventuele conflicten) bv: bij tandarts en moeder zegt dat 
behandeling mag, tandarts mag er vanuit gaan dat vader ook mee toestemt 

● dat ene ouder met toestemming van de ander handelt 
- bij gebrek aan instemming kan een ouder geschil voor familierechtbank brengen 

(gebeurt heel weinig) 
- toestemming van 1 ouder volstaat dus tenzij 

● andere ouder zich verzet 
● derde weet van onenigheid  

- beide ouders recht op informatie: moeilijk wanneer kinderen behandelt worden voor 
problemen met hun ouders => wanneer ouders in vechtscheiding zitten is het moeilijk 
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Deontologische code voor CLB-medewerkers (psychologen en 
maatschappelijk assistenten die hier werken) 

- Zelfhantering (1-8) 
● dienstverlening aan leerling is primaire verplichting (4) => als er conflicten 

zijn: leerling moet geholpen worden in eerste plaats (nadenken of het nuttig is 
om ouders erbij te betrekken: soms kan het nodig zijn en soms ook niet) 

● steeds functie en rol verduidelijken (7) => prioritair in functie van het 
welbevinden van leerling 

- Dienst- en hulpverlening (9-36) 
● werkt prioritair in functie van welbevinden van leerlingen 
● ondersteunt en betrekt ouders, rekening houdend met draagkracht 
● Erkent autonomie van cliënt om al dan niet in te stemmen met hulpverlening 
● Kan enkel handelen buiten ‘autonome medeverantwoordelijkheid’ (= zaken 

melden zonder kind het daar mee eens is) van cliënt 
- indien deze kennelijk in de onmogelijkheid verkeert 

verantwoordelijkheid te dragen 
- indien hogere belangen in het geding zijn 
- na intercollegiaal overleg 

● Bewaakt professionaliteit. Aanvaardt (buiten loon) geen voordelen en maakt 
geen misbruik van cliënt 

● Waarborgt maximaal keuzevrijheid en hanteert geen exclusieve 
doorverwijzingsafspreken (niet steeds naar dezelfde) 

- Confidentialiteit en beroepsgeheim 
● verstrekt slechts info indien leerling akkoord is => bij jonger dan 14 indien 

ouders akkoord zijn (30) 
● beperkt zich bij informatieoverdracht tot wat noodzakelijk is in belang van 

leerling (31) 
● Deelt info slechts telefonische of elektronisch mee indien hij aanvrager kent of 

kan identificeren (32) => soms gebeuren hier wel loslippig heden (men moet 
hoedanigheid van persoon die info vraagt kennen) 

● respecteert beroepsgeheim, ook na einde van opdracht (33) (bv: overleden, 
verhuis, veranderen van school,..) 

- Samenwerking (37-39): hoe je met collega’s moet samenwerken 
- Verantwoordelijkheid tegenover de overheid (40-44) 

● meldingsplicht van ‘mistoestanden’ (41) 
● Medewerkingsplicht bij registratie van gegevens (44) 
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Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de 
integrale jeugdhulp 

- regelt rechten van minderjarigen tenopzichte van jeugdhulpaanbieders en 
trajectbegeleiding 

- is omzetting van kinderrechtenverdrag voor jeugdhulp 
- minderjarige kan rechten zelfstandig uitoefenen zodra hij ‘tot redelijke beoordeling 

van zijn belangen in staat is’ (wordt vermoed van 12 jaar) 
- Decreet regelt 

● recht op vrije keuze 
● recht op inspraak en participatie 
● recht op dossier met apart dossier voor gezondheidsgegevens 

- minderjarige (vanaf 12 jaar) heeft in beginsel zelfstandig inzagerecht in dossier, 
behalve voor 

● gegevens die vrijwillig en confidentieel door derden werden verstrekt 
● stukken voor gerechtelijke overheden  
● gegevens waarover minderjarige bij (gemotiveerde) uitzondering werd 

geïnformeerd 

10. Aansprakelijkheid voor professionele fouten en 
nalatigheden 
Belangrijk om toch achtergrond hierover te hebben, niet alleen voor jezelf. Het kan zijn dat 
men je mening vraagt over andere strafrechtelijke zaken 

Mogelijke fouten en nalatigheden (= onopzettelijke fouten) 
- professionele fouten kunnen opzettelijk of onopzettelijk zijn 
- mogelijke opzettelijke fouten 

● schending beroepsgeheim: strafbaar wanneer het wetens en willens gebeurt 
● onwettige uitoefening van geneeskunde: er zijn weinige vervolgingen hiervoor 

maar het komt toch voor (bv: grens tussen wat je mag doen tussen psycholoog 
en psychiatrie) 

● (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (bv: ongewenste intimiteiten) => geen 
liefdesrelaties met patiënten: kan zijn dat patiënt zich er ergens toe verplicht 
voelt om hierin mee te gaan omdat het de psycholoog is => beïnvloeding  

● schuldig hulpverzuim: zelf niets ondernemen en ook niet door anderen iets 
laten ondernemen 

- onopzettelijke nalatigheden (door onvoorzichtigheid, slordigheid) 
● diagnose fout 
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● geen of late inschatting van suïcidegevaar: worden soms verweten aan artsen, 
psychiaters,.. => wanneer zijn noodkreten echte noodkreten? Inschatting is 
zeer moeilijk 

● geen of late doorverwijzing naar arts 

3 vormen van aansprakelijkheid van alle beroepen 
- civielrechtelijke 
- strafrechtelijke 
- tuchtrechtelijke 

=> kunnen soms gecumuleerd worden maar kunnen ook apart beschouwd worden 
- telkens 

● verschillende normen 
● verschillende gevolgen  
● verschillende beoordelings organen 

 
Civielrechtelijk 

- beoordeeld op basis van normen uit Burgerlijk wetboek 
- essentiële vraag: is er een fout geweest die aanleiding geeft tot schade? Ja/nee 

schadevergoeding? (bv: huis in ingestort => steken schuld op architect) 
- In gezondheidszorg: bv: vreselijke hoofdpijn (uiteindelijk door tumor) => men vindt 

dat psycholoog sneller had moeten doorverwijzen naar neuroloog 
- leidt tot schadevergoeding aan slachtoffer 
- beoordeeld door civiele rechter 

Strafrechtelijk 
- beoordeeld op basis van normen uit Strafwetboek (bv: onopzettelijke doodslag, 

schuldig zorgverzuim,..) 
- essentiële vraag: is iemand schuldig ja/nee? gevolg is een strafrechtelijke sanctie 

wanneer men schuldig wordt gezien 
- leidt tot strafrechtelijke sancties (bv: gevangenisstraf, geldboete, werkstraf,..) 
- beoordeeld door strafrechter 
- met mogelijkheid om aan burgerlijke partij schadevergoeding toe te kennen 

Tuchtrechtelijk 
- beoordeeld op basis van deontologische code 
- leidt tot tuchtstraffen (waarschuwing (= symbolische straf), schorsing (= tijdelijk 

verbod), schrapping) 
- beoordeeld door tuchtraad en raad van beroep 
- zonder mogelijkheid tot vastleggen van schadevergoeding: patiënten moeten dat ook 

beseffen => kan geen financiële schadevergoeding krijgen  
 
Cumulatie is mogelijk: 

- schending van beroepsgeheim 
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● kan leiden tot 
- gevangenisstraf (bijna steeds met uitstel van strafuitvoering) 
- en schadevergoeding (indien slachtoffer vordert) 
- en tuchtstraf 

● maar ook tot 1 van de 3 (onafhankelijk van elkaar) 
bv: psycholoog verkracht patiënt 

- strafrechtelijk: gevangenisstraf 
- patiënt kan schadevergoeding vragen: zoveel maanden therapie die hij/ zijn moet 

krijgen als vergoeding voor het trauma 
- non idem beginsel = men kan niet voor dezelfde fouten gestraft worden maar neemt 

niet weg dat men voor dezelfde feiten strafrechtelijk en tuchtrechtelijk kan gestraft 
worden  

Strafrechtelijke aansprakelijkheid 
- Altijd individueel 
- Mogelijk voor: 

● Schending beroepsgeheim 
- Ook als je in groepspraktijk werkt kan je individueel aansprakelijk gesteld worden 

● Onwettig gebruik van titel 
● Schuldig hulpverzuim 
● Onwettige uitoefening van de geneeskunde 

- Na doorlopen van gewone strafrechtelijke procedure: 
● Eerst gerechtelijk onderzoek 
● Vaak wordt er ook een expert aangesteld 
● Hoorzitting met recht van verdediging 

Civielrechtelijke aansprakelijkheid 
- Er moeten 3 zaken voldaan zijn zodat patiënt vergoeding kan krijgen: 

● Een fout van beroepsbeoefenaar 
● Schade 
● Causaal verband tussen schade en fout 

- Nadelen (niet op ingegaan) 
● Zeer zware bewijslast 
● Gebruik van strafrechtelijke procedures om bewijsproblemen te omzeilen 
● Langdurige (en dure) procedures 
● Veel betwisting over aanrekening van fouten in ziekenhuisverband (wie is 

verantwoordelijk? Wie is aansprakelijk voor fouten van derden?) 
- Zeer gering preventief effect 
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Evolutie naar foutindifferente aansprakelijkheid 
- Na verschillende wetswijzigingen, is er een systeem ingevoerd met foutindifferente 

aansprakelijkheid: fonds voor medische ongevallen opgericht => ook vergoeding 
geven bij schade in de gezondheidszorg als er geen fout is gebeurd + voorschieten en 
nadien terugvorderen van de aansprakelijke derden 

- Het is een twee trapssysteem: 
● Behoud van foutaansprakelijkheid (met recht op integrale vergoeding) 
● Mogelijkheid om (soepelere) buitengerechtelijke procedure te volgen voor 

vergoeding bij Fonds voor medische ongevallen (waarna Fonds soms 
terugvordert van verzekeraar van aansprakelijke) 

● Vergoeding door Fonds bij: (niet diep op ingegaan) 
(1)   Aansprakelijkheid van onvoldoende verzekerde zorgverlener 

men wil niet dat patiënten het slachtoffer zou zijn van schade en dat ze 
geen vergoeding zouden krijgen omdat de zorgverlener onvoldoende 
verzekerd is 

(2)   Betwisting van de aansprakelijkheid door de zorgverlener indien Fonds 
aansprakelijkheid erkent en de schade een door de wet vastgelegde graad 
van ernst overschrijdt (MOMA) 

(3)   Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid en ernstige schade (MOZA) 
(4)   Aansprakelijkheid van zorgverlener en kennelijk ontoereikend 

vergoedingsvoorstel van de verzekeraar 
- 2 en 3 enkel bij ernstige schade: 

● Blijvende invaliditeit van meer dan 25 % 
● Tijdelijk arbeidsongeschiktheid (TAO) van meer dan zes maanden 
● Overlijden van patiënt 
● Bijzonder zware verstoring van levensomstandigheden 

  

Foutaansprakelijkheid toegepast in de gezondheidszorg 

Drie basisvoorwaarden voor aansprakelijkheid 
- Fout 
- Schade 
- Causaal verband 

Fout: 
Fout die enkel leidt tot verlies van genezingskansen (meestal in somatische gezondheidszorg) 
vb diagnose die te laat gesteld wordt 

● Kan niet leiden tot straf (causaal verband moet strafrechtelijk zeker zijn) 
● Wel tot (partiële) civiele schadevergoeding 
● Verlies van genezings- of overlevingskans is vergoedbaar 
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Foutief = het niet handelen zoals de normaal zorgvuldige beroepsbeoefenaar zou doen in 
dezelfde omstandigheden (vb het niet herkennen van huidkanker → zou de normaal 
zorgvuldige dermatoloog het wel herkennen?)(Vb psycholoog die iemand te laat 
doorverwezen heeft naar een neuroloog (klachten van hoofdpijn) en het bleek een 
hersentumor te zijn → zou een normale psycholoog dit wel gedaan hebben?) 
=> gaat om de ‘normale’ beroepsbeoefenaar, niet de perfecte 

- Invulling van foutbegrip gebeurt door vergelijking met 
● De professionele standaard 
● De imaginaire figuur van de ‘ normaal zorgvuldige en voorzichtige 

beroepsbeoefenaar’ (de ‘bonus medicus’) 
- Het foutbegrip is abstract en objectief 

● subjectieve ‘verzachtende omstandigheden’ zijn in beginsel irrelevant 
(vb stress, vermoeidheid,… doet er niet toe bij de vraag of er een fout gebeurd 

is) => doet er wel toe bij het opleggen van de straf 
- Het foutcriterium is open (invulling gebeurt door rechter op grond van expertise) 
- Het foutcriterium is normatief: 

● Zorgvuldig is niet zoals de meeste beroepsbeoefenaars handelen, maar zoals 
ze behoren te handelen 

● Gebruiken zijn belangrijk, maar niet doorslaggevend 
● Richtlijnen (‘guide-lines’, ‘standaarden’, ‘consensusregels’) kunnen 

kwaliteitsstandaard niet verlagen (maar zullen steeds belangrijker rol spelen in 
aansprakelijkheidsprocedures) 

● → richtlijnen over hoe je moet behandelen: meer en meer determinerend, en 
als je ze niet volgt, moet je verantwoorden waarom 

- Nuancering en subjectivering van het foutbegrip door: 
● Vergelijking met arts van dezelfde categorie 
● Bij overschrijding van de bevoegdheden: vergelijking met standaarden 

geldend voor ‘toegeëigende bevoegdheden’ 
● Vergelijking met arts ‘handelend in dezelfde omstandigheden’ 

- Toepassing van regels inzake aansprakelijkheid voor andermans daad 
(vb werken in een centrum geestelijke gezondheidszorg) => werkgever of aansteller is 
aansprakelijk 

● Art. 1384, al. 3 BW: aansprakelijkheid van aansteller voor fouten van 
aangestelde 

● Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet: aansprakelijkheid van werkgever voor 
werknemer 

Stap in richting van centrale ziekenhuisaansprakelijkheid 
(niet diep op ingegaan) 

● Ziekenhuis is in beginsel aansprakelijk voor fouten van alle beroepsbeoefenaars 
● tenzij ziekenhuis gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om iets te melden 

waarvoor het niet aansprakelijk is 
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● Voor categorieën waarvoor ziekenhuis niet aansprakelijk is op grond van gemeen 
aansprakelijkheidsrecht (zijnde zelfstandigen) is een afwijking mogelijk (mits 
melding in onthaalbrochure en website) 

Procedures bij fout of onzorgvuldigheid 
Patiënt bepaalt welke procedure zal gevolgd worden (zeer snel overgegaan) 
5 mogelijkheden: 

- Minnelijk 
- Bij Fonds voor Medische Ongevallen 
- Strafrechtelijk 
- Civielrechtelijk 
- Tuchtrechtelijk 

  
Minnelijk 
Rechtstreeks met arts of via interventie van ombudsfunctie in ziekenhuis 
  
Strafrechtelijk 

- Zelf klacht neerleggen bij parket of bij onderzoeksrechter 
- Gerechtelijk onderzoek met 

● Inbeslagneming dossier 
● Verhoren van de betrokkenen 
● Confrontaties 

- Bijna steeds aanstelling van deskundige 
- Na afloop onderzoek: behandeling voor raadkamer. Beslist over: 

● Bijkomende onderzoeken ? 
● Gevolg 

○ Buiten vervolging 
○ Verwijzing naar correctionele rechtbank 
○ Opschorting 

- Na verwijzing: proces voor correctionele rechtbank 
- !! Twijfel speelt in strafzaken noodzakelijk in voordeel van vervolgde arts (In dubio 

pro reo !) 
  
Civielrechtelijk 

- Procedure start bijna steeds met aanstelling van deskundige 
- Expertise verloopt tegensprekelijk 
- Na afloop gewone civiele procedure 
- Regeling tijdens procedure steeds mogelijk (mits toestemming verzekeraar) 

  
Tuchtrechtelijk 

- Klacht bij tuchtraad 
- Kan enkel leiden tot tuchtstraffen 
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- Kan door iedereen – zonder formaliteiten 
- Klager wordt gehoord, maar niet betrokken bij procedure 
- !! Geen mogelijkheid tot toekenning van schadevergoeding 

  

Verzekering 
- Moet je wel verzekerd worden? 

 => hangt af van statuut: 
● Werknemer 

niet nodig: je wordt verzekerd door de werkgever 
● Ambtenaar 

vb in onderwijs werken als psycholoog => niet nodig 
● Zelfstandige 

wel nodig: je zal persoonlijk aansprakelijk zijn 
  
Inhoud polis 

- Beschrijving verzekerde activiteit 
- Uitsluiting van sommige activiteiten 

vb grensoverschrijdend gedrag: hiervoor wordt je niet verzekerd 
- Uitsluiting van zware fouten 
- Eventuele franchise = eerste deel niet zelf moeten betalen 
- Maximum dekking (maximum bedrag) 

● per schadegeval 
● per complex schadegeval 
● per periode 

  
Verplichtingen van de verzekerde 

- Aangifte : als er schade is, moet je er aangifte van doen 
- Correcte informatie geven aan verzekeraar 
- Verbod van ‘erkenning van aansprakelijkheid’ t.o.v. schadelijder 

= men mag niet zelf vergoeding toezeggen in naam van de verzekeraar → het is de 
verzekeringsmaatschappij die beslist of ze al dan niet zal tussenkomen 

- Verbod tot erkenning van aansprakelijkheid, maar wel mogelijkheid 
● tot erkenning van feiten (zelfs verplichting tot correcte informatie in het 

dossier en bij verslaggeving) 
● Tot verlenen van noodzakelijke hulp (waaruit soms impliciet erkenning van 

fout volgt 
- Respect voor ‘leiding van het verweer’ door verzekeraar 

● Verzekeraar beslist over al dan niet vrijwillig vergoeden 
● Verzekeraar beslist over hoger beroep en andere rechtsmiddelen 
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Hoofdstuk 11: Honoraria (van zelfstandige 
psychologen) 
= de bedragen die de zorgverleners of de verzorgingsinstellingen mogen aanrekenen voor de 
gezondheidsdiensten waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming betaalt 

- (nog) niet gereglementeerd voor psychologen 
- Art. 37 Code: 

● Eerlijk en correct over financiële gevolgen 
● Overeenkomst ‘voor aanvang van tussenkomst’ => voorafgaand zeggen wat 

de prijzen zijn 
● moet niet per se schriftelijk zijn 

- Ook economische reglementering voorziet 
● Transparantie over prijs 
● Of minstens over prijsvorming 

- ‘no show’-fee’ = niet komen opdagen op afspraak 
● Betwist: mag het of niet? 
● Minstens vooraf melden dat aanrekening van ‘no show’-fee kan 
● Kan eventueel 

○ Als schadevergoeding voor verloren tijd 
○ Niet als honorarium 
○ Niet als sanctie 

Terugbetaling 
- Voor zelfstandige psychologen: (nog) geen terugbetaling door verplichte 

ziekteverzekering 
- Sommige ziekenfondsen voorzien beperkte terugbetaling uit aanvullende verzekering 
- Debat: hoeveel sessies? Enkel na doorverwijzing?  
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