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ETHIEK EN DEONTOLOGIE VAN HET PEDAGOGISCH HANDELEN 

HOOFDSTUK 1 : INLEIDING 

1. ETHIEK 

Ethiek : 

- De theorie van de moraal; 
- De wetenschappelijke discipline die de moraal bestudeert 

Moraal : 

- Opvattingen over goed en kwaad, wat is goed handelen en wat is kwaad handelen 
- Bv. De pedagogische tik die gebruikt wordt als berisping. Is dit goed of kwaad? Wat met 

geweld in de opvoeding? Welke waarden hangen we hieraan vast? Waarom zijn er hier 
verschillende antwoorden voor?  

- Gaat over waarden en normen; niet neutraal 
- Relatief en veranderlijk 

- Onze gedachten veranderen gaande weg. Dit is het resultaat van de veranderende 
samenleving 

Waarde : 

- Wat mensen waardevol vinden, waarnaar ze streven, iets waar we veel belang aan hechten, iets 
waarnaar we streven en die we gerealiseerd willen zien. 

- Idealen over hoe het leven moet zijn: vrijheid, gelijkheid, solidariteit. à Ambitieus 
- Deze geven vorm aan hoe we de samenleving organiseren. Bv. We streven naar een 

inclusieve samenleving waarbij iedereen welkom is. 
- Abstract + op verschillende niveaus: 

- Micro- (individu), meso- (organisatie), macro- (samenleving) 
Wanneer interveniëren in conflictsituaties, wanneer behandeling starten?,… 

Norm : 

Normen worden vaak verward met waarden hoewel er wel een verschil is. Een norm is een verdere 
concretisatie van je waarde. Een bepaalde waarde kan vertaald worden in verschillende normen.  

- Handelingsvoorschriften, concreet, laten je zien hoe je moet handelen 
- Dezelfde waarde kan zich vertalen in verschillende normen: 

1. Bv. solidariteit: “dagelijks bij ouders op bezoek” (een norm, een manier om solidariteit 
aan te kaarten) of “zorgen voor deskundige hulp” (een andere norm die zich ook op 
dezelfde waarde richt) 

- Bij conflicten over normen: achterliggende waarden onderzoeken: 
1. Bv. te laat komen op school/in de leefgroep (wat ligt er hier achter?) 
2. Deze conflicten liggen aan de normen, niet aan de waarden aangezien die breder zijn 

- Normen evolueren doorheen de tijd + cultureel bepaald 
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- Er zijn verschillende soorten normen 
 

1. Morele normen (bv. geen vlees eten) 
2. Fatsoennormen (ongeschreven regels, bv. smsen tijdens de les, kledij, op tijd komen) 
3. Juridische normen (bv. Inzage- of hoorrecht); soms moreel juist, maar onwettelijk (bv. 

kraakpanden) 

à Waarde ≠ norm: solidariteit  vs. “je laat niemand in de steek, ook geen illegaal” 

Deugd : 

Deugden hebben te maken met je persoonlijkheid. Er zijn bepaalde eigenschappen die iemand wel of 
niet heeft.  

- = een goede persoonseigenschap (eerder dan een eenmalige keuze) die bepaalt hoe iemand zal 
handelen (respectvol, zorgzaam, …) 

- Houden verband met waarden, maar zijn gekoppeld aan een persoon + verinnerlijkte waarden 

Descriptieve ethiek:  

- Feitelijke moraal in een samenleving 
- Beschrijven hoe mensen zich gedragen in morele kwesties 

Normatieve ethiek:  

- Reflectie over juistheid van morele opvattingen (waarden);  
- Hoe moreel juist handelen? (cf. ethische theorieën) 

Prescriptieve ethiek:  

- Voorschrijven van morele regels, bv. voor een bepaalde (beroeps)groep (beroepsethiek) = 
ideaaltypische beschrijving 

-  Wat is goed of niet goed? Wat is de beste keuze om te handelen? à Handelingsvoorschriften 
- Morele regels die je moet volgen 

Meta-ethiek:  

- Morele vragen van hoog abstractieniveau (bv. bestaat een universele ethiek, is moraal cultureel 
bepaald, zijn mensen vrij in hun handelen,…?)  
 

2. EN DEONTOLOGIE 

Deontologie: 

Ook in de media terug te vinden. 

- Plichtenleer/plichtenethiek  
- Geheel van gedragsregels, handelingsvoorschriften (van een beroepsgroep à beroepscode) 
- Beroepsethiek, beroepscodes (ethische theorievorming) aan de basis ervan 
- Niet louter juridische regelgeving. Dit kan maar hoeft niet. 
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Er is nood aan een maatschappelijke bewustwording en aandacht voor deontologie. De laatste jaren 
gaat er redelijk wat aandacht naar gedragsregels. We moeten proberen neerschrijven wat correct 
handelen is voor onze doelgroep. Wat is deontologisch omgaan met mensen van het andere geslacht?  

We moeten een deontologische code hebben die voorlegt wat goed gedrag is tussen collega’s, tussen 
cliënt.  

Een paar voorbeelden : Jonathan J. (geweld met de dood tot gevolg), Diederik Stapel (onderzoeksdata 
verzinnen). Dit soort incidenten zorgen er voor dat er nood is aan richtlijnen die mee duidelijk maken 
wat ik een bepaalde situatie al dan niet kan. 

Ook in pedagogische contexten is deontologie essentieel!  

Er is in de voorbije jaren een verhoogde aandacht gekomen voor deontologie. Bepaalde incidenten 
hebben hier een aanleiding toe gegeven. 

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

- Microniveau: cliënt – hulpverlener 
- Mesoniveau: nood aan een beroepsdeontologie of –organisatie 
- Macroniveau: theorievorming binnen de beroepsgroep; leidt tot maatschappelijke erkenning 

en autonomie voor de hulpverlener 

! Discretionaire ruimte : handelingsruimte, de ruimte die je als professional krijgt en hebt om te 
handelen. Je moet binnen bepaalde regels proberen handelen. Het is een cruciaal element, zeker in 
een context waar steeds meer regels komen. Algemene regels vragen interpretatie. De discretionaire 
ruimte bepaald hoe je deze regels zal vormgeven. Dit handelen doe je op basis van de waarden 
waarvoor je staat. 
 

2. Verdwijnen van het ‘colloque singulier’ 
 

- Individuele hulpverleningsrelatie, waarbinnen alles geheim blijft 
- Multidisciplinaire benadering als gevolg van toegenomen complexiteit en professionalisering 
- Evolutie naar netwerken en zorgcircuits 

- Hoeveel informatie kunnen professionals met elkaar delen wanneer het over een 
patiënt gaat? 

- Cliënt en zijn context in behandeling 
- Pedagogische relatie: kind en zijn/haar ouders 

 

3. Emancipatie van clienten: 

De hulpverlener wist vroeger wel wat goed was. Dit is een superieur fenomeem. Bij de hedendaagse 
zorg spreken we over de participatie van cliënten. We kunnen als professional geen beslissingen nemen 
zonder rekening te houden met de mening van de cliënt. Hoe nemen we dit perspectief mee? 

- Van paternalistische, bevoogdende houding … naar empowerment, rekening houden met 
hulpvraag van de cliënt, zijn/haar mogelijkheden en wensen 

- Onderhandelingsrelatie, ook in de relatie tussen ouders en kinderen  
- Toenemende juridisering: rechtendiscours 
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4. Kwaliteitszorg: nood aan dossiervorming + informatisering  

Hoe kunnen we garanderen dat wat we doen, kwaliteitsvol is? Deze beweging is zeker aanwezig de 
laatste 10, 15 jaar. Maar wat is kwaliteit? Hoe kunnen we hierbij bijdragen? à Levenslang leren, 
bijscholing. 

- Dossier- en registratieplicht 
- Gebruik van moderne informatietechnologie 
- Risico’s voor privacy 
- Belang van wetenschappelijk onderzoek 

 
3. VAN HET PEDAGOGISCH HANDELEN 

 

De pedagogische praktijk = handelingspraktijk: 

- Een activiteit die intentioneel wordt ondernomen waarbij er naar gestreefd wordt een 
bepaald doel te bereiken  

- Pedagogisch handelen =  
- sociaal handelen 
- geconstrueerd handelen 
- ambigue handelen 

Pedagogisch handelen gebeurt in verschillende opvoedingscontexten, bij uiteenlopende doelgroepen: 

- Onderwijs 
- Preventie en hulpverlening (cf. Integrale jeugdhulp) 

- Zorg voor personen met een beperking 
- Jongerenwelzijn 
- Geestelijke gezondheidszorg 

- (Jeugd)welzijnswerk 
- Recreatieve sfeer 

à Kan aanleiding geven tot dilemma’s : wat is het beste handelen? Dit is niet zwart-wit 

Wat is meest rechtvaardig het goeie handelen? Wat is de beroepscode voor pedagogen? Er is niet één 
deontologie, één beroepsgroep. Er zijn wel verschillende groepen die een invloed kunnen hebben op 
pedagogen vb een deontologische code voor othopedagogen.  

Deze zijn uitgewerkt voor bepaalde disciplines of bepaalde functies.  

De eed van hippocrates : een eed die elke arts moet afleggen waarin hij bepaalde zaken moeten beloven 
en erkennen.  

3.1. KENMERKEN VAN BEROEPSCODES 
 

Doelstellingen: 

- Onaanvaardbaar gedrag regelen (non-maleficene) 
- Optimaal gedrag bevorderen (bene-ficence) 
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Voordelen: 

- Bescherming voor cliënt en hulpverlener 
- Regels komen er om ons in te dekken, om grijze zones te vermijden 

- Houvast: wat noodzakelijk, wat verboden? 
- Stimulans voor hulpverleners: streefdoel waarnaar men zich kan richten 
- Klacht- en beroepsprocedures 

Basiswaarden (Beauchamp & Childress, 2001): 

- Erkennen + respecteren autonomie van de cliënt (autonomy) 
- ‘Weldoen’ (beneficence) 
- Geen schade berokkenen (non-maleficence) 
- Rechtvaardig handelen (justice) 

Zijn deontologische codes nu afdwingbaar? Gedragscodes in beroepscode gelden enkel voor de 
beroepsgroep : geen juridische gevolgen in de vorm van een rechtbank, maar wel intern een sanctie 
mogelijk. Indien je de wet overtreden hebt, zijn wel juridische gevolgen mogelijk.  

4. ETHISCHE DILEMMA’S : OEFENINGEN 

Een keuzemogelijkheid waarmee je geconfronteerd wordt die allebei niet optimaal zijn maar toch moet 
je de keuze maken. Het is mogelijk dat bepaalde keuzes schade berokkenen.  

Een voorbeeld van een ethisch dilemma : een groep allochtonen in een aparte of in de reguliere scouts 
‘steken’ wanneer je twee waarden tegenover elkaar stelt, bekom je een ethisch dilemma. Hoe geven 
we de allochtone jongeren gelijke kansen? Een bepaalde waarde kan in verschillende richtingen worden 
gebruikt.  

Een ander voorbeeld : een voetballer die slechts 9 jaar is. Een voetbalcarrière binnen België behouden 
of naar het buitenland gaan om een betere carrière op te bouwen? Een beslissingsrecht van een kind 
afnemen? Of talent te laten ontplooien of een normale schoolbaan hebben? 

5. PRAKTSICHE ORGANISATIE OPLEIDINGSONDERDEEL 
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HOOFDSTUK 2 : STROMINGEN IN DE ETHISCHE THEORIEVORMING 

1. INLEIDING 
 
1.1. DILEMMA’S IN DE ZORG 

 
- Ruzie in appartement boven jou …  

à Hoe het beste handelen? Er wat op zeggen of van niets gebaren? 
- Cliënt komt niet op de afspraak … 
- Ouders betalen schoolrekeningen niet … 

Je komt zeer veel dilemma’s tegen in een pedagogische context. Dit kunnen zowel complexe als 
banale dilemma’s zijn. 

Hoe kunnen we nu ethisch handelen ondanks dit dilemma? 

- Subjectivisme : wat zijn de waarden en normen van alle deelnemende partijen? Wat zijn de 
perspectieven van mensen die mee betrokken zijn? 

- (Cultureel) relativisme : het idee dat alles kan. Wat met mensen die weigeren te erkennen dat 
er iets bestaat zoals homoseksualiteit? Wat als deze mensen niet geholpen worden? Kunnen 
we dit aanvaarden?  

- Universalisme : er zijn bepaalde regels en principes die het individu overstijgen. Als 
gemeenschap of zelfs wereldwijd delen we deze met elkaar. Een voorbeeld hiervan zijn de VN-
verdragen, de kinderrechten 

Tussen de laatste twee is een spanningsveld terug te vinden. 

- Verlichtingsdenken : vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Deze basiswaarden vormen ons 
kompas binnen de ethische basiswaarden.  

Vrijheid :  

- Mogelijkheid om eigen keuzes te maken 
- Impliceert verantwoordelijkheid: andere keuzes kunnen maken 
- Wilsvrijheid: onbeïnvloed kunnen kiezen? Dwang?  
 
Het verschil tussen negatieve en positieve vrijheid, is een zeer belangrijk verschil. Dit 
verschil zegt niets over wat goed of slecht is. Het is geen waardenoordeel. Negatieve 
vrijheid gaat over iets niet te doen waardoor iemand vrij zal zijn. Positieve vrijheid 
daarentegen gaat over het  ondersteunen van iemand zijn vrijheid.   
 
- Negatieve vrijheid:  

§ Afwezigheid van dwang, geen inmenging 
§ Overheid/hulpverlening moet zich niet moeien 
§ Autonomie wordt naar voor geschoven 

- Positieve vrijheid 
§ Zeggenschap hebben, kunnen beslissen 
§ Je kan je vrijheid maar benutten als je onderwijs volgt waardoor je leert wat 

de waarden en normen zijn in onze samenleving, … 
§ We komen actief tussen waardoor zij hun vrijheid kunnen benutten 
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Gelijkheid : 

Het gaat over de manier waarop je mensen in dezelfde conditie op dezelfde manier kan 
behandelen. Er zijn echter wel natuurlijk verschillen dus kunnen we dan zeggen dat iedereen 
gelijk is? Er zijn zoveel verschillen tussen mensen die voor ongelijkheid zorgen. Wat gaan we 
doen met iemand die een lagere sociale economische status heeft dan de ander. Moeten we 
zaken aanpassen of net niet?  

De omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we geen gelijkheid creëren wanneer we toch 
iedereen gelijk behandelen. Je kan op verschillende manieren naar gelijkheid kijken. 

Gelijkheidsparadox , je moet opletten met mensen een gelijke behandeling te geven als ze zich 
in een ongelijke situatie bevinden. Hoe gaan we hiermee om?  

Solidariteit 

Een soort van verbondenheid voelen met een bepaalde groep waardoor je bereidt bent om 
mensen uit die groep te helpen en te ondersteunen. Vrijheid, gelijkheid en solidariteit zijn met 
elkaar verbonden. 

‘Difference principle’: ongelijkheid gerechtvaardigd indien het ten goede komt aan minst 
bedeelden. Je moet solidair zijn met precies die groepen die het meest kwetsbaar zijn. Je moet 
deze mensen anders behandelen en deze mensen helpen. Je schaadt hier geen mogelijkheden 
van andere mensen mee maar je helpt wel de zwakkeren. Een voorbeeld hiervan is een lift 
installeren in de bib voor mensen met een rolstoel. 

1.2. KENMERKEN VAN EEN GOEDE ETHISCHE THEORIE 
 

1. Abstracte reflectie en argumentatie 
2. Systematisch overzicht van de ethische principes en basiscomponenten   
3. Integratie in een coherent geheel 
4. Systematische rechtvaardiging van de uitgangsprincipes  

 
1.3. BEOORDLEINGSCRITERIA VOOR ETHISCHE THEORIEËN 

Vroeger: voorschrijven en rechtvaardigen van algemeen geldende normen 

Recent: kritische reflectie over actuele morele normen en praktijken 

1. Helderheid 
2. Coherentie – consistentie 
3. Volledig en omvattend 
4. Simpliciteit 
5. Verklaringskracht 
6. Rechtvaardigheidkracht  
7. Meerwaarde als geheel 
8. Praktische toepasbaarheid  
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2. UTILITARISME (GEVOLGENETHIEK) 

 

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

Kiezen voor handeling met meest wenselijke uitkomst voor alle partijen 

Eén ethisch basisprincipe: bruikbaarheid; geen absolute regels of principes  

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

- Greatest happiness for the greatest number 
- Vb.: Terrorismebestrijding 

Geen overeenstemming over wat de maximale baten zijn: 

- Neutrale en intrinsieke ‘goederen’: gezondheid, vrijheid, geluk (Bentham & Mills) 
- Ook andere waarden, individuele voorkeuren: vriendschap, kennis, schoonheid, succes, 

zelfontplooiing 
 
2.1. TWEE STREKKINGEN BINNEN UTILITARISME  

 
- Rule utilitarianism: Uitgaan van algemene waarden die bepalen wat goed of slecht is (bv. 

clinical deception) De regel is het belangrijkste 
- Act utilitarianism: Kijken naar specifieke handelingen in specifieke situaties. Dit is meer 

contextgericht 
- Noodzakelijk om uitzonderingen te maken op algemene regels 
- bv. in sommige situaties nefast om de waarheid te vertellen om mensen hoop te 

geven 
 

2.2. KRITIEKEN 
 

- Meestal niet mogelijk om alle gevolgen in te schatten (KT vs LT) 
- Te simplistisch (pijn vs genot), cf. marathon, leerplicht 
- Wat met moreel onaanvaardbare voorkeuren en handelingen (bv. kinderen martelen om 

terroristen te lokaliseren/experimenten op dieren) 
- Kan te veeleisend/verplichtend worden (bv. verplichting tot orgaandonatie; in algemeen 

belang handelen, los van persoonlijke interesses of doelen; cf. stilzwijgende toestemming) 
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- Recht van meerderheid doorslaggevend t.o.v. minderheden (bv. enkel inzetten op preventie 
hypertensie bij gekende gevallen via huisartsen (drempel)) 

 
3. KANTIANISME (PLICHTENETHIEK) 

 
- Vertrekken van algemeen geldende morele principes/plichten, vaste regels die je moet 

naleven (‘niemand in de steek laten’, ‘afspraak is afspraak’) 
- Morele aanvaardbaarheid van de deontologie van waaruit men handelt 
- Kant:  

- Wat is goed moreel handelen (autonomie en rede als hoogste doel) 
- Morele plichten bepalen het handelen (respect, waardigheid, etc.)  

- Het ‘categorisch imperatief’:  
- Moreel imperatief dat onder alle omstandigheden geldt (onvoorwaardelijk gebod) 
- criterium om aanvaardbaarheid van handelen te beoordelen  
- Bv. experimenten – informed consent 

 
3.1. KRITIEKEN 

 
- Te absolute karakter (geen uitzonderingen mogelijk) 
- Een handeling die niet voortvloeit uit morele principes gebaseerd op rede en vrije wil is 

onaanvaardbaar (bv. iets doen uit sympathie of emotie) 
- Deontologische bepalingen: negatieve plichten (wat kunnen we niet t.o.v. anderen doen), 

geven niet aan wat we wel moeten doen (bv. euthanasie: volgens deontologische theorie mag 
men niemand doden) 

- Wat met conflicterende plichten (bv. afspraak nakomen en zorg dragen voor); absolute 
waarden en normen opgeven; 

- Veel nadruk op wetmatigheden, regels en minder op relaties en vriendschappen die morele 
plichten in ander daglicht plaatsen 
 

4. LIBERAAL INDIVIDUALISME (RECHTENETHIEK) 
 
- Rechten = Gerechtvaardigde claim die men kan maken t.a.v. personen en de samenleving  

- Aan rechten liggen regels ten grondslag (wettelijke en morele rechten) 
- Rechten zijn echter niet absoluut 

- Kunnen ‘overruled’ worden (bv. ebola) 
- Schending en aantasting van rechten (onrechtvaardige inbreuk) 

- Rekening houden met rechten alle partijen 
- Rechten hangen samen met verplichtingen 

 
4.1. POSITIEVE EN NEGATIEVE RECHTEN 

Positief : Recht op een bepaald goed of dienst van iemand 

Negatief: Recht om niet op een bepaalde manier behandeld te worden (bv. recht om operatie te 
weigeren) 
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4.2. KRITIEKEN 
 

- Rechten zijn maar één van de elementen die maken dat een claim gerechtvaardigd is (niet los 
zien van morele waarden) 

- Geen omvattende theorie, maar wel een aantal afdwingbare regels die individuen en de 
maatschappij moeten naleven 

- Zeer individualistisch, geen oog voor algemeen belang, volksgezondheid,… 
 

5. COMMUNITARISME (GEMEENSCHAPSETHIEK) 
 
- Ethiek dient gebaseerd te zijn op gemeenschappelijke waarden, sociale doelen, traditionele 

praktijken, relaties, samenhorigheid,… 
- Individuele rechten gaan niet boven gemeenschappelijk belang (gezin, wijk, gemeente, 

samenleving) 
- Moraliteit vloeit voort uit gemeenschappelijke, historisch gegroeide normen en hun 

aanvaardbaarheid berust op gedeelde afspraken en belangen 
- Moreel handelen ontstaat uit lokale praktijken, praktijkkennis en opvoeding en vorming  
- Maatschappelijk belang staat voorop (cf. veronderstelde toestemming) 

Belang van historische tradities, institutionele praktijken en maatschappelijk belang benadrukt, 
ondanks accent op individuele waarden 

5.1. KRITIEKEN 
 

- Valse dichotomie ‘autonomie’ – ‘community’; we krijgen sociale rollen en verplichtingen 
immers mee; niet autonoom beslissen 

- Gematigd communitarisme is een zeer aanvaardbare theorie, zelfs voor individualisten 
- Weinig aandacht voor rechtendiscours; eigenlijk complementair en bescherming tegen 

primaat van maatschappelijk belang; 
 

6. ZORGETHIEK 
 
- Geen centraal moreel principe 
- Behoort tot de deugdenethiek (te maken met attitude) 
- Nadruk op karakteristieken eigen aan intieme, persoonlijke relaties (bv. betrokkenheid, 

sympathie, compassie, trouw) 
- Betreft zorgen voor anderen (Gilligan), emotionele betrokkenheid en bereidheid om te 

handelen met personen met wie men een band heeft 
- Gebaseerd op feministische theorieën: 

- Empathische band met anderen (verbondenheid), gevoel van verantwoordelijkheid vs. 
rechten, rechtvaardigheid 

- Deel uitmaken van groepen/structuren (partiality): 
- Belangrijk in zorgende situaties die een contextueel antwoord vereisen 

- Ruimte laten voor: 
- Discretionair en contextueel oordeel (emoties, sympathie, … ) spelen hierin een rol 
- Elke situatie vergt een specifiek antwoord (dat in een andere situatie mogelijks 

iemands privacy schendt) 
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6.1. VIER FASEN VAN ZORGEN 

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

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

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

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

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

6.2. CENTRALE ELEMENTEN 

Wederzijdse afhankelijkheid: 

- Aandacht voor de noden, niet zozeer rechten 
- Verantwoordelijkheid en empathie nodig 

Emotionele responsiviteit: 

- Nieuwe dimensie: emotionaliteit in moreel oordeel 
- Nood aan tonen van een bepaalde emotionele houding en het tonen van gepaste emoties 

 
6.3. KRITIEKEN 

 
- Gebrek aan geïntegreerde theorie: belang van geëngageerd, gepassioneerd en contextueel 

handelen 
- Onpartijdigheid soms raadzaam 
- Morele principes niet loslaten; 

 
7. CASUS : ORGAANDONATIE 
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HOOFDSTUK 3 : BEROEPSETHIEK IN ONDERWIJS EN HULPVERLENING 

1. INLEIDING 

In ons beroep als pedagoog zijn er een aantal waarden waarmee rekening moet gehouden worden. Er 
zijn vier belangrijke waarden binnen ons vakgebied. Het is vrij evident.  

1.1. ZORVERLENERS AAN HET WOORD 

Dit zijn wat casussen waarbij je een beeld krijgt wat in de pedagogische context in brede zin van 
belang is. Als pedagoog is het belangrijk om oog te hebben voor zowel je eigen waarden en normen 
als die van de andere. Het is ook nodig om de verschillen hiertussen te erkennen. 

We moeten voor deze waarden respect tonen. Er zijn echter ook gevallen waar waarden niet 
nagevolgd worden. Er wordt misbruik gemaakt van de macht die hulpverleners hebben. Naast de 
positieve verhalen, zien we ook situaties waarbij de ethische normen worden geschonden. 

1.2. WAARDEN, NORMEN EN REGELS 

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

Heel veel mensen hebben heel wat verschillende waarden. Waarden zijn sterk bepaald door 
overheersend mens – en wereldbeeld in specifieke sociale, culturele en politieke context. 

Vier basisprincipes: 

- Respect 
- Integriteit 
- Verantwoordelijkheid 
- Deskundigheid 

Normen = wat te doen vanuit een bepaalde waarde; handelingsvoorschriften 

Regel = concretisering van bepaalde waarde (in beroepscode). Dit zijn bepaalde voorschriften. 

1.3. BEROEPSETHIEK EN ETHISCHE STROMINGEN 

In beroepsethiek wordt vooral uitgaan van universele principes en gedragsregels / rechten en plichten. 
Er zijn verschillende manieren om met deze waarden om te gaan. We moeten breder denken dan 
enkel in termen van autonomie en redelijkheid. 

Evolueren van een regelethiek (waarbij de focus ligt op gedragsregels en wat men hoort te doen) naar 
een deugdenethiek die ethisch handelen bepaalt: hoe zal ik zijn – wat is waardevol in het leven 
(dieperliggende kenmerken en kwaliteiten)?  

- Deugdenethiek vs. regelethiek: verinnerlijkte waarden vs. verinnerlijkte plichten 
- Oog voor de persoon die handelt en zijn motieven 
- Iemands karakter meest doorslaggevend voor al dan niet ethisch handelen 
- Belang van waarden in een gemeenschap – gedeelde waarden: communitaristische ethiek 
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1.4. HEDENDAAGSE BEROEPSETHIEK 

Toegepaste ethiek, waarbij regel- en deugdenethiek (persoonlijke kenmerken die je niet in regels kan 
gieten) als complementair gezien worden 

- Regelethiek: minimale criteria om gedrag op af te stemmen 
- Deugdenethiek: adviezen voor optimaal gedrag 

Beroepscode: 

- Onaanvaardbaar gedrag bestrijden en optimaal gedrag stimuleren 
- Geen juridische vervolging, maar wel tuchtmaatregel mogelijk 

Vroeger stond de vertrouwensrelatie centraal, nu vooral aandacht voor randvoorwaarden 
(transparantie, voorspelbaarheid, administratie,…) 

Belang van erkenning van hulpverleners door een beroepsvereniging, waarbij men klacht kan 
indienen. Er zijn richtlijnen voor wat correct ethisch handelen is.  

2. RESPECT 

Betreft meeste gedragsregels in beroepscodes 

- Recht op vrije deelname, inzagerecht, recht op geheimhouding, zelfbeschikkingsrecht 
- Gekoppeld aan plichten: informatieplicht, zwijgplicht, plicht tot eerbied voor morele waarden 

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

- Niet te vlug oordelen en klasseren 
- Zich openstellen voor de persoon, ongeacht zijn situatie, verdiensten, status of af te keuren 

gedrag 
- Vindingrijkheid van mensen erkennen. Mensen gaan bepaalde strategieën gebruiken 

om zaken te verbergen 
- Onderscheid maken tussen persoon en gedrag. Het is niet omdat iemand gedrag stelt 

dat negatief is, dat de persoon in kwestie daarom in het geheel negatief is.  
- Welwillende neutraliteit: onbevooroordeeld ontvangen, zonder persoonlijke of gevoelsmatige 

voorkeuren 
- Niet verbonden aan voorwaarden, verdragen dat iemand anders is dan men zou willen; iets in 

vertrouwen bewaren, terwijl men anders zou spreken 
 

2.1. ACHTERLIGGENDE PRINCIPES 

- Empathie voor leefwereld, perspectief en prioriteiten cliënt à Maar is dit mogelijk in alle 
gevallen? Als je de achtergrond van mensen leert kennen, kan dit een hefboom zijn om een 
relatie te leggen met deze mensen om ze te ondersteunen. 

- Mededogen of compassie ≠ medelijden:  

- Voelt zich niet meerwaardig;  

- Betrokkenheid; verplaatsen in situatie ander en hoe men zelf benaderd zou willen 
worden; 
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Respect soms gereduceerd tot honoreren van autonomie en vrijheid 

- Mens moet zelf kunnen uitmaken wat goed en slecht is, recht op zelfbeschikking (Kant) 
- Echter niet absoluut: Geldt vooral voor intellectueel en mondig publiek 

(oordeelsbekwaam). Niet iedereen is altijd even mondig.  
- Creëert misverstand dat alles kan, afhankelijk van iemands keuzes 
- Onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid 

- Negatieve vrijheid: niet belemmerd worden in keuzes en eigen leven inrichten 
zonder inmenging anderen 

- Positieve vrijheid: hoe wil iemand zijn leven vorm geven? Kwaliteit van de 
keuze en hoe past dit in leven (bv. stoppen met roken)  

- Autonomie niet in strijd met afhankelijkheid (cf. negatieve vrijheid): Misschien kan je maar je 
autonomie realiseren als je beseft dat je afhankelijk bent van anderen. Dit hoeven dus geen 
tegenstrijdige principes te zijn. 

- Mensen immers altijd op hulp omgeving aangewezen  
- Onderlinge verbondenheid 
- Niet autonoom geboren: toenemend gevoel van innerlijke zelf 

- Groeiende / verminderde autonomie (bv. onder invloed, depressie) 
- Respect voor innerlijk verborgen zelf (vertrouwelijk) 
- Respect voor autonomie = afstappen van paternalisme (om bestwil), maar opletten 

voor zorgverlamming 
 

2.2. INFORMATIEPLICHT 

Waarden van respect vormen zich concreet :  

- Autonomie afhankelijk van hoeveel informatie men heeft/krijgt 
- Vrijheid bieden om verantwoorde keuze te maken; 
- Afstappen van paternalisme: ene partij heeft deskundigheidsmacht, neemt beslissingen voor 

een andere partij, zonder die te betrekken 
- Delen van informatie om cliënt zelf mee te laten beslissen. Cliënten krijgen de kans om al dan 

niet deel te nemen 
- Toestemming geven om hulpverlening te laten aanvangen: recht op vrije deelname 
- Informatieplicht tijdens en na de hulpverlening: oa. inzagerecht in dossier 

 
2.3. RECHT OP VRIJE DEELNAME 

Geïnformeerde toestemming impliceert: Weten (duidelijk beeld), kunnen (competent en rationeel) en 
willen (vrijwillig). Het is nodig dat mensen goed geïnformeerd worden voordat ze een beslissing 
kunnen nemen. 

Begrijpelijke beschrijving van hulpverleningsproces 

- Noodzakelijke informatie geven (doel, methoden, baten, verloop proces, rechten cliënt) 
- Duidelijke en gewone mensentaal, geen jargon (bv. folders) 
- Schriftelijke toestemming van cliënten (niet evident gezien uitkomst niet te voorspellen) 
- Relevante en ‘voldoende’ informatie geven (geen reclame of misleiding) 
- Openheid en transparantie 
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Recht om HV te beëindigen, behalve: 

- Opdrachtgever met wettelijke bevoegdheid 
- Cliënt niet in staat weloverwogen beslissing te nemen 

- Overgedragen aan wettelijke vertegenwoordiger (ouders, partner, voogd) 
 

2.4. VOLWASSENE MET BEPERKTE KEUZEBEKWAAMHEID 

Vroeg of laat komen we te maken met mensen die een beperkte keuzebekwaamheid hebben. Deze 
mensen zijn zelf niet in staat om eigen beslissingen te nemen. Het is aan ons om in te schatten wat de 
cliënt al dan niet kan. 

Er moet een onderscheid zijn ts. begrips- en oordeelsvermogen:  

- kan men info begrijpen  
- kan men een niet-onredelijke keuze maken op basis van afwegen voor- en nadelen 

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

Plaatsvervangende toestemming nodig: ouders of voogd 

2.5. DWANG 

Dwang in principe niet mogelijk 

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

- Gedwongen opname (wet 26 juni 1990): Bescherming van de persoon van de geesteszieke; 
indien alle andere middelen uitgeput (van enkele dagen – max. 2 jaar) 

- Internering  
- Gedwongen behandeling = wanneer behandeling wordt gestart zonder toestemming van de 

cliënt 
- enkel om gevaar weg te nemen: Bv. bij anorexia 

- Vrijheidsbeperkende en afzonderingsmaatregelen mogelijk, maar opletten voor 
machtsmisbruik 

- Registratie en motivering van deze maatregelen nodig. Je moet het registreren wanneer je 
dwangmaatregelen toepast. Dit is het resultaat door vroegere ervaringen waarbij niet duidelijk 
was hoe hulpverleners handelden in deze situaties. 
 

2.6. EERBIED VOOR MORELE WAARDEN – ZELFBESCHIKKINGSRECHT 

Eerbied voor hele menselijke persoon: eerbiediging morele waarden, geen discriminatie, dezelfde 
kansen geven, niet verder doordringen dan nodig… 

Waarden ontwikkelen door het volgen van voorbeelden van anderen; kunnen veranderen door sociale 
contacten en participatie 

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

Elke handeling/beslissing ingegeven door waarden (bv. samen eten in voorziening = verbondenheid) 
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Niet verkeerd dat hulpverleners (impliciete) waardenkeuzes maken, wel voorkomen dat er sprake is 
van machtsmisbruik en zorgen dat keuzevrijheid gerespecteerd wordt (kritische reflectie en 
relativeringsvermogen); 

Overeenstemming over waarden zoals vrijheid, autonomie, rechtvaardigheid …minder over 
‘traditionele moraliteit’ zoals seksualiteit, spiritualiteit, politieke voorkeur, levenseinde,… 

- Nood aan transparantie? (bv. outen van lesbische geaardheid door 15-jarig meisje) 
- Waakzaamheid nodig bij traditionele waarden; wat roepen ze op en interfereren ze met 

hulpverlening? Indien sterk waardegeladen: recht op informatie over verhouding hulpverlener 
tot thema 

In multiculturele samenleving kan cliënt ander waardensysteem hebben dan vertrouwde westerse 
denken; 

‘Aanpassing’ aan waardenkader van cliënt 

‘Doorverwijzing’, indien men sterk onbehagen ervaart bij waarden die iemand aanhangt of indien men 
neiging heeft iemand ‘te bekeren’ 

Botsende waarden in de praktijk: omgaan met morele conflicten onvermijdelijk. Deze botsende 
waarden zijn daarom niet altijd negatief. Je hoeft dit niet te vermijden maar je moet nadenken over 
wat er gebeurd. Je kan hierdoor ontdekken waarvoor je zelf staat. Samen met collega’s kan je zoeken 
wat je daar nu mee kunt doen.  

- Wens van cliënt gaat in tegen wat hulpverlener kan ondersteunen (bv. abortus na 
verkrachting, racistische overtuigingen cliënt, levenseinde) 
 

2.7. INZAGERECHT, CORRECTIERECHT EN VERNIETIGINGSRECHT 

Een rapport is een manier om aan informatieoverdracht te doen naar je collega’s. Aan de hand van het 
dossier kan iemand veel leren over een cliënt. Het kan zowel ondersteunend werken als op een 
respectloze gebruikt worden. Aangezien het informatie over een cliënt is, moeten zij het recht krijgen 
om deze in te kijken. 

Hoe kunnen we op een respectvolle manier zaken in een dossier opnemen? Client inzage en 
medezeggenschap over de over hem verzamelde en bewaarde gegevens 

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

- Onderhevig aan wetgeving op de privacy (finaliteitsprincipe: geoorloofd doel) 
- Wet op de Patiëntenrechten (2002): inzage binnen de 15 dagen 
- Recht op bijhouden van persoonlijke notities 
- Inzagerecht geven: 

- Max. wachttijd van 14 dagen (evt. bepaalde passages weglaten) 
- Samen met de cliënt 
- Correctierecht, geen verplichting 

Cliënten krijgen meer en meer een zelfbeheer over deze dossiers. Dit resulteert in het feit dat 
hulpverleners met meer respect voor de cliënten moeten omgaan op basis van hun dossier. Deze 
evolutie rond dossiers is vrij recent. 
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2.8. BESLUIT 

Respect is moeilijk te vatten in concrete gedragsregels, het is erg contextueel.  

- Eigen persoonlijke waarden onderkennen + relativiteit ervan inzien 
- Autonomie van de cliënt:  

- ≠ non-interventie, maar in dialoog gaan, waarden expliciet maken en ter discussie 
stellen 

- Betreft niet zozeer ‘vrijheid’, maar waardigheid (zeker in geval van kwetsbare en 
afhankelijke mensen) 

- Afwegen t.o.v. controle 

Concrete casus : de zelfmoordsite van het deep web 

Wat is hier het ethisch dilemma? 

Bijvoorbeeld : Recht op vrije meningsuiting in strijd met mensen beschermen die kwetsbaar zijn 
Bijvoorbeeld : Normaliseren als samenleving of zelfdoding als een taboe 
Bijvoorbeeld : Zelfdoding onder de aandacht, aankaarten of zelfdoding vermijden door mensen er niet 
van bewust te maken 
Bijvoorbeeld : Recht op bescherming of recht op autonomie, zelfbeschikkingsrecht 

Zelfbeschikking bij levenseinde :  

Niet los te koppelen van persoonlijk waardensysteem en specifieke socioculturele context (verbod op 
zelfdoding) 

Wetgeving in verschillende landen 

- Keuzebekwaamheid (bv. in crisissituaties, emotionele spanningen) – autonomie van cliënt 
overnemen (doodsgedachten niet zo uitzonderlijk) 

- Indien men uitgaat van recht op zelfdoding, alternatieven aanreiken 

3. INTEGRITEIT 

Gaat over waarden als eerlijkheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, onomkoopbaarheid, 
waarheidsgetrouw (≈houdingsethiek). Dit zijn waarden die gaan over een bepaalde houding, 
gekoppeld aan deugdenethiek 

Belangrijkste eigenschap van een hulpverlener!  

Integer ≠ onberispelijk (mag wel geen strafbaar/laakbaar gedrag betreffen); transparant erover zijn, 
erover reflecteren met collega’s en kunnen toegeven dat men fouten heeft gemaakt. Het gaat hem 
vooral over hoe je met fouten leert omgaan. Integriteit veronderstelt zelfrespect, innerlijke sterkte, 
zelfwaardering 

Niet vanuit bepaalde regels of plichten, maar uit zichtzelf 

≠ rationalisaties voor onethisch gedrag: rationalisaties dat mensen gebruiken om bepaalde gedrag toe 
te dekken. Hoe je omgaat met fouten, toon je je integriteit.  

- Gedrag niet echt immoreel (wat is té ver); grens verleggen 
- Zich verschuilen achter anderen (iedereen doet het; anderen dwingen mij er toe) 
- Idee dat men dit kan doen, omdat de pakkans klein is 
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- Als anderen er voordeel bij hebben, zullen die ook beschermend optreden (wederkerige 
loyaliteit) 

- Verbonden met persoonlijkheid, organisatie 
 

3.1. VOORNAAMSTE GEDRAGSREGELS IN VERBAND MET INTEGRITEIT  
 

1. Eerlijkheid en nauwkeurigheid:  

Nood aan objectiviteit, juistheid, duidelijkheid,… Anders bedrog of misleiding (vermelden kwalificaties, 
bv. statuut van stagiaire; beperkingen van onderzoek vermelden (cf. onderzoeksdata partnerrelatie)) 

2. Oprechtheid en openheid 

Niet zo objectief te beoordelen 

Afhankelijk van tijd, plaats en context ≠ alles zeggen (bv. confrontatie); afhankelijk van de cliënt zul je 
bepaalde dingen wel of niet zeggen.  Wat je zegt, moet gemeend zijn en in belang van cliënt 

Betrouwbaar zijn in communicatie: soms is niet spreken of half de waarheid zeggen, beter dan 
ongenuanceerd waarheid te vertellen 

bv. meisje verliefd op hulpverlener in de gehandicaptenzorg 

3. Rolintegriteit 

 Dit gaat over het feit dat je soms in een pedagogische context verschillen rollen kan innemen. Deze 
rollen kunnen in conflict met elkaar gaan. De vraag is dan welke rollen al dan niet legitiem zijn.  

Belangenconflicten en exploitatie (bv. seksueel misbruik): in de knoop met aanlokkelijke voorstellen, in 
dubbelzinnige situaties terechtkomen of misbruik maken van kwetsbare cliënten 

- Bevorderen van persoonlijk of politiek belang: meestal weinig vragen over (bv. afhankelijke, 
rijke cliënte - donatie) 

- Aanvaarden van geschenken 

In welke mate interfereert dit met de hulpverlenersrol? Kan het een impact hebben op de kwaliteit 
van de hulpverlening? Wat als een weigering aanvaarden wordt als een weigering? Er zijn hier geen 
zwart-wit antwoorden mogelijk.  

! Gebruik je collega’s en team om deze vraagstukken aan te pakken 

4. Meervoudige relaties: naast hulpverleningsrelatie ook zakelijke, sociale of professionele relatie 
(niet per se verkeerd, behalve in sommige gevallen (bv. seksuele relaties) 

Maken het complexer en bemoeilijken integer gedrag 

Is er een vergroting op uitbuiting of machtsmisbruik? (minder vrij, macht en controle, dynamiek blijft 
doorwerken) à AFSTAND bewaren is een goede oplossing, je moet er voorzichtig mee omgaan. 

Bijvoorbeeld : een logopedist als cliënt. Je hebt een logopedist nodig, aanwerven of niet?  

Risico aantasting van de kwaliteit + effectiviteit van de professionele relatie: minder vrij 

- Diensten in ruil voor diensten (bv. bijles in ruil voor hulp bij computerproblemen): ruilhandel 
- Zakenrelaties met cliënt (bv. duopraktijk met ortho/logo opstarten) 
- Hulpverleningsrelaties met werknemer/collega (werkrelatie impliceert macht en controle) 
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- Hulpverlenings/onderwijsrelatie met familie of vrienden (wederzijdse behoeften); HV gericht 
op behoeften van cliënt; door betrokkenheid professionele rol bij voorbaat ondergraven 

- Vriendschap met cliënten, bv. op basis van dezelfde hobby’s (onevenwicht in de 
vriendschapsrelatie blijft, zelfs na beëindigen hulpverlening) 

- Contacten in ongewone settings/situaties soms bevorderlijk (bv. in vrije tijd) 
- ‘Toevallige’ ontmoetingen 

Meervoudige relaties op zich niet onethisch, maar minder vrij, beïnvloed in oordeel + kans op misbruik 
en belangenvermenging wanneer grenzen geschonden worden; alert zijn voor gevolgen van 
meervoudige relaties 

Bekleden van meerdere rollen kan nadelige gevolgen hebben (bv. cliënt deelt informatie niet mee, 
hulpverlener is bevooroordeeld vanuit andere rol) 

Meervoudige rollen binnen eenzelfde professionele relatie zoveel mogelijk vermijden; anders 
bespreekbaar maken wat de impact is en maximale scheiding aanbrengen; bespreken met collega’s 

Beslissingsmodel (Gottlieb 1993): 

1. Hoeveel macht over de deze persoon 
2. Duur van de relatie 
3. Einde van het professionele contact voorzien? 

 
3.2. ETHISCHE THEORIEËN TOEGEPAST OP HET GEVAL VANDEREYCKEN 

Door ethisch pluralisme: geen eenduidige veroordeling 

Plichtenethiek: universeel geldend principe aanhouden: “Geen seksuele contacten met cliënten” 

Utilitaristen: vooral bekijken in relatie tot gevolgen/aangerichte schade 

Liberaal individualisten: rechten van arts afwegen tegen deze van patiënten 

Communitaristische ethiek: autonomie van het individu zien in relatie tot een hoger goed (vertrouwen 
in de professie) en met oog voor perspectieven van ≠ betrokkenen 

Zorgethiek: zorg, verantwoordelijkheid en verbondenheid; afhankelijkheid inherent aan menselijke 
relaties 

3.3. SEKSUELE CONTACTEN 

Er zijn heel duidelijke richtlijnen, een no go. Voor artsen wordt dit ook beschreven in de eed van 
Hippocrates. Dit soort van relaties met je cliënten kan niet. Zelfs na afloop van het 
hulpverleningstraject is dit moreel niet aanvaardbaar. 

Het gebeurt echter toch wel. Het gaat vaak over kinderen die seksueel worden benadert.  

3.4. LICHAMELIJK CONTACT 

Seksueel contact en lichamelijk contact is iets anders. Sommige gebruiken dit echt als een instrument. 
Non-verbaal gedrag heeft vaak meer effect dan de woorden die je uitspreekt. Soms zegt dit meer en 
komt dit intenser over. Er is dus een moeilijk spanningsveld wat al dan niet mogelijk is. Je moet zowel 
jezelf als je cliënt hierin kennen. 
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Voorwaarden voor lichamelijk contact: 

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

b) Cliënt houdt de controle 

c) Aanraking moet als authentiek en passend ervaren worden 

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

4. VERANTWOORDELIJKHEID 

Je zit in een context met mensen die om hulp vragen, die kwetsbaar zijn. Ze kunnen niet volledig 
verantwoordelijk gesteld worden voor zichzelf. Hoe ga je hiermee om?  

Je kan verschillende definities geven voor verantwoordelijkheden. 

- Minimale invulling: Niets of niemand schade toebrengen (aansprakelijkheids-
verantwoordelijkheid) 

- Maximale invulling: zich engageren voor welzijn anderen, je probeert het goed te doen, zorg 
dragen voor de andere, maakt niet uit of dit tot je takenpakket behoort 
(zorgverantwoordelijkheid) 

Er zijn verschillende vormen van verantwoordelijkheid: persoonlijke, professionele, organisatorische 
en collectieve 

Professionele verantwoordelijkheid: vertaald in beroepscodes in 4 principes: 

1. Schade voorkomen 

Er is een dilemma : zowel ingrijpen als niet ingrijpen heeft consequenties (een of – of situaties); niet 
kiezen is ook een keuze 

Maatregelen bij schade: 

- Communiceren over fouten 
- Schadeclaim: aansprakelijkheidsverzekering (bv. schuldig verzuim) 

 
2. Continuïteit van het beroepsmatig handelen garanderen 

Continuïteit moet gegarandeerd worden in geval van doorverwijzing, ziekte of onvoorziene 
omstandigheden. Je verantwoordelijkheid stopt niet na het doorgeven van een case.  

3. Zorg voor kwaliteit 

Je moet proberen om de hulpverlening die je biedt zo kwaliteitsvol mogelijk te houden. Je kan dit op 
tal van manier bewaken.  

Het bewaken van kwaliteit gaat vaak ook gepaard met heel wat andere verplichtingen; administratie, 
overleg, literatuur opvragen, mensen zien, … Je moet de afweging maken om met de cliënt bezig te 
zijn of met de kwaliteitsbewaking. 

4. Verantwoordelijkheid nemen voor collega's 

Je moet ook durven kritiek te geven op je collega’s, in gesprek gaan. Je moet het handelen van je 
collega’s kritisch bevragen. Er zijn mogelijke vormen van onethisch gedrag!  
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5. DESKUNDIGHEID 

Je moet constant je bekwaamheid blijven ontwikkelen, levenslang leren. Ga geen opdrachten 
aannemen waarvoor je deskundigheid mist. Je zorgt dat je goed geschoold bent om de mensen te 
helpen 

Verschillende niveaus van deskundigheid: 

1. Intellectuele: gezond verstand, analytisch vermogen 
2. Vaktechnische: knowhow en instrumentarium; bijscholing nodig; bijhouden vakliteratuur + 

volgen nieuwe tendensen en methoden (voldoende bekwaamheid) 
3. Emotionele deskundigheid 

In staat zijn om empathie te tonen. Je moet kunnen omgaan met emoties en heftige gevoelens. Er is 
een betrokken en doorleefde houding nodig, geen afstandelijke houding.  

Bij een grote betrokkenheid is er een gevaar op burnout = verminderde emotionele deskundigheid 

- Frustraties: discrepantie tussen toewijding en verwachte bevrediging/bevestiging voor zichzelf 
(verlies van geloof in zichzelf, persoonlijke doelstellingen) 

- Beschermen: duidelijke rolafspraken, tijdsmanagement, sociaal ondersteuningssysteem 

Belang van een bestaansethiek:  

- Continue reflectie op kwaliteit van functioneren en wat waarde heeft in dagelijks leven 
- = bekwaamheid om met jezelf om te gaan ~ positieve zorg voor de psyche (Aristoteles) 

 
4. Morele deskundigheid 

Kunnen omgaan met morele dilemma’s, ethische vraagstukken. Je moet de morele deskundigheid 
ontwikkelen  

- Ethische gevoeligheid: situaties inschatten waarbij iemands handelen invloed heeft op welzijn 
van anderen  (empathisch gevolgen inschatten) 

- Ethisch redeneren: welke actie juist, rechtvaardig of goed is (ethisch ideaal) 
- Ethisch beslissen: keuze maken tussen mogelijkheden, al dan niet morele ideaal (cf. Kohlberg) 

volgen (anticiperen op gevolgen van keuzes) 
- Uitvoeren ethisch gedrag: uitvoeren wat men van plan is 

Bij complexe dilemma’s zijn bestaande beroepscodes vaak ontoereikend, daarom ordening van 
principes: 

- Welzijn van andere bevorderen 
- Geen schade veroorzaken 
- Autonomie respecteren ! 
- Eerlijk zijn 
- Betrouwbaar zijn 
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HOOFDSTUK 4 : PRIVACY EN DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 

1. PRIVACY 

Het gaat over dat domein, wat echt van jezelf is, wat je niet deelt met anderen. De personen waarmee 
je dit wel deelt, kies je zelf.  

Er is een wettelijke grond voor privacy, het is op basis hiervan dat een kader wordt gesteld voor die 
contexten waar wij als pedagogen worden tewerkgesteld. We worden vrij snel geconfronteerd met 
vragen rond privacy. Pedagogen zijn minder op de hoogte van regels hierrond dan rond regels van 
beroepsgeheim. De logica hierachter is dat beroepsgeheim specifiek consequenties heeft op jou 
relatie met de cliënt. Beroepsgeheim zit op de exacte relatie met de cliënt. Het onderwerp van privacy 
is echter enorm belangrijk. Het is van belang dat pedagogen hiervan op de hoogte zijn. 

In onze grondwet is een bepaald artikel in het leven geroepen. In de grondwet staan de grond 
principes van een land. Veel regelgevingen komen voor uit bepaalde principes uit de grondwet. Het 
beschermen van je persoonlijke levenssfeer wordt vermeld in de grondwet.  

Er worden vaak  uitzondering gemaakt voor kinderen, voor minderjarigen.  

Definitie: 

- Wat niet bij iedereen hoort; enkel van jezelf 
- De persoonlijke vrijheid te staan waar je wil, je af te zonderen van anderen, een plek voor 

jezelf, een privédomein 
- Niet zonder toestemming betreden 
- Wettelijk grondrecht  

De grondwet is verder geconcretiseerd is verschillende wetgevingen.  

WVP: verwerking persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden (Wet ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, 8-12-1992) 

- Niet gegevens voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik 
- Deze geldt bijvoorbeeld voor studenten en de prof. Het gaat niet over huishoudelijke relaties, 

een relatie tussen partners 
- Een grijs vlak ; tot hoever mogen ouders de privacy van kinderen schenden – een voorbeeld ; 

een brief openen die voor je kind bedoeld is (briefgeheim)  

WRP (2002):  

- Patiënt recht op bescherming persoonlijke levenssfeer bij elk contact met beroepsbeoefenaar 
(bv. geen gezondheidsgegevens doorgeven zonder expliciete toestemming, er bestaan 
voorwaarden voor) 

- Recht op ruimtelijke privacy: respect vr intimiteit (bv. aanwezigen bij onderzoek, gesprek 
beperkt) 

DRPM: Decreet rechtspositie minderjarige 

- Rekening houden met politieke, filosofische, ideologische of religieuze overtuiging of seksuele 
geaardheid 

- Jongeren mogen zelf kiezen met wie ze omgaan (bv. bezoekrecht) 
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Ook vervat in het kwaliteitshandboek: 

- Sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen 

Bijvoorbeeld kinderen en internet 

Moeten ouders afspraken maken met kinderen? Mogen kinderen alleen met hun laptop op hun kamer 
zitten of moet hier een controle zijn? Schend je kinderen hun privacy als ze in de living een laptop 
gebruiken? Moeten er hier afspraken gemaakt worden? Moeten kinderen beschermd worden of 
moeten we ze hun privacy gunnen?  

Bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis 

Wie mag er in je kamer? Wanneer mogen die in je kamer? Welke info mag er doorgegeven worden? 
Wie mag je wassen? Moet dit een man of een vrouw zijn? Wanneer komt er bezoek? 

1.1. VERSCHILLENDE DIMENSIES 

Er is een algemene wetgeving voor privacy maar toch is dit een containerbegrip. Waar gaat dit nu 
eigenlijk over? Op basis van deze wetgeving en uitspraken van rechters wordt het concept vna privacy 
wat beter ingevuld. 

- “Right to be let alone”: recht op een private leefwereld (eigen kamer, woning, …), waar men 
zelf kan beslissen; bv. ook in voorziening recht op eigen (gedeelde) ruimte (ruimtelijke privacy) 

- Recht op fysieke, morele en psychische integriteit: recht om eigen lot te bepalen en leven op 
eigen manier te leiden (zelfbeschikking); bv. tattoos/piercings, men mag zelf beslissen om 
medische therapie te weigeren 

- Informationele privacy: recht op geheimhouding/uitwisseling van informatie over een persoon 
(WVP – beroepsgeheim) 

- Relationele privacy: recht om vrij menselijke contacten uit te bouwen en gedachten, opinies 
en gevoelens uit te wisselen (bv. zelf vrienden kiezen en wie men wil ontvangen) 

Alles hangt af van je doel. Privacy issues moet je bekijken in functie van het doel. 

1.2. IN EVOLUTIE 

Privacy is een oud onderwerp maar toch zien we dat dit recent ook van toepassing is. De laatste jaren 
is er een grote actualiteitswaarde ontstaan is. Deze waarde is het gevolg van de technologische 
evoluties van de laatste jaren. Een voorbeeld; een camerabewaking in een winkel 

1.3. ONZE PRIVACY ONDER DRUK 

In het kader van angst voor terroristische aanslagen, gaan we steeds meer controles doen. Hoe meer 
er gecontroleerd wordt, hoe meer er kans is op een eventuele schending van de privacy.  

De laatste jaren is er een discussie voor het al dan niet toelaten van vingerafdrukken op een 
identiteitskaart. Deze discussie is ook een gevolg van een extra beveiliging. 

Een onschuldig bericht op facebook kan een impact hebben op je mogelijke professionele carrière. 
Een eventuele job kan je hierdoor geweigerd worden. Wat je post op een facebookprofiel, kan een 
invloed hebben op situaties die hierbuiten staan.  
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2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Inwinnen, verwerken en doorgeven van informatie centraal in pedagogische en sociaalagogische 
beroepen 

Hulpverleners goed op de hoogte van regelgeving op vlak van beroepsgeheim, veel minder op vlak van 
privacy  

- Strafrecht (uitwisseling van gegevens: waarborgen vertrouwelijkheid) vs. ruimer 
toepassingsgebied (verzamelen, invoeren, verwerken en uitvoeren van persoonsgegevens) 

Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens (1992) 

- Op welke manier, onder welke omstandigheden persoonsgegevens verwerkt en doorgegeven 
mogen worden (bv. parkeerboetes, elektronische ID)? 

- Overal camera’s (wat gebeurt hiermee?) 

2.1. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT TOELAATBARE VERWERKINGEN VAN 
PERSOONSGEGEVENS 

Artikel 5 WVP: 

1. Ondubbelzinnige toestemming betrokkene 
2. Uitvoering van een overeenkomst met betrokkene als partij 
3. Verplichting opgelegd door wet, decreet of verordening – informatie die gegeven moet 

worden voordat de hulpverlening georganiseerd kan worden 
4. In functie van het vitaal belang van de betrokkene  
5. Uitoefenen van een taak van openbaar belang of openbaar gezag 
6. Behartiging van gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor dataverwerking, mits 

rechten van betreffende persoon niet zwaarder doorwegen – een boete wordt gekoppeld aan 
een bepaalde nummerplaat om zo de openbare veiligheid te kunnen garanderen 

Privacy is een individueel recht dat je eigenlijk steeds kan intrekken of toestemming voor geven. 
Toestemming is niet voor altijd geld, je behoudt je individueel recht om die toestemming te allen tijde 
stop te zetten.  

Toestemming = op informatie berustende wilsuiting waarmee men aanvaardt dat persoonsgegevens 
worden verwerkt 

Afstandsclausule: niet elke keer opnieuw toestemming vragen. In de hulpverlening wordt de idee 
gebruikt dat informatie gaat over ruimere processen van hulpverlening. Als er in het begin 
toestemming gevraagd wordt, zal dit niet opnieuw in elke stap van de hulpverlening opnieuw 
gebeuren.  

! enkel indien noodzakelijk voor adequate begeleiding en hulpverlening  

Persoonsgegevens: informatie betreffende een natuurlijk persoon die geïdentificeerd of 
identificeerbaar is 

2.2. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE HOUDER VAN PERSOONSGEGEVENS : TRANSPARANTIE 

Openheid tonen in wat je doet met die gegevens is belangrijk. Dit doe je door de cliënt duidelijk te 
maken waarom je bepaalde gegevens verzameld.  
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2.3. FINALITEIT EN PROPORTIONALITEIT 

Finaliteit van de gegevensverwerking:  

- Voor duidelijk omschreven en gewettigde doeleinden  
- vb. Integrale Jeugdhulp: op grond van vraag aan minderjarigen continuüm van hulp bieden; 

oa. aanleg van dossier maakt deel uit van deze hulpverlening; gegevens mogen uitgewisseld 
worden door de toegangspoort, trajectbegeleiders, … 

Proportioneel:  

- Niet meer gegevens dan nodig verzamelen en niet langer dan nodig bewaren 
- Relevantie? Uitbouwen op basis van vertrouwensrelatie 
- Geen algemene regels rond wat verzameld mag worden 
- Ook bewaartermijn niet strikt bepaald (niet langer dan nodig voor doeleinden verwerking) 

- Persoonlijke documenten niet vernietigen !!! 

Beveiligings- en voorzorgsmaatregelen: 

- Gegevens op de computer; zorg dat niet iedereen hier toegang tot heeft. Zorg ervoor dat er 
een zekere drempel, beveiliging is voordat je gebruik kan maken tot bepaalde gegevens 

- Gegevens bijwerken en verbeteren 
- Voorzorgsmaatregelen: zorg ervoor dat de informatie niet zomaar bij iemand terecht kan 

komen 

Mededeling aan derden: 

- Enkel aan gerechtigde personen (op hun beurt gebonden door privacywetgeving) 
- Bv. pleegouders: geen recht op inzage dossier van minderjarig pleegkind 
- Voordat je iemand filmt of registreert, toestemming vragen; nogmaals voor publicatie in boek 

of op website 

2.4. VERBOD OP VERWERKING PRIVACYGEVOELIGE GEGEVENS 

Er is een verbod op een aantal gevoelige informatie bij te houden. Deze informatie is zo persoonlijk 
dat er een principe geldt dat deze niet bijgehouden mogen worden.  

Concreet naar hulpverlening : sommige informatie heeft geen meerwaarde voor het dossier van een 
cliënt. Als je informatie wil over een bezoek bij een dokter, moet je contact opnemen met de 
begeleidende dokter.  

Het kan er in praktijk echter soms anders aan te gaan. De grootste oorzaak hiervan is het feit dat 
hulpverleners niet op de hoogte zijn van de wetten hierrond.  

2.5. RECHTEN VAN DE GEREGISTREERDE 

Hoe kan je een inzagerecht voor de patiënt garanderen? Een cliënt op de hoogte brengen van zijn of 
haar dossier is aan een aantal regels verbonden. Eerst en vooral moet de cliënt bij aan geïnformeerd 
worden. Daarnaast heeft hij recht op toegang tot de informatie waar eventuele correctie of 
verwijdering mogelijk is.  
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2.6. VERSLAGGEVING EN DOSSIERVORMING 

- Belangrijk in functie van effectieve hulpverlening, opvolging en overdracht 
- Nood aan open verslaggeving 
- Gestandaardiseerd patiëntendossier vaak onmogelijk 

Het dossier is niet enkel van de voorziening maar ook de cliënt wordt mede-eigenaar. Het is dus 
belangrijk dat het dossier binnen bereik van de cliënt wordt gehouden. Als hulpverlener moeten we er 
dan ook bij stilstaan dat we niet alles in een dossier plaatsen, wat schrijven we op en wat niet? De 
dingen die je neerschrijft moet je ook delen met je cliënten. 

Soms is het gevaarlijk om te confronterende of niet bevattelijke info neer te schrijven. Het zou ervoor 
kunnen zorgen dat de cliënt zaken te zien krijgt die hij niet wil. Het is dus nodig om de toegang tot het 
dossier steeds te begeleiden. 

2.7. MEDISCHE INFORMATIE 

Communiceren met patiënten erg belangrijk + afspraken hierover maken (wat, hoe, …)  

Patiënten hebben recht op medische informatie (WRP) 

Er zijn een aantal rechten / wetten rond het inkijken van een dossier. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk 
om na het verzoek binnen de 15 dagen een inzage te organiseren.   

Minderjarigen: Gebruik je team om dit soort vragen op te lossen 

- Bij redelijke beoordeling van belangen, mag hij rechten zelf uitoefenen, anders ouders 
(afhankelijk van leeftijd + maturiteit) 

- Bij lichte risicoarme ingreep is toestemming bekwame minderjarige voldoende 
- Bij zwaardere ingreep is toestemming van ouders en minderjarige vereist 

 
3. GDPR ; ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  

25 mei 2018: nieuwe Europese verordening General Data Protection Regulation (GDPR) 

- Hoe omgaan met persoonsgegevens, in welke mate worden persoonlijke gegevens 
beschermd.  

- Meer ten dienst van de persoon, die eigenaar is van de gegevens 

Actualisering en activering van de WVP 

- Ip-adres, surfgeschiedenis, online-aankopen als identificeerbare gegevens 
- Extra-gevoelige persoonsgegevens (godsdienst, medische gegevens) 

Niet zomaar gegevens verzamelen, maar aangeven waarom 

- Zorgvuldig, veilig en verantwoordelijk: dataregister, privacyverklaring, data protection officer 
(dpo) 

- Geen verkoop van gegevens meer mogelijk (Facebook) 

GDPR geeft rechten aan eigenaars van persoonsgegevens: 

- Offline halen info, ondubbelzinnige toestemming geven, 
- Informeren over datalekken 
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Afdwingbaar! 

- Informatie over jezelf makkelijker verkrijgen in een bruikbaar elektronisch formaat 

Bij klachten: gegevensbeschermingsautoriteit 

- Deze heeft de capaciteit om bepaalde inspecties te doen en indien nodig bepaalde sancties te 
geven. 

- Uitgebreide bevoegdheid: inspectie- en sanctiemechanisme 
- Boetes en rechtsvorderingen mogelijk, maar blijft vooral een informatie- en adviesorgaan 
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HOOFDSTUK 5 : STRAATHOEKWERK : EEN PROFESSIE MET EEN DEONTOLOGIE 

1. BEROEPSETHIEK 

De deontologie ("plichtenleer", vanuit het Grieks, deon, “plicht,” en logos, “rede”) is een ethische 
stroming, die uitgaat van absolute gedragsregels, vaak, maar niet altijd, gesteld als normen.   

Regelethiek/plichtenleer (Kant, Mill, Bentham) 

- “Wat richt het minste schade aan?” 

Deugden- of houdingsethiek (Plato, Aristoteles, Tronto) 

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

Communicatieve ethiek (Hobbes, Rousseau, Levinas) 

- Perspectief van het individu in relatie tot perspectief van de maatschappij. We kiezen de kant 
van onze ‘gasten’. Het gaat over ethiek, over keuzes maken. Het is permanent het afwegen 
van de keuze aan welke kant je staat.  
 

2. DOELSTELLINGEN 
 
- Contact krijgen met de personen waarmee je werkt. Het kan georganiseerd zijn MAAR dat 

resulteert ook in leugens. Als je mensen gewoon laat vertellen, zal alles spontaner verlopen.  
- Relatie opbouwen. Een relatie is een werkwoord, op gepaste moment vertel je ook eens iets 

over jezelf. Je kan geen sociaal werk doen vanaf op afstand. Je kan pas iets betekenen voor 
anderen eens je dicht bij iemand staat. Je houdt geen afstand, je doet dingen met afstand.  

- Zicht krijgen op ‘gasten’ en hun situatie. Er zijn zoveel verschillende interesses.  
- ‘Gasten’ (en diensten) ondersteunen. Uitzonderingen moeten aangepakt worden hoewel je 

ook de regels moet kennen 
- Tot stand brengen van communicatie  tussen ‘gasten’ en hun omgeving en/of milieu. De 

context is ook wie je zelf bent, de mens heeft ook een context.  
- Door samenwerking, signaalfunctie en belangenbehartiging. We moeten politiserend werken, 

hetgeen wat je vast hebt moet bespreekbaar gemaakt worden.  
 

3. DE METHODIEK 

Een methodiek is de visie die je hebt op de maatschappij. Het is niet hetzelfde als een techniek. Hoe 
langer, hoe meer mensen geen zorg meer krijgen en aan hun lot worden overgelaten.  
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Iedereen doet op elk moment wat hij/zij denkt dat het beste is. (wij dus ook!) moeten we kwaliteit niet 
op een andere manier definiëren?  

Menselijkheid voor de cliënt  

Een cliënt wil menselijk behandelt worden, zijn probleem moet niet direct opgelost worden. Als sociaal 
werker kan je niet elk probleem volledig weg doen. Er zijn wel voldoende tools om bijvoorbeeld te 
luisteren.  

- Luister naar mij 
- Troost mij 
- Hoop verlenen, hoop dat het nog kan goedkomen 

Dit staat in geen enkel programma maar toch is dit wat de cliënt nodig heeft.  

Bekommernis voor onszelf  

Is het hier wel goed?  

Als je bezig bent met je hart te bevriezen, dan moet je stoppen met je job. Als je teveel voeling krijgt 
met je cliënten, zoek extra ondersteuning.  

Herbergzaamheid voor onze organisatie 

Als iemand aanklopt, moet een organisatie die persoon welkom heten. Het gaat dan zowel over 
personeel als cliënten.  

Fatsoen voor onze maatschappij 

Wat is er fatsoenlijk? Wat is er menselijk? 

 

We zijn verhalenvertellers. Stappen naar een professional is meestal pas de laatste stap wanneer je 
het moeilijk hebt. 

3.1. WAT DOEN WIJ? 
 
- Huldig het principe: al wat mijn cliënt me vertelt, aanreikt of toont, blijft bij mij. à 

beroepsgeheim; als je als sociaal werker vertrouwd wordt, zullen ook meer zaken tegen jou 
verteld worden. Het blijft tegen jou en de cliënt. Stel dat je iets vertelt, dan maak je het 
anoniem.  
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- Als ik denk dat dit niet zal lukken, zeg ik meteen aan mijn cliënt waarover hij niet mag spreken 
(en geef ik dus ook toe dat hij aan het verkeerde adres is). Dit is eigenlijk een belachelijke zin, 
je kunt dit niet afbakenen. Als sociaal werker moet je open staan voor alle verhalen 

- Als een cliënt me iets toevertrouwt, dan luister ik goed en panikeer ik niet. Ik vraag op het 
eind van zijn verhaal: “Waarom vertel je me dit en wat wil je dat ik er mee doe?” 
In veel gevallen wordt er gezegd, helemaal niets.  

- Als ik er samen met de cliënt niet uit raak, dan vraag ik of ik zijn verhaal anoniem mag delen 
met een collega, mijn coördinator of team om na te gaan wat ik nog kan doen. 

- Lig ik ethisch in de knoop met een casus dan zoek ik een externe supervisor om mijn probleem 
-niet dat van mijn cliënt- te bespreken.  

- Als ik dan nog twijfel laat ik meteen weten aan mijn cliënt en coördinator dat ik de  informatie 
zal overdragen aan de onderzoeksrechter (niet aan de politie). Het kan gebeuren maar 
eigenlijk zou je dit toch niet mogen doen.  

- Ik laat nadien aan al mijn collega’s weten dat ik mijn beroepsgeheim gebroken heb. 
- Ik overweeg en overleg of ik niet beter verander van job. Als je je beroepsgeheim schendt, 

komen mensen niet meer langs omdat ze je niet vertrouwen. Een andere job is dus de beste 
mogelijkheid. 

Op wetgevend vlak is er vanalles verandert. Dit is meestal ten nadele van het beroepsgeheim.  

Authenticiteit, betrouwbaarheid, empathie, gelijkwaardigheid, onvoorwaardelijkheid, openheid, 
positieve ingesteldheid, professionele nabijheid, respect, … 

‘Hoe omgaan met’ is heel erg belangrijk. Het geslacht doet er niet toe, de organisatie doet er niet toe 
maar het is de hulpverlener zelf die mee vormgeeft en bepalend is. 

4. EEN HANDLEIDING? 
  
1. Sluit niet uit en ga op zoek - Zoek en volg het tempo van de ander want dat van ons is heel 

onregelmatig à herbergzaamheid – de goeie herder is degene die op zoek gaat naar het 
verloren schaap. Probeer het ritme en tempo van de ander te zoeken 

2. Kies de kant van je klant - Ga op zoek naar hun sterktes want het is te gemakkelijk om te 
vertrekken vanuit onze sterktes.  

3. Leer (weer) luisteren - ”luisteren is de eerste daad van liefde” (Jung) (en praten is zo veel 
gemakkelijker) Tijd en inspanning zijn belangrijk 

4. Leg jezelf in de weegschaal - Geef hen krediet maar neem geen krediet. Je vertelt ook nu en 
dan iets over jezelf. 

5. Vereenvoudig, zowel over taalgebruik als over procedures 
6. Ken de regels maar koester de uitzondering - Laat hen nooit ‘schieten’ want we willen geen 

gemakkelijke casussen, toch? 
7. School bij, blijf leren 
8. Verantwoord je en eis je plaats op 
9. Werk aan een visie 
10. Hoed je voor een Mexicaans leger 
11. Houd het beroepsgeheim in ere : fundamentele handelingskader 
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HOOFDSTUK 6 : KINDERRECHTEN ALS ETHISCH REFERENTIEKADER VOOR HET PEDAGOGISCH 
HANDELEN 

1. INLEIDING 

Hoe vertalen ethische principes zich naar kinderen? De manier waarop we kijken naar kinderen zijn 
gebaseerd op bepaalde aannames. Dit bepaalt hoe we kijken naar wat ze wel of niet kunnen en ook 
hoe we kijken naar ethische vraagstukken. 

Deze aannames zijn historisch en contextueel bepaald (sociale klasse, gender etc.): kindbeeld als 
sociaal construct. Doorheen de tijd varieert het kindbeeld en de context. Een voorbeeld ; het verschil 
tussen jongens en meisjes voor het vervoer naar een fuif 

Hoe kinderen ontwikkelen, speelt ook mee in de manier waarin we omgaan met deze vraagstukken. 
We moeten (jonge) kinderen beschermen want ze zijn kwetsbaar en in de samenleving zijn 
verschillende gevaren. We zoeken naar oplossingen voor bepaalde situaties. Ons beeld van kinderen 
heeft een impact op ons handelen. 

De wijze waarop we naar kinderen kijken, de vaak impliciete aannames zoals biologische of 
psychologische kenmerken, geven mee vorm aan ethische en morele vraagstukken m.b.t. kinderen en 
de wijze waarop we met deze vraagstukken om gaan. Bepaalde ideeën over kinderen bepalen mee 
hoe we hiermee omgaan. 

Traditioneel quasi afwezigheid voor de aandacht van kinderen in de ethische theorievorming: kinderen 
zijn geen morele actoren 

Theorieën gestoeld op mensbeelden waarbij kinderen impliciet worden uitgesloten, op basis van een 
onderscheid tussen normatieve regimes voor volwassenen en normatieve regimes voor kinderen 

Kinderrechtenbeweging bracht hier verandering in  

2. KINDEREN IN DE ETHISCHE THEORIEVORMING 
 
2.1. MODERNE ETHISCHE THEORIEËN : AFWEZIGHEID VAN KINDEREN 

Figuren die belangrijk zijn.  

A. JOHN LOCKE 
 

- Kinderen zijn kleine volwassenen en geen eigensoortige wezens…; de categorie kinderen 
bestaat niet, we moeten ze als volwassenen erkennen 

- … maar: beschikken niet over een ‘oordeelsvermogen’, het moreel vermogen om een oordeel 
te vellen op basis van redelijkheid è onderworpen aan ‘ouderlijke macht’  
We kennen dit wel toe aan volwassenen. Kinderen hebben de reden tot het afwegen van 
morele waarden nog niet ontdekt dus zijn ze onderworpen aan de ouderlijke macht 

- Ouderlijke macht = hoederecht ≠ beschikkingsrecht van ouders, ouders kunnen niet zomaar 
alles voor hun kinderen beslissen. Wanneer kinderen zich ontwikkelen, moet je ook meer en 
meer rekening houden met hen. Kinderen zijn geen eigendom van ouders. 

- à toekennen van rechten aan kinderen die door ouders gerespecteerd dienden te worden 
- à Eerste filosoof die kader schepte waarin kinderrechten denkbaar werden 
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B. JEAN JACQUES ROUSSEAU 
 

- Wat is de plaats van kinderen en jongeren in deze samenleving? 
- Ontwikkelede visie op eigensoortige mortaliteit van het opgroeiende kind à visie op kinderen 

buiten de ‘normale’ orde van moraliteit en redelijkheid. Ze vallen buiten de moraliteit die we 
aan volwassenen toekennen. Ze hebben een eigen, nog te ontwikkelen moraliteit want ze 
kennen het verschil tussen goed en kwaad niet.  

- Kinderen worden gekenmerkt door morele onschuld 
Als je kinderen niet opvoedt, zullen ze geen moraliteit ontwikkelen. Kinderen moeten 
afgeschermd worden van de wereld, er moet een apart kindwereld zijn. Kinderen zullen 
langzaam aan hun moraliteit ontwikkelen. 

- Moraliteit = ontgroeien uit de spontane orde ≅ Kant 
- Autonomie van de mens als rationeel wezen staat voorop 
- Kinderen konden geen leden of participanten zijn in het moreel universum, ze moeten 

hier langzaam in gesocialiseerd worden 
- Doel opvoeding = ontwikkelen van het kind tot een volwassen burger in de civiele 

maatschappij  
 

C. JOHN STUART MILL 
 

- Een grondlegger van het utilitarisme 
- Utilitair liberaal à anti-paternalistisch schadebeginsel: het enige doel waartoe de mens 

gerechtigd is om de handelingsvrijheid van een ander te beperken is het voorkomen van 
schade aan anderen  
Er wordt gedacht vanuit maturiteit. Omdat kinderen nog niet matuur zijn, mogen we 
tussenkomen. Kinderen moet tegen zichzelf beschermd worden 

- è legitimering vanuit maturiteitsdenken >< kinderen 
 

D. RAWLS 
 

- Een van de grootste figuren rond de stroming waarbij aan rechten gedacht worden.  
- Desinteresse voor het probleem van ouderlijk paternalisme 
- Centrale actor in rechtvaardigheidstheorie = ‘head of family’  
- Wel rekening houden met belangen van toekomstige generaties; een kijk op kinderen als de 

toekomst. Daarom moeten we goed voor ze zorgen in de eerste levensjaren, om de toekomst 
te verzekeren 

- Geen erkenning van morele rechten voor minderjarigen 
 

E. HABERMAS 
 

- Communicatieve ethiek: systeemwereld >< leefwereld 
- Een kritische stroming binnen de psychologie 
- Affectieve, emotionele zaken hebben geen plaats binnen het ethisch denken. Kinderen 

waarbij dit wel centraal staat, kunnen geen morele beslissingen maken 
- Ethisch handelen wordt exclusief gedefinieerd als een cognitief-rationeel handelen waarbij 

affectief-emotieve motieven uit het ethisch perspectief gebannen worden à kinderen? 
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F. NOZICK – GAUTHIER : LIBERTARISME 
 

- De vrijheid wordt hoog ingeschat. De overheid moet zich niet echt bemoeien met mensen. 
Mensen moeten over alles zelf kunnen beslissen, zelfbeschikking is het hoogste goed. Er is dus 
een kritiek op een overheid die zich te sterk moeit.  

- Focus op volwassenen die reeds over zekere onvervreemdbare rechten beschikt 
- Weliswaar anti-paternalistisch standpunt, maar beperkt tot verhouding burger – overheid, 

niet tot verhouding kind – ouder 
Paternalisme : iemand anders denkt voor jou 
 

G. CONCLUSIE 
 

- Morele actor in moderne ethische theorieën gebaseerd op volwassen-ideaal van sociaal-
economische onafhankelijkheid en cognitieve rationaliteit 

- Paternalisme voornamelijk geproblematiseerd vanuit staatspaternalisme (de rol van de 
overheid) en amper vanuit ouderlijk paternalisme 

- Alle mogelijke vormen van intermenselijke afhankelijkheid worden als moreel verdacht gezien 
- Focus op wilstheorieën: vrije wil en autonomie verwierven morele prioriteit – om tot een 

moreel oordeel te komen, mag je niet afhankelijk zijn van anderen 
- De zorgethiek is een ethisch referentiekader waar de plaats van kinderen ook belangrijk is 
- Radicale tegenstelling tussen 

Moreel (volwassenen) >< a-moreel (kinderen) 
Onmondig (kinderen)  >< mondig (volwassenen) 
object (kinderen) >< subject (volwassenen) 

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

1. Verwerpen van vooronderstelling van rationaliteit, wilssoevereiniteit en autonomie als 
volwassen kenmerken in de moderne moraal; 

2. Het de facto ontzeggen van diezelfde kwaliteiten aan kinderen  

3. DE KINDERRECHTENBEWEGING 

Eind 19de – begin 20e eeuw: 

- Focus op “kwetsbare kind”, vertaald in beschermingsrechten en gedragen door de 
kinderbeschermingsbeweging 

- Verklaring van Genève (1924) – Verklaring voor de Rechten van het Kind (1959) – teksten die 
de rechten van kinderen neerschrijven en erkennen. Het gaat voornamelijk over bescherming 

Verbonden met idee van ‘pedagogisering’: in pedagogische termen gaan omkleden van de kindertijd 

- Oprichting van onderwijs, jeugdzorg, jeugdwerk, etc. (cf. institutionalisering) 
- Professionalisering van deze werkvelden (opleidingen voor kinderverzorgers, pedagogen, 

leerkrachten, sociaal werkers, etc.) 
- Kenmerkend voor de kindertijd = ‘moratorium-status’: 

- Kinderen worden aparte groep in de samenleving, met aparte kenmerken en 
specifieke gedragingen 

- Kind = “nog-niet” status >< volwassene  
- Jeugdmoratorium/ jeugdland – een wachtstation om volwassen te worden.  
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Na WOII: focus op zelfbeschikkingsrechten ook voor kinderen. Kinderen zijn wél is staat om 
beslissingen te nemen, tot een moreel oordeel te komen. De capaciteiten van kinderen worden 
onderschat. Hierdoor krijgen ze geen plaats in de samenleving en dat moet veranderen. Ze moeten 
een zekere autonomie krijgen.  

à Kindbeeld: het “autonome kind” 

The Bill of Rights for the Young (Farson, 1978): een pamphlet, een document waar bepaalde rechten 
voor kinderen in te vinden zijn.  

De VS is het enige land ter wereld dat zich niet gebonden heeft aan het kinderrechtenverdrag. Het 
verdrag inzake het kind is hetgeen wat we momenteel gebruiken. Vroeger spraken we over een 
verklaring, dat is een intentie. Een verdrag is van moeten, deze moet je respecteren als ouder en als 
overheid. In dat verdrag, bepalen alle artikels allerhande regels. Dat zijn rechten die over heel wat 
verschillende onderwerpen gaan. Een voorbeeld : kinderen moeten de mogelijkheid hebben om te 
participeren.  

Kinderrechtenbeweging = sociaal-politieke partner van de kindstudies (“childhood studies”), het 
sociaal-wetenschappelijk alternatief paradigma (t.a.v. het ontwikkelingsparadigma uit de psychologie) 
in de wetenschappelijke studie van het kind.  

De p -indeling : je kan alle rechten vasthangen aan 3 p’s. Protection, provision, participation, Dit 
onderscheid wordt ook heel vaak in de praktijk gebruikt. De ene p kan echter niet zonder de andere, 
het ene recht hangt samen met het andere recht. Dat is het idee van compresentiviteit.  

3.1. UITGANGSPUNTEN VAN DE KINDSTUDIES  
 

- Het kind en de kindertijd worden begrepen als een sociale constructie;  
- De kindertijd kan niet worden begrepen als een universele eigenschap, maar toont zich in een 

particuliere structurele en culturele context in een verscheidenheid aan samenlevingen; 
- De relaties en culturen van kinderen zijn de moeite waard om bestudeerd te worden, 

onafhankelijk van de perspectieven en belangen van volwassenen; 
- Kinderen zijn geen passieve objecten die sociale structuren en processen ondergaan. Kinderen zijn 

actieve betekenisgevers in hun sociaal leven, in interactie met diegenen met wie ze samen leven 
in de maatschappelijke context waarbinnen ze zich bevinden (kind als sociale actor).  
 

 

Het verdrag inzake de rechten van het kind 
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4. KINDERRECHTEN ALS ETHISCH REFERENTIEKADER : ACTUELE THEMA’S 

Hoe kunnen we het best omgaan met kinderen? Welke rol hebben kinderen hierin? Het 
kinderrechtenkader heeft geen voorgeschreven handelingsprincipes, het zijn een aantal principes 
waarmee je rekening moet houden. De kinderrechten moeten op een bepaalde manier 
geïnterpreteerd worden. Met de kinderrechten kan je heel wat verschillende dingen doen, 
verschillende handelingen stellen. Er is veel discretionaire ruimte om gebruik te maken van het 
principe in de praktijk. Je kan met het kinderrechtenkader dus ook dingen doen die niet speciaal 
positief zijn voor kinderen. Een bepaalde constructie kan voor bepaalde kinderen goed zijn en voor 
andere eerder slecht. Dus hoe gaan we kinderrechten concreet maken in de praktijk? 

Kinderrechten kunnen op verschillende manieren worden begrepen, gelezen, geïnterpreteerd, 
geconstrueerd, etc. (kinderrechten als sociale constructie)… 

… met verschillende uitkomsten voor kinderen als gevolg  

4.1. UITGANGSPUNTEN 
 

- Autonomy 

We geven de erkenning te laat aan kinderen. De kinderrechtenbeweging zegt dat we al veel vroeger 
autonomie aan kinderen kunnen geven. Ze erkennen ook dat kinderen stap voor stap wel leren 
autonoom te zijn. Je kan kinderen leren om met hun zelfbeschikkingsrecht om te gaan 

- Beneficence 

Je probeert zo goed mogelijk te doen voor kinderen. Je wil maatregelen nemen in het voordeel voor 
hun. Er zijn hier echter geen concrete antwoorden op, je moet dit contextueel bepalen. Niet alles is 
altijd even goed. Dit moet de ruimte creëren voor een pedagoog om rekening te houden met alle 
principes. We moeten het belang van het kind respecteren.  

- Justification 

De beslissing die je neemt, moet je als pedagoog rechtvaardigen. Je moet kunnen verantwoorden 
waarom je bepaalde beslissingen al dan niet neemt.  

Zelfbeschikking – toestemmingsrecht – oordeelsvermogen – wilsbekwaamheid  

Het is vaak niet zwart-wit. Je kan verschillende handelingen stellen. Er is een verschil tussen een 
wettelijk en een ethische verklaring rond een casus. Heel veel ethische kwesties hebben wel een 
juridische achtergrond. Als het over leeftijd gaat, dan is er wel een overeenstemming dat 12 jaar een 
cruciale, scharnier leeftijd is. Dit valt samen met de overgang tussen lager en middelbaar.  

Als het gaat over je autonomie, je zelfbeschikking, dan mag de minderjarige zijn rechten in principe 
zelf uitvoeren. De voorwaarde hiervoor is dat hij / zij tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in 
staat is. We verwachten dat een minderjarige kan oordelen gebaseerd op redelijkheid.  

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

- Tot 12 jaar: wettelijke vertegenwoordiger, motiveren indien hiervan afgeweken wordt 
Hij / zij is niet competent tenzij het tegendeel bewezen wordt.  

- Vanaf 12 jaar: jongeren zoveel mogelijk betrekken, naast de ouders 
Ze worden vermoed tot redelijkheid in staat te zijn. De minderjarige zou zelf zijn rechten moeten 
uitvoeren. De minderjarige moet toegang krijgen tot zijn dossier.  
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- Vanaf 16 jaar: recht op eigen filosofische overtuiging, seksueel leven en medisch beroepsgeheim; 
enkel ouders betrekken indien jongere er om verzoekt 

Afwegen wat pedagogisch meest aangewezen is 

- Vanaf 14 jaar redeneervermogen ≈ volwassene 
- Bv. jongere van 16 jaar met sterke band met ouders 
- Waardigheid van jongeren zoveel mogelijk honoreren: betrokkenheid  
- Leeftijd: relatief 

Er moet rekening gehouden worden met de maturiteit. Iemand moet aantonen dat ze competent 
zijn. Er zijn dus twee verschillende logica’s. Als pedagoog moet je dus afwegen wat de meest 
aangewezen handeling is om toe te passen. De waardigheid van de jongeren moet wel zoveel 
mogelijk gerespecteerd worden. Je mag je dus niet vastbinden op de leeftijd.  
 

5. KINDERRECHTEN ALS ETHISCH REFERENTIEKADER : DISCUSSIES 
 
5.1. MYTHE VAN RATIONEEL MENSBEELD 

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

wordt aangestuurd door diversiteit aan motieven 
- “We zijn allemaal kinderen” (Mortier, 2002) 
- Rationaliteit en autonomie is niet wat bepalend is wanneer mensen een beslissing nemen. 

Mensen beslissen vooral vanuit emoties, vanuit ervaring. Rationaliteit is dus een mythe. Als je het 
zo bekijkt, is er geen onderscheid tussen kinderen en volwassenen. We zijn allemaal wezens met 
emoties die ons zullen beïnvloeden.   

- Vb: stemrecht (voor +16-jarigen)  
- è belang van zorgethiek 

 
5.2. HOMOGENISERING VAN AUTONOME KINDBEELD 

 
- Veralgemeend voor alle minderjarigen 
- Met de kinderrechten leggen we principes op waarbij we ervan uit gaan dat alle kinderen 

hetzelfde zijn. Dat ze alles kunnen, dat ze allemaal competent zijn  
- >< grote diversiteit onder minderjarigen: andere breuklijnen die mogelijks van groter belang zijn: 
- >< grote diversiteit aan opvoedingscontexten waarin norm moet worden gerealiseerd 
- gelijkheidsparadox: toepassen van gelijke norm in ongelijke omstandigheden => creëert 

ongelijkheid. Wanneer je gelijke rechten toepast in ongelijke situaties, creëer je ongelijkheid. De 
minder mondige zullen niet aan bod komen. De persoon die niet mondig is, valt af 

- Vb: onderhandelingshuishouding 
 
5.3. AUTONOMIE ALS INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID 

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

individueel verantwoordelijk, ze kunnen ook op deze individuele verantwoordelijkheid worden 
aangesproken en desnoods worden gestraft 

- We gaan kinderen aanschouwen alsof ze zowel rechten als plichten hebben.   
- 4P’s: protectie, provisie, participatie + punishment? 
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5.4. JURIDISERING 
 

- Belangen van kinderen versus belangen van ouders en andere opvoeders 
- Het wordt als een rechtenbenadering gezien die verankerd worden in de wetgeving. Het gevaar 

bestaat nu dat we denken alles op te kunnen lossen met rechten. Het is niet omdat er een 
wettelijk kader is, dat de ethische kwestie een oplossing kent. 

- Afwegen van (tegengestelde) individuele belangen ten aanzien van elkaar verhoogt het 
conflictgehalte van sociale relaties 

- Rechten als eindpunt van dialoog ipv startpunt van dialoog 
- “rights talk” = het zoeken naar oplossingen voor sociale problemen in juridische termen 
- Reducerende kijk op vaak complexe sociale problemen 
- Individualisering van sociale relaties 
- Recht als correctie op ongelijke machtsrelaties?  

 
6. KINDERRECHTEN ALS ETHISCH REFERENTIEKADER : CONCLUSIE 

 
6.1. DIFFERENTIEBENADERING 

Kinderrechten tussen enerzijds pleidooi voor gelijke rechten en anderzijds pleidooi voor het recht op 
anders-zijn; dit is een spanningsveld. Kinderen moet beschermd worden maar hun autonomie moet 
ook gerespecteerd worden. 

Martha Minow: differentiebenadering: 

- Normatief systeem dat oog heeft voor verschil ‘dat een verschil kan uitmaken’ 
- Een theorie over ethiek moet verschillen erkennen. Er moet een evenwicht gevormd worden. We 

moeten ons bewust zijn van het feit, bij elke regel die we maken, wat de plaats van kinderen 
daarin is.  

- Normatief systeem dat alert blijft voor uitsluitingen die iedere algemene regel met zich mee 
brengt 
- Worden kinderen door het recht anders behandeld? 
- Zijn er goede gronden voor andere behandeling?  
- Is de wijze waarop deze andere behandeling juridisch werd geïnstitutionaliseerd het meest 

aangewezen om het anders-zijn ten volle te respecteren?  

Rechten verlenen handelingsmogelijkheden, zowel beperkend als verruimend 

- Instrument tegen te evidente gezagsaanspraken 
- Belang van contextualiseren van leeftijdsgrenzen 
- Erkennen van discretionaire ruimte bij realiseren van kinderrechten, je eigen 

handelingsruimte moet steeds overwogen worden. 
- Belang van zorgrelaties (ethics of care, Noddings): wederzijdse afhankelijkheid is eigen aan 

mens-zijn: ‘we zijn allemaal kinderen’ (Mortier, 2002) 
- Belang van de stem van het kind zelf 
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HOOFDSTUK 7 : ONDERZOEK VAN ETHIEK EN DEONTOLOGIE 

1. BASISPRINCIPES EN -ACHTERGRONDEN 
 
1.1. PROCEDURELE ETHIEK, HET BEGINPUNT VAN JE ONDERZOEK 

Geen concrete, specifieke ethische code, dus ook geen richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek 

Fysiek, sociaal en psychisch welzijn garanderen + niet negatief beïnvloeden 

Ethische commissie: protocol (doorgeven aan de commissie) + review 

Hoog risico: kwetsbare groepen (mensen die zich in de marge van de maatschappij bevinden), 
inschakelen van gatekeepers (bv. gesloten centrum), gebruiken van misleiding (bv. participerende 
observatie in dancing) Ondanks er geen ethisch codes bestaat, moeten we hier toch rekening mee 
houden 

Wet op de verwerking van persoonsgegevens – GDPR 

Geen belangenvermenging (bv. sponsoring) 

In de medische wereld zijn er wel wat richtlijnen.  

- Volgens wetenschappelijke/ methodologische standaarden (bv. RCT)  – integriteit  
- Voorkomen van individuele of maatschappelijke schade 
- Naleven van de wet- en regelgeving 
- Verklaring van Helsinki 

Deze verklaring is opgesteld door een verbond van allemaal geneesheren. Het bestaat uit een reeks 
ethische principes: belang van de patiënt, een vrijwillige deelname, bekend maken van resultaten, 
wetenschappelijk verantwoord, steeds de beste behandeling aanbieden 

1.2. AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
 

A. Verantwoord en nauwkeurig uitgevoerd onderzoeksdesign 

Hoe rapporteren? Waar publiceren? Het is belangrijk om je onderzoek transparant te houden. Op deze 
manier moet je dan ook rapporteren. Andere onderzoekers moeten je onderzoek kunnen nabootsen. 
Het is ook belangrijk om vertrouwelijk te zijn. We gaan om met gevoelige thema’s dus dit is echt 
noodzakelijk. Je moet in staat kunnen zijn om steeds transparant te zijn tegen zowel je collega’s als je 
cliënten. Je moet tegen je participanten kunnen zeggen wat je onderzoekt. 

B. Belang van informed consent 

Het is een document waarin deelnemers geïnformeerd worden over je onderzoek. De mogelijke voor- 
en nadelen moeten hier in te vinden zijn. Ook de verspreiding van resultaten moet hierin verwerkt zijn.  

Het is een formulier dat aan het begin van de studie wordt ondertekend. De informed consent stopt 
hier echter niet. Het moet tijdens het hele onderzoek herhaald worden. Af en toe moet een bevestiging, 
een toestemming gevraagd worden. Een heimelijke participerende observatie is niet aangewezen. De 
rechten van het individu zullen steeds primeren. 

‘Prior consent’: vooraf bepalen wat er op een later tijdstip moet gebeuren, indien niet meer 
beslissingsbekwaam een voorbeeld : een patiënt met epilepsie, de epileptische aanval wordt 
onderzocht 
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‘Actual consent’: op eigenste moment toestemming geven 

‘Sequential consent’: goedkeuring pas geven nadat beslissing (met of tegen wil) is genomen 

‘Deferred consent’: onmogelijkheid om op bepaald  moment toestemming te geven, in een medische 
context. Een voorbeeld : als mensen in coma liggen, kan je op het moment zelf geen toestemming 
vragen 

‘Hypothetical consent’: voorkeur van patiënt achterhalen zonder dat er ooit expliciete toestemming is 
geweest. De patiënt zou hypothetisch wel een goedkeuring geven. 

‘Proxy consent’: mening van naasten vragen. Een voorbeeld : toestemming vragen aan jongeren waar 
bijvoorbeeld ouders de toestemming zullen geven.  

Het is altijd belangrijk dat de toestemming vrijwillig wordt gegeven. De beslissing mag niet gemaakt zijn 
onder invloed van dwang (bijvoorbeeld chantage; manipulatie).   

Vier voorwaarden voor een ‘informed consent’ 

1. Cliënt beschikt over nodige, relevante informatie: transparantie nodig, geen waardenvrije 
informatie, verloop vaak niet te voorspellen 

2. Cliënt begrijpt info en kan er over nadenken; beoordelingsbekwaam (bv. acute psychose, 
kinderen, bejaarden); niet objectief vast te stellen; maximaal beslissingsvermogen aanspreken 

- Soms geen beslissing willen nemen en verantwoordelijkheid overdragen aan arts of 
hulpverlener 

- Indien iemand niet in staat is te beslissen, moet iemand anders dit doen (bv. hulpverlener; 
‘hypothetical or proxy consent’) Een voorbeeld : ouders geven de toestemming in plaats van 
de kinderen 

- Als iemand weigert, wil dit niet zeggen dat iemand niet bekwaam is om te beslissen. 
 

3. Cliënt kan overleggen; vertrekken vanuit partnerschapsrelatie (negotiated consent) 
 

- Niet informatie aanbieden en wachten op toestemming, maar via luisteren en onderhandelen 
tot gezamenlijk gezichtspunt komen (consensus) 

- Wederzijdse afhankelijkheid: rekening met draagkracht ander 
- Geen zaken opdringen via overleg 

 
4. Cliënt kan zonder dwang tot correcte beslissing komen 

 
- Gebeurt niet op 1-2-3, vandaar noodzaak aan attitude van overleg en samenwerking die 

rekening houdt met wensen en bekommernissen cl. 
- Beslissing in de aanvangsfase nemen 
- Verder overleg en opvolging nodig na beslissing 
- Bv. niet verantwoord om uitzichtloze behandeling verder te zetten, zelfs met toestemming cl. 
- In principe geen algemene toestemming geven, maar specifieke toestemming vereist voor 

afzonderlijke delen van de hulpverlening 
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Het recht van de cliënt om te weigeren?! 

Men mag beslissen om een onderzoek/hulpverlening te weigeren of deze later in te trekken 

- Cliënt verliest hierdoor niet het recht op hulpverlening 

Negatieve wilsverklaring  

- Vorm van prior consent en is bindend 
- Positieve wilsverklaring: niet bindend, bv. in geval van een zinloze behandeling 
- Een voorbeeld : oudere mensen die niet meer gereanimeerd willen worden. Op het moment 

zelf zal de persoon geen toestemming meer kunnen geven dus dit is op voorhand al beslist. Je 
moet hier rekening mee houden, het is bindend.  

Zelfbindingsregeling 

- Patiënten geven tijdens een stabiele, heldere periode aan wat er moet gebeuren in een 
toekomstige crisissituatie 

- Arts mag hierdoor in toekomst deze wilsbeschikking uitvoeren, ondanks beslissing van patiënt 
in die crisissituatie (op voorwaarde niet beoordelingsbekwaam) 

Zelfbeschikkingsrecht  

- Geen absoluut individueel recht, maar een competentie die in overleg verder vorm wordt 
gegeven 

- Het recht om ons leven te leiden hoe we het zelf willen. Het is iets wat voortdurend in dialoog 
tot stand zal komen. 

Niet willen weten: bewust kiezen om niet te weten! 

- Bv. ondanks heel ongezonde levensstijl doktersbezoek weigeren 
- Bv. losbandig seksueel gedrag en weigeren van bloedonderzoek 

Niet informeren van cliënten – te vermijden!!!!!!! 

Patiënt soms niet nodeloos ongerust maken, waarbij dit toekomstige beslissingen zal bepalen MAAR 
informeren waar nodig is zeker aangewezen 

Soms is informatieoverdracht belemmerend voor de hulpverlening, bv. indien het ernstige 
gezondheidsgevolgen heeft 

Therapeutische exceptie:  

- Cl. heeft onvoldoende draagkracht om slecht nieuws te verwerken 
- Steeds overleggen met andere beroepsbeoefenaar 
- Schriftelijke motivering nodig 
- Uitzonderlijk redmiddel met tijdelijk karakter 
- Enkel t.o.v. patiënt, niet t.o.v. ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers 
- Ook bij minderjarigen: agogische exceptie 
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C. Vertrouwelijkheid en anonimiteit 

Verzekeren van privacy en anonimiteit 

- Als je gevoelige gegevens verzameld, moeten we deze verplicht aangeven bij CBPL om de 
patiënt te beschermen. 

- Zorg dat data (interviews, opnames, …) geen identificeerbare persoonsgegevens bevatten  
- Codeersleutel, veilige bewaring, 2 niet-gekoppelde bestanden 
- Anonieme gegevens mag je bewaren, niet-anonieme gegevens niet langer dan voor doelstelling 

onderzoek + zorgvuldig vernietigen 
- Het is niet altijd even gemakkelijk om de vertrouwelijkheid en anonimiteit te garanderen.  
- Focusgroepen: stilstaan bij vertrouwelijkheid in begin 
- Rekening houden met identificeerbaarheid bij rapportage (bv. case study) Als je praat over wat 

er ergens gebeurt, is het niet zo moeilijk om te weten over wie het gaat. Wees dus transparant 
met deze zaken. Zoek hier creatieve oplossingen voor.  
 

D. Vrijwillige deelname 
 

Geen deelname onder druk, uit vrije wil 

- Afhankelijk van wie deelname vraagt 
- Impact van je onderzoek niet overdrijven 

Betalen van deelnemers voor tijd en deelname? 

- Wat met maatschappelijk deviant gedrag? Hoe ga je een deelname belonen als het 
bijvoorbeeld gaat over een verslaving. 

- Betalen in natura? 

Recht om zich uit onderzoek terug te trekken 

- Op elk moment, zonder opgave van reden  
 

E. Voorkomen van schade 

Vermijden van schade bij respondenten op sociaal, fysiek en psychisch vlak 

- Rekening houden met kwetsbare groepen 
- Informatie over ondersteuning aanbieden. Je draagt deze verantwoordelijkheid als onderzoeker 

Fysieke en psychologische schade bij onderzoeker voorkomen 

- Risico’s met betrekking tot gezondheid en veiligheid: fysiek geweld, dreiging of emotionele 
belasting 

- Preventie van risico’s: per twee werken, personen op de hoogte brengen (!), bij personen thuis 
(?), niet op risicovolle plaatsen, evt. op publieke plaats afspreken 

- Afgaan op instinct: indien niet op gemak, weggaan 
- Rol van etniciteit, cultuur en gender in onderzoek (bv. gepaste kledij, indruk laptop/recorder) 
- Intervisie en supervisie 
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F. Publicatie, verspreiding en onafhankelijkheid   

Open zijn over bron van financiering (het onderzoeksfonds) en beperkingen onderzoek 

Terugkoppelen naar respondenten voor publicatie  

- Verfijning, valideren van onderzoeksdata voor je het deelt   

Rapportering in de media 

- Bepaalde aspecten uitvergroot + los van context weergegeven 

Gepubliceerd onderzoek: gedetailleerde weergave van onderzoeksproces: keuzes en ethische principes, 
methoden, dataverzameling, analyse, presentatie  

- Bepaalde gegevens niet over- of onderbelichten 
- Verwijs naar gegevensbron; geen plagiaat! 

 
2. EEN GELAAGD, ONGEMAKKELIJK ONDERZOEKSTRAJECT 

 
2.1. PROCEDURELE VERSUS RELATIONELE ETHIEK 

 

In de praktijk botst je nog steeds op heel wat. Er zijn een aantal valkuilen aan verboden. De procedurele 
ethiek zal geen antwoord bieden op al je vragen.  

Je bent onderzoeker én pedagoog. Ethiek is zowel procedureel als relationeel.  

Relationele ethiek gaat over de ‘messy’ onderzoekspraktijk. Het is geen lineair en gestructureerd 
onderzoeksplan. De reden hiervoor is de ethiek. De ethiek heeft het traject bepaald en vorm gegeven.  

De groep met een dubbel diagnose, de zorgwekkende zorgvermijders zijn het onderwerp van het 
onderzoek. Herstel staat hierbij als een centraal kader. Je verschuift een klinische kijk naar en herstel. 
Het gaat over het hebben van een waarde om te leven.  

Relationele ethiek kan verschillende vormen aannemen.  

Wat is epistemisch geweld? Het verwijst naar de manier waarop een bepaalde groep gediscrimineerd 
worden tot mensen met legitieme kennis die er toe doen. Hierdoor wordt de persoon zelf onzichtbaar, 
de psychiatrische classificatie staat voorop. Het eigen verhaal wordt naar de achtergrond geduwd. Alles 
wat iemand doet of zegt wordt als een symptoom van een bepaalde stoornis gezien. Je eigen ervaringen 
worden niet als legitiem gezien. Er zijn deskundige termen die je gedrag beter kunnen verklaren. De 
persoon wordt gediskwalificeerd als incompetent of gevaarlijk. Epistemisch geweld is ook in onderzoek 
terug te vinden. Enkele voorbeelden : marginalisering van ervaringen, homogenisering, strategisch 
essentialisme, benevolent othering, kolonisatie van ideeën. 

‘Ik heb mijn eigen ervaringen en er is niemand die mij als een onderzoeksobject moet gebruiken, mijn 
verhaal doet er toe’ 

Hoe voer je een onderzoek zonder de monologische vorm? Hoe ga je ethisch te werk tijdens je 
onderzoek? Hoe ga je van een monoloog naar een dialoog? Hoe breng je een dialogisch onderzoek tot 
stand?  
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- Co-creatie 
- Wetenschappelijke monoloog is empirische illusie van objectiviteit én ethisch onverantwoord 
- Narratability: mate waarin “events and lives are affirmed as being worth telling and thus worth 

living”. Dit is de mate waarin je bepaalde ervaringen beschouwd als de moeite waard om te 
vertellen, te delen en te leven. Wat zit er in de samenwerking voor de participant?  

- Unfinalizability: openheid als ethisch uitgangspunt 
- Onderzoek als relationeel proces van betekenisgeving 
- Op zoek naar gemeenschappelijke taal 

Wat is bricolage? In wetenschappelijke zin zie je je werk als een ‘work in progress’. Fenomenen als 
‘things-in-the-world’ komen ter sprake. Er wordt op zoek gegaan naar de kennis ‘uit de marge’. Er wordt 
geponeerd dat dialoog nooit eindig is. Je wil bijdragen aan je debat, je wil het debat voeden en het 
belang van verschillende perspectieven aantonen.  

Soms moet je op zoek gaan naar alternatieven. Je moet je eigen academisch kader te durven loslaten. 
Het is telkens opnieuw een uitdaging omdat je steeds met andere mensen werkt. 

3. ORTHOPEDAGOGIEK EN ONDERZOEK 

Orthopedagogiek is “De wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief 
handelen in opvoedkundige situaties die als problematisch ervaren worden, met als doel de leefsituatie, 
kwaliteit van bestaan en participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te verbeteren, en dit door 
wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.” 

3.1. ONDERZOEK ALS CIRCULAIRE PRAKTIJK 

In onderzoek gaat het over het handelen in problematische situaties. Welke positie neem je in als 
onderzoeker? Ben je een insider of een outsider? Als je onderzoek doet, ben je hoe dan ook deel van 
de situatie. Je moet op de grens gaan staan waardoor je de kans krijgt om de leefwereld van mensen te 
bekijken maar ook van op afstand bepaalde zaken te identificeren, blinde vlekken te zien. Maar is dit 
dan een privilege van jou als onderzoeker? Waarom kan de participant geen afstand nemen? De impact 
die je hebt als onderzoeker wordt hier niet in rekening gehouden. 

Het is zinvoller om onderzoek te beschouwen als een circulaire praktijk. Je zal de machtsverhouding en 
positionering doorbreken. Wat is circulariteit? Een constante dialoog tussen onderzoeker en 
participanten, een binaire relatie wordt onder-/doorbroken door derde partij, een collectief denken, 
het ritme en dynamiek van praktijk mag impact hebben  

 Het heeft weinig zin om je krampachtig vast te houden aan je eigen onderzoeksmethode.  

Transparant zijn over je positie is niet genoeg. Je moet jezelf in vraag durven stellen. De openheid is een 
heel belangrijk ethisch uitgangspunt.  

3.2. SOCIALE RECHTVAARDIGHEID ALS ETHISCH UITGANGSPUNT 

Als onderzoeker heeft je onderzoek als een politieke agenda, het is altijd actiegericht. Je wilt de 
bestaansconditie van mensen verbeteren. Je wil structuur in vraag gaan stellen en langs verschillende 
perspectieven onderzoeken. Als onderzoeker hebben we geen neutrale positie, het is een subjectieve 
positie.  

In een onderzoekscontext vervul je verschillende rollen. Het is een grote uitdaging om hier transparant 
in te zijn. Je positie staat niet vast. De veelheid van rollen mag er zijn, het is deel van onze wetenschap. 
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Het doel is om leefsituaties te verbeteren. Maar wat betekent dit? Hoe verhoudt je je hier toe? Hoe ver 
ga je hier in? 

3.3. METHODOLOGISCHE IMPLICATIES 

Beide onderzoeksvormen vullen elkaar aan. Als je voor een bepaalde methode kiest, zie je bepaalde 
dingen wel en andere dan weer niet. De veelheid aan methoden moet er dus zeker zijn. 

Je mag niet panikeren als niet alles verloopt zoals je hete in de eerste instantie zou willen zien. 

4. REFLECTIES 
 
4.1. CHAOS ALS EINDPUNT? 

De positie als onderzoeker wordt steeds complexer. Je moet ruimte maken voor orthopedagogische 
chaos en twijfel.  

4.2. OMGAAN MET DISCOMFORT 
 

- Niet wegmoffelen, negeren, oplossen,...  
- Meerwaarde van multiperspectivisme 
- Positie als iets rhizomatisch, geen stabiele identiteit 
- ‘Reflexivity while becoming’ 
- Als onderzoeker word je deel van context 
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HOOFDSTUK 8 : ’T ZITEMZO MET DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT TEN AANZIEN VAN MINDERJARIGEN 

Een subsidie van de overheid vraagt een aantal criteria waaraan voldaan moet worden.  

Er is een nuance wat betreft het begrip minderjarigen. Het beroepsgeheim heeft dezelfde regels naar 
zowel minderjarigen als meerderjarigen 

1. ONBEKWAAMHEID VAN MINDERJARIGEN 

Het systeem van (on)bekwaamheid van minderjarigen. Op vlak van beroepsgeheim heeft dit heel wat 
gevolgen op de bekwaamheid. Het uitgangspunt is dat minderjarigen onbekwaam zijn. Heel uitzonderlijk 
worden de laatste jaren uitzonderingen voorzien waarbij men uitgaat van wilsbekwame minderjarige 
patiënten en cliënten op vlak van privacy. Op deze vlakken kunnen ze wel als bekwaam ervaren worden. 

Indien minderjarigen moeilijkheden ervaren kunnen ze in verschillende instanties terecht.  

1. Jeugdhulp (CAW, CLB, BJB, CGG, Kind & Gezin (CKG’s,VK’s, ILT’s), VAPH, CIG) 

 => Het Decreet Rechtspositie van de minderjarige in de IJH  (= DRM) 

2. Gezondheidszorg 

 => Wet Patiëntenrechten  Sinds 2016 ook voor klinisch psychologen! 

Rechten worden opgesomd voor ieder van ons. Dit is zowel voor minderjarige als meerderjarig 
van toepassing. Toch zegt het wat meer over het moment wanneer minderjarige bekwaam 
kunnen zijn. 

3.Hulpverlening buiten de IJH,  buiten de gezondheidszorg (bv. Awel, OCMW) 

=> B.W. 

Volgens het burgerlijk wetboek kunnen minderjarige niet bekwaam zijn tot ze 18 jaar worden. 
Als je te werk wordt gesteld op een school bijvoorbeeld kunnen minderjarige niet als bekwaam 
ervaren worden.  

1.1. BURGERLIJK WETBOEK 

Algemeen beschermingsstatuut minderjarigen 

- MJ is rechtsbekwaam 

=> Titularis van rechten en plichten  

Bv. nationaliteit, eigendom, gezondheidszorg, privacy… 

- MJ is 1.handelingsonbekwaam (art. 1124 B.W.)  

=> Kan zijn rechten en plichten niet zelfstandig uitoefenen 

=> Kan geen rechtshandelingen stellen en niet in rechte optreden; kinderen kunnen geen contracten 
tekenen, kunnen zichzelf niet inschrijven, kunnen geen juridische handelingen stellen, kunnen zichzelf 
niet verbinden 
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- Gevolg handelingsonbekwaamheid => 2.Vertegenwoordiging door wettelijke 
vertegenwoordigers 

MJ moet vertegenwoordigd worden door zijn wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogd) Niet 
iedereen kan zomaar een voogd worden. We moeten als hulpverlener steeds doorvragen naar de 
situatie en de context. Als er een mama is, kan er geen voogd zijn. Een voogd heeft andere rechten dan 
een pleegouder.  

Handelingsonbekwaamheid is een etiket die je krijgt door een wet of een rechter. Dit houdt in dat die 
persoon niet meer zelf zijn rechten en plichten kan invullen. Hij kan zichzelf niet meer juridisch 
verbinden. Wilsbekwaamheid zegt iets over je geestelijk vermogen om al dan niet goede beslissingen 
over jezelf te nemen. 

- Zijn minderjarigen ‘wilsbekwaam’ of niet? Competentiediscussie :  

=> (1) Is een MJ voldoende in staat om te oordelen wat in zijn belang is én (2) om de gevolgen van zijn 
daden in te schatten? Een persoon is wilsbekwaam als die voldoende in staat is om te weten wat goed 
voor hem is én als die persoon voldoende in staat is om de gevolgen van zijn daden in te schatten. 
Wilsbekwame personen zouden ook handelingsbekwaam moeten zijn maar toch gebeurt dit in de 
praktijk niet altijd.  

Het wetboek : ‘alle minderjarige zijn handelingsonbekwaam’ à het argument : ‘alle minderjarige zijn 
niet wilsbekwaam’  

Maar toch wordt vaak gezegd dat minderjarigen wel wilsbekwaam zijn voor de 18jaar zijn.  

=> Indien ja : dan zelfstandig zijn rechten uitoefenen!  

- Evolutie :  

Steeds meer wordt in rechtspraktijk en in regelgeving aanvaard dat MJ reeds bekwaam zijn om 
(bepaalde) handelingen te stellen voor 18 worden. 

- Gebaseerd op : 

- Objectief criterium : leeftijd Bv. Afstamm, DRM, privacy  

Een kind van 12jaar moet kunnen beslissen of ze al dan niet geadopteerd worden. Het 
DRM vermoed dat kinderen vanaf 12jaar wilsbekwaam zijn. De privacy commissie 
meende dat minderjarigen van 12jaar zelf moesten toestemmen of hun privacy al dan 
niet geschonden werd. 

- Subjectief criterium : maturiteit  Bv. WP, DRM, privacy 

Je gaat kijken naar het kind dat voor je zit. Het zal meer overeenkomen met de 
werkelijkheid dan wanneer je hier een datum op plakt. Niet alle kinderen zijn even 
matuur op de leeftijd van 12jaar 

1.2. WET PATIENTENRECHTEN (WP) 

Deze wet heeft gevolgen op het beroepsgeheim. Als je te maken hebt met een wilsbekwame patiënt, 
zal dit betekenen dat ouders geen recht meer hebben op informatie. Als je van mening bent dat je 
patiënt dit is, speelt je geheimhouding ten volle. 
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1.3. DRM 

MJ is bekwaam voor het uitoefenen van zijn rechten in de integrale jeugdhulp 

Wanneer heb je te maken met een bekwame jongere? In de DRM staat er een vermoeden, men gaat 
ervan uit dat deze leeftijd 12jaar is. Hulpverleners kunnen hiervan afwijken MAAR dan moeten ze dit 
verklaren in het dossier. 

1.4. RECHT OP INSTEMMING 

In de gezondheidszorg is het de bekwame jongere die knopen doorhakt en beslissingen neemt. In de 
jeugdhulp is dit anders. In het decreet integrale jeugdhulp heeft men meer oog gehad voor de positie 
van ouders. Deze positie werd dan ook versterkt. Buiten gerechtelijke jeugdhulp die kan je maar krijgen 
mits instemming van de ouders tot wie ze zich richt. Je hebt naast de toestemming van de jongere dan 
ook toestemming nodig van de ouders. Minderjarige hebben recht op privacy MAAR in de jeugdhulp 
moet je ouders ook informeren.  

Indien ouders (of opvoedingsverantwoordelijken) niet betrokken zijn bij de jeugdhulp is hun instem. niet 
nodig wanneer de bekwame mj hulp zoekt. Men neemt dit enkel maar aan binnen het JAC, het CLB en 
binnen het CGG. Alleen deze drie diensten kunnen met toestemming van de jongere enkel met hen 
werken.  

1.5. OUDERLIJK GEZAG 

Wanneer 2 ouders bekend zijn bij de burgerlijke stand, in leven en in staat om ouderlijk gezag uit te 
oefenen (samenwonend of niet, gehuwd of niet). Als er twee ouders zijn, dan oefenen zij ook samen 
het ouderlijk gezag uit 

=> CO-OUDERSCHAP   

DERDEN TER GOEDER TROUW mogen ervan uitgaan dat elke handeling van 1 ouder gesteld werd mét 
toestemming van de andere ouder (wettelijk vermoeden B.W.). Als je niet weet van conflicten, mag je 
op vraag van één ouders hulpverlening of een behandeling starten. 

Als je weet dan één van beide ouders niet akkoord is, mag je de behandeling van een minderjarige niet 
starten.  

FAMILIERECHTER beslist eventueel welke ouder alleen mag handelen in bepaalde situatie of t.a.v. 
bepaalde beslissing wanneer geen overeenstemming bestaat tussen ouders. Of kan rechten beperken. 

=> UITZONDERLIJK :  

EXCLUSIEF OUDERLIJK GEZAG 

Eén ouder oefent alleen het ouderlijk gezag uit!    

Deze mag dus alleen alle beslissingen nemen. (vgl met hoederecht voor 1995) 

Andere ouder behoudt – beide ouders hebben bijna altijd recht op de informatie. Zelfs als je de privacy 
van de ene ouder schendt, hebt je nog steeds recht op informatie over je kind 

- Recht op persoonlijk contact en  
- Recht op informatie en  
- Recht om toezicht te houden op opvoeding (en bv. onderwijs) 
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1.6. PRIVACY : GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) EN WBNPVP (WET BETREFFENDE DE 
BESCHERMING NATUURLIJKE PERSONEN MET BETREKKING TOT VERWERKING 
PERSOONSGEGEVENS) 

Je kan maar werken met wat de mensen tegen je vertellen.  

Europese verordening die van toepassing is in België 2016 -> v.t. 2018: tot 16 jaar hebben minderjarigen 
toestemming nodig van ouders om toegang te krijgen tot diensten van informatiemaatschappij. In deze 
verordering stond echter dat lidstaten deze leeftijd mogen verlagen. 

Lidst. kunnen leeftijdsgrens verlagen tot 13 jaar  -> gebeurd in België (art. 7 WBNPVP) 

=> Bekwame minderjarige vanaf 13jaar kunnen zelf privacy opgegeven in Be. Ze moeten toestemming 
geven voordat het privacy geschonden wordt. MAAR in de jeugdhulp zijn minderjarige bekwaam vanaf 
12jaar.  

Wet betreffende de bescherming natuurlijke personen mbt verwerking persoonsgegevens (2018) 

 
Toelaatbaarheid van de verwerking: o.a. instemming betrokken persoon (bv. bekwame MJ voor 
afbeelding) 

2. DISCRETIEPLICHT (AMBTSGEHEIM) EN / OF BEROEPSGEHEIM 

De verplichting om bij de uitoefening van een functie of ambt geen gegevens vrij te geven aan anderen 
dan diegenen die gerechtigd zijn er kennis van te nemen. De discretieplicht is er gekomen om de 
werkgever, de onderneming te beschermen. Alles wat te maken heeft met je functie kan intern 
besproken worden. Wie is er gerechtigd om informatie te krijgen? ! Je mag dit niet met buitenstaanders 
bespreken.  

Discretieplicht geldt niet t.a.v. collega’s of oversten (ook niet t.a.v. wettelijke vertegenwoordigers 
onbekwamen zoals bv MJ) ze moeten dit intern houden. Als het over minderjarigen gaat, mag je 
informatie ook bespreken met wettelijke vertegenwoordigers. (In onderwijs blijven kinderen 
onbekwaam tot ze 18jaar zijn) 

=>Men mag info delen met deze personen. Of men ook moet, hangt af van specifieke wetgeving, 
arbeidsreglement, (arbeids)contract,… 

2.1. BEROEPSGEHEIM 

De meest sterke vorm van geheimhoudingsplicht. Als je je niet houdt aan je beroepsgeheim, kan dit 
bestraft worden.  

- Opgenomen in 1867 
- in het Strafwetboek omwille van maatschappelijk belang. Beroepsgeheim is er omwille van een 

bekommernis van de overheid dat wilde dat mensen met problemen toegeleidt werden naar 
hulp. De drempel werd zo laag mogelijk gemaakt. Als je een hulpverlener in vertrouwen neemt, 
zal de informatie niet verder doorgegeven worden.  

- => Problemen : Instemming + onaangepast 
- Huidige evolutie : vooral openheid voor aanpassing in kader van justitie/politie... 
- Waken over individueel belang betrokkene 
- Beroepsgeheim dekt een 2-persoonsrelatie 
- Uitzonderingen beperkt interpreteren 
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Op wie is het beroepsgeheim van toepassing? Beroepsgeheim is enkel voor mensen die 
ingeschakeld worden in het hulpverleningsproces, in de vertrouwensfunctie. 

Soms is er een speciale wetgeving. Voor de rest zal men zo weinig mogelijk mensen een 
beroepsgeheim te geven. Dit heeft als gevolg dat er binnen onderwijs niemand beroepsgeheim 
heeft. Ook de zorgleerkracht niet, maar wel een ambtsgeheim.  

Maar wat is beroepsgeheim? 

- Alles wat uitdrukkelijk of stilzwijgend aan de hulpverlener werd toevertrouwd door de cliënt 
- Ook wat wordt vastgesteld en ook informatie over derden 
- Geheim karakter zolang cliënt belang heeft dat het niet wordt bekendgemaakt (zelfs na 

overlijden)! 
- Eventueel ook louter feit dat betrokkene ‘cliënt’ of gekend is 
- Niet louter materiële feiten zonder geheim karakter 
- Niet geanonimiseerde informatie 

Je schendt je beroepsgeheim als de mensen waarmee je praat kunnen afleiden over wie het gaat. Het 
schenden van je beroepsgeheim is een misdrijf.  

Wat zijn de gevolgen van het schenden van je beroepsgeheim? 

- Vertrouwensrelatie met cliënt! 
- Strafvervolging (Altijd persoonlijk!)  
- Ontoelaatbaar bewijs  

- Vervolging gebaseerd op informatie verkregen met inbreuk op het beroepsgeheim 
- Strafzaken (bv. vervolging wegens seksueel misbruik) 
- Burgerlijke zaken (bv. echtscheiding) 

- Tuchtrechtelijk 
- Orde van Geneesheren – Orde van Advocaten -… 
- Ambtenaren 

- Tuchtsancties / ontslag door werkgever 
 

3. UITZONDERINGEN OP HET BEROEPSGEHEIM EN OP DE DISCRETIEPLICHT 

3.1. MINDERJARIGEN 

Alle minderjarigen hebben recht op privacy en ook op de bescherming van hun vertrouwelijke 
informatie onder toepassing van het beroepsgeheim.  

T.a.v. minderjarigen in principe dezelfde UITZONDERINGEN op het beroepsgeheim/ambtsgeheim als 
voor meerderjarigen. Hoe zit het hier met de positie van ouders?  

Beroepsgeheim tegenover ouders van bekwame mj (tenzij ze samen beslissingen moeten nemen). 
Ouders mogen wel beslissingen nemen voor hun onbekwame kinderen.  

Mag vertrouwelijke informatie van leerlingen door de school (kinderopvang,…) doorgegeven worden 
aan ouders? 

-> Burgerlijk Wetboek : in principe wel (ouderlijk gezag : recht op info) 

-> Maar onderwijskoepels : Niet onderwijsgerelateerde info moet niet noodzakelijk doorgegeven 
worden aan ouders van bekwame leerlingen als dit niet in hun belang is 
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3.2. GETUIGENIS IN RECHTE 

Beroepsgeheim MAG. Mensen met beroepsgeheim mogen informatie delen met een rechter. Een 
persoonlijke getuigenis onder ede 

- Onderzoeksrechter, rechtbank of parlementaire onderzoekscommissie – ze zijn op zoek naar 
informatie dus ze zullen dit niet zo vrijblijvend formuleren. Je moet zelf sterk genoeg in je 
schoenen staan om te bepalen wat je al dan niet zegt. Je mag een uitnodiging echter niet 
weigeren.  

- Niet politie of parket 
- Spreekrecht én zwijgrecht (geen spreekplicht) 
- Dus: zekere appreciatie, in het belang van de cliënt, onder rechterlijke controle op misbruik van 

zwijgrecht 

Discretieplicht MOET 

3.3. WETTELIJKE VEPRLICHTING OF TOELATING - MISDRIJF 

Art. 29 en 30 Sv : MELDINGSPLICHT? MAG NIET 

art. 29 Wetboek van Strafvordering? 

- Aangifte van misdrijven, waarvan men kennis krijgt in de uitoefening van zijn ambt 
- Ambtenaren en contractuelen 
- Enkel tuchtrechtelijk sanctioneerbaar 

art. 30 Wetboek van Strafvordering? 

- Aangifteplicht van bepaalde misdrijven (vnl. tegen personen en eigendom) waarvan men 
getuige is 

- Staan geen strafsancties  

=> Discretieplicht MAG  

3.4. NOODTOESTAND 

Een belangrijke uitzondering op het beroepsgeheim!!!! Noodtoestand 

Twee verschillende wetten zijn van toepassing en spreken elkaar tegen. Een voorbeeld; een park van de 
gemeente waar je niet op het gras mag lopen. (een wetgeving) Maar er valt iemand voor je ogen neer 
in het gras. Wat moet je doen? De wet om mensen in nood te helpen en de wetgeving om het gras niet 
te betreden. De theorie van de noodtoestand zegt dat je voorrang mag geven aan de wet die het 
hoogste morele belang heeft. Je mag je geheimhouding doorbreken als iemand zijn integriteit in gevaar 
is.  

Doorbreken van beroepsgeheim is noodzakelijk, en enige mogelijkheid, omwille van dreigend en ernstig 
gevaar voor een hoger te beschermen belang (bv. leven) 

=> MAG beroepsgeheim (ook discretieplicht) doorbreken 

– bescherming fysieke of seksuele integriteit: hoger dan bescherming beroepsgeheim 
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Schuldig hulpverzuim; mensen die in groot gevaar verkeren moeten geholpen worden. Als je weet dat 
iemand in groot gevaar is, moet je handelen.  

Þ Art. 422bis Sw. bij groot gevaar 

Þ MOET iets ondernemen (ook discretieplicht!) 

3.5. AANVULLING WETBOEK 

- Artikel 458bis Strafwetboek 

Als je drager bent van beroepsgeheim en je weet dat je cliënt slachtoffer is van bepaalde zaken, dan 
mag je dit aangeven aan de procureur. Je zal iets moeten doen om geen schuldig hulpverzuim te plegen. 
Als je merkt dat er gevaar dreigt, zal je iets moeten doen. Enkel het weten van een misdrijf, is niet 
voldoende om een aangifte te doen. Enkel als er een uitzondering van toepassing is, dan is een aangifte 
bruikbaar. Indien er een gevaar is, mag je dit melden.  

Als je een verkeerde inschatting maakt en er wel degelijk gevaar dreigde, dan kan men jou aanklagen 
als schuldig hulpverzuim. De rechter moet zich in onze schoenen verplaatsen wanneer wij die 
inschatting moesten maken. Men zal niet zo snel een hulpverlener schuldig verklaren. 

Als je ten onrechte je beroepsgeheim breekt, dan is dit ontoelaatbaar bewijs.  

Aangifterecht (MAG) van bepaalde misdrijven aan t.o.v. minderjarigen & kwetsbare personen aan de 
pdK : mishandeling, misbruik, verwaarlozing… 

- Nieuw artikel 458ter Strafwetboek: 

Beroepsgeheim MAG doorbroken worden 

Deelname aan overleg met het oog op: 

 1. bescherming fysieke of psychische integriteit 

2. ter voorkoming terroristische misdrijven, of misdrijven gepleegd in het raam van een criminele 
organisatie 
Iedereen (ook bv. onderwijspersoneel) aanwezig op overleg heeft geheimhoudingsplicht 

3.6. GEDEELD BEROEPSGEHEIM 

Je deelt je beroepsgeheim met andere hulpverleners (met hetzelfde doel) die ook beroepsgeheim 
dragen. Het is voor cliënten zeker niet eenvoudig.  

Binnen hetzelfde team à gezamenlijk beroepsgeheim 

Om uitzonderingen te maken op het beroepsgeheim, ben je beter af met een wettelijk kader waarin dit 
vastgezet is.  

Strikte voorwaarden; zonder deze voorwaarden begin je er zelfs niet aan 

- Aan een door het beroepsgeheim gebonden persoon (<-> onderwijs) 
- Binnen dezelfde hulpverleningscontext – een CLB  is anders betrokken dan een justitie 

assistent  
- Noodzakelijke gegevens, geen volledige dossiers 
- In het belang van de cliënt/hulpverlening 
- Geïnformeerde cliënt, de toestemming is niet noodzakelijk 
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Binnen de integrale jeugdhulp mogen gegevens uitgewisseld worden met het oog op de uitvoering van 
de bevoegdheden en taken geregeld bij het decreet IJH.  

Onderworpen aan volgende voorwaarden : 

- Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor jeugdhulp 
- in belang van de personen tot wie jeugdhulp zich richt 
- actoren proberen zo veel mogelijk de instemming met de gegevensuitwisseling te verkrijgen. 

Uitwisseling informatie tussen HV en school? NEEN <-> Uitz. Specifieke wetgeving :het CLB en de 
school mogen onderling relevante informatie uitwisselen (mits toestemming) 

3.7. INSTEMMING 

Beroepsgeheim: instemming = probleem. Mag niet 

- Indien gebruik volgende voorwaarden: voorafgaand, vrij, specifiek, geïnformeerd en 
uitdrukkelijk 

- Best via cliënt, geen beroepsgeheim tegenover je cliënt 
- Tenzij op basis v. wettelijke uitzonderingen: bv. CLB 

Het CLB mag informatie uitwisselen met om het even wie mits er toestemming is van de 
betrokkene 

Discretieplicht: Men mag informatie uitwisselen met derden mét toestemming van de betrokkenen 

=> Justitie - Politie 

- Getuigenis in rechte (Rechtbank of Onderzoeksrechter) je mag informatie geven maar je bent niet 
verplicht 

<-> Meldingsplicht (<Beroepsgeheim) 

<-> Gedeeld beroepsgeheim (<-> context) meestal  niet het geval met justitie en politie.  

- Noodtoestand, schuldig hulpverzuim, zowel vanuit beroepsgeheim als ambtsgeheim 
mag je informatie delen indien je dit nodig acht 

- Art. 458bis Sw., art. 458ter Sw. 

- Opdrachtgever, als de jeugdrechter je opdrachtgever is, mag je terugkoppelen 

- Bevel onderzoeksrechter (inbeslagname dossier) 
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HOOFDSTUK 9 : VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN : AFZONDERING, FIXATIE EN ANDERE 
(DWANG)MAATREGELEN IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN … ANDERE SECTOREN 

Onderzoek naar het alleen plaatsen van patiënten.  

1. ACTUALITEIT 

Er is beweging. Dit zijn allemaal voorbeelden van zaken die in de psychiatrie gaande zijn. Psychische 
problemen kunnen heel wat mensen overkomen.  

2. JAAR VAN BEWEGING : ’19 – ‘20 

Een goeie dataset waarbij een uniforme registratie nodig is. De uniformiteit binnen de psychiatrie is een 
probleem. Wie, wat en hoe? 

Hoe lang wordt iemand afgezonderd? In de gemeenschapsinstellingen, in de ouderenzorg, … kan ook 
dwang gebruikt worden. 

3. BASISPRINCIPE : VRIJHEID 

Je moet kunnen inschatten of iemand een artiest is of iemand die een psychose heeft. Met andere 
woorden moeten we weten wie voor ons staat. We moeten kunnen bewijzen dat de persoon die je 
gedwongen opneemt, een psychose heeft. 

Als tweede moet je je in een crisissituatie zelf ook beveiligen. Deze beveiliging kan verschillende vormen 
aannemen. 

Daarna ga je actie ondernemen. Tijdens een crisissituatie moet je zowel jezelf als de patiënt beveiligen.  

Het is een ethische vraag. ‘Niemand mag van zijn vrijheid ontnomen worden, behalve in de navolgende 
gevallen en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure’ 

Bij gebrek aan een andere oplossing mag je wel ingrijpen. Ook wanneer de persoon enkel getroffen 
wordt ten aanzien van de geesteszieken.  

3.1. HANDELINGEN VAN HULPVERLENERS 
 

- Beschermingsmaatregelen; de patiënt geeft zijn toestemming 
- Dwangmaatregel; geen toestemming van de patiënt 
- De patiënt is wilsonbekwaam 

 
3.2. DIRECTE VRIJHEIDSBEPERKENDE RESTRICTIEVE OF BESCHERMING OF 

BEVEILIGINGSMAATREGEL 

Er wordt gebruik gemaakt van het inhouden van basisbehoeften.  

- Afzonderen 
- Fixeren; mensen worden vastgehouden. Er zijn echter wel risico’s verbonden aan fixatie. 

Mensen hangen zichzelf onbewust op. Er was hier heel wat lawaai rond en er zijn regels rond 
gekomen.  

- Medicatie; volgens een dokter is dit een therapie hoewel dit voor de patiënt anders kan 
aanvoelen. Mensen met manische episodes worden afgezonderd en krijgen medicatie.  

- Andere; een beschermingsmaatregel tegenover de patiënt die voeding of vocht via een sonde 
/ infuus krijgt met als doel het voorkomen van verdere gewichtsdaling 
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- Separeren; tijdelijk onderbrengen van een patiënt in zijn open eigen kamer of beveiligde kamer 
- Time – out : in een open prikkelarme ruimte met als doel het voorkomen van verdere 

gedragsescalatie 
 

4. WETTELIJK KADER 
 

4.1. NATIONALE WETGEVING 

België is steeds niet in orde. Zowel in de gevangenis als de psychiatrie en de ouderenzorg.  

Een verpleegkundige is niet de verantwoordelijke maar de arts. Toch is het de verpleger die deze 
maatregelen mag treffen. Eigenlijk is het dus een gedeelde verantwoordelijkheid.  

Wanneer zijn dwangmaatregelen toelaatbaar? Teneinde de fysieke of psychische integriteit van 
bepaalde patiënten in psychiatrische ziekenhuizen of ziekenhuisdiensten.  

Een dwangmaatregel is een maatregel gericht op de afzondering van de reeds opgenomen patiënt 
waardoor diens bewegingsvrijheid wordt beperkt.  

Er moet een registratie gebeuren wanneer dwangmaatregelen getroffen worden. Mensen moeten op 
de hoogte gebracht worden een deze maatregel getroffen zou kunnen worden.  

4.2. INTERNATIONALE WETGEVING 

Er is een hele discussie 

Waar worden moeilijke patiënten ondergebracht?  

Als er mensen gefixeerd worden, dan doen ze dit zo comfortabel mogelijk. Het is dus zeker geen 
kruisiging.  

5. PRAKTIJK 

Op de powerpoint zijn enkele onderzoeken terug te vinden.  

Er zijn groepen, plaatsen waar er meer wordt afgezonderd dan bij andere. MAAR ga nooit alleen in een 
afzonderingskamer. Je moet jezelf op een goeie manier kunnen beveiligen.  

Je eigen manier om met bepaalde zaken om te gaan, kan een effect hebben op je omgang met de 
patiënten, met agressie.  

Mensen worden in afzondering geplaatst en zullen medicatie toegepast krijgen. De medicatie wordt 
dikwijls ge 

6. ARCHITECTUUR EN INFRASTRUCTUUR 

In de gemiddelde ruimte is er een bed aanwezig en eventueel een wc of een uitzicht. Er is geen ruimte 
voor meerder prikkels. Iemand die psychotisch is, heeft nood aan een vermindering van prikkels. Er 
moeten wel camera’s geplaats worden zodat er controle mogelijk is. Ook een uitzicht in nodig zodat de 
persoon in kwestie na zijn psychose zich kan oriënteren in tijd en ruimte.  

De discussie blijft, uniformiteit is noodzakelijk.  

Wat is de prijs voor de humane psychiatrie? Deze loopt vanaf 2012. Maar zijn we hiervoor dan niet 
humaan? Er worden prijzen uitgedeeld.  
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Er wordt gebruik gemaakt van teasers hoewel dit niet ethisch is. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen 
dat iemand gestopt wordt.  

De psychiatrie maakt ook deels een vernieuwing door. Elektrische stroming wordt gebruikt om mensen 
met een depressie te behandelen die niet tegen medicatie kunnen.  

Er is een poging geweest om activiteit te doen. Een methode om mensen te helpen zonder gebruik van 
medicatie of een afzondering. De methode die hierachter sluit is ontlading.  

Er moet er betering zijn rond afzondering. Eens dit gebeurt, zie je een daling. Iedereen is wakker 
geschoten na de inspectieverslagen en de berichten in de media.  

Er werd een werkgroep opgericht. Er moet opnieuw gestart worden. We gaan zoeken naar het meest 
ideale registratieformulier en de terminologie. Dit formulier moet voor iedereen bruikbaar zijn, kan je 
er iets mee doen?  

In de VAPH-instellingen en de gemeenschapsinstellingen wordt afzondering meer gebruikt dan in de 
psychiatrie. Hoe maken we het transparant hoe we hiermee bezig zijn?  

Je mag niet direct iemand in afzondering plaatsen. Dit doe je enkel als er geen andere mogelijkheid is . 
doorheen het hele proces is communicatie belangrijk. Er is hele procedure mee gepaard, afzondering 
gebeurt niet zomaar. Iedere hulpverlening moet hierop getraind zijn, hoe ga je hiermee om? Hoe ga je 
hierop reageren? Wat zijn de voorafgaande signalen? Er zijn verschillende methodes om met agressie 
of moeilijk gedrag om te gaan.  
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HOOFDSTUK 10 : HET BEROEPSGEHEIM IN DE HULPVERLENINGSPRAKTIJK 

1. GEHEIMHOUDINGSPLICHT = BEROEPSGEHEIM 

Art. 458 : geen hulpverlening zonder strikte vertrouwelijkheid. Dit is het artikel dat de basis vormt voor 
het beroepsgeheim. Het heeft een grote impact op ons pedagogisch handelen. Het beroepsgeheim 
verzekert dat vertrouwelijkheid gecreëerd zal worden. 

Aan de ene kant de wet zelf en de andere kant de praktijk. Hiertussen vind je heel wat rechtspreek over 
hoe je moet omgaan met beroepsgeheim. 

- Cliënt: 
- Assymetrische verhouding, een machtsrelatie. In deze relatie is vertrouwelijkheid heel 

erg belangrijk.  
- Niets mag uitlekken uit wat hij hulpverlener toevertrouwt. Dit is een voorwaarde om 

kwaliteitsvolle hulpverlening te hebben.  
- Info achterhouden = blokkeren eigen hulpverleningsproces 

- Hulpverlener: 
- Bescherming en veiligheid. Als hij / zij geen vertrouwelijkheid kan garanderen, dan kan 

je geen veiligheid en bescherming tegen  zowel de cliënt als zichzelf garanderen.    
- Openbaar, maatschappelijk belang: 

- Noodzakelijk voor harmonieuze samenleving dat men hulp kan inroepen van bepaalde 
beroepen die absoluut vertrouwen garanderen (vermijden dat problemen escaleren en 
welzijn van iedereen garanderen) 

- Cf. Commissie Seksueel Misbruik in de kerk (Com. Adriaenssens) 

Dit zijn drie belangrijke perspectieven waarom beroepsgeheim zo belangrijk is. Kwesties in de 
hulpverlening komen regelmatig in het nieuws.  

1.1. KANTTEKENINGEN 
 

- Van absolute geheimhouding (de hulpverlener deelt helemaal niets) naar meer pragmatische, 
functionalistische visie (waarbij belang van cliënt primeert) Dit heeft een aantal redenen. Eerst 
en vooral zijn de vraagstukken in de hulpverlening complexer geworden, er zijn vaak heel wat 
verschillende hulpverleners bij betrokken.  

- Weinig strafrechtelijke vervolging. Er zijn weinig zaken waar hulpverleners vervolgt worden bij 
een verkeerd gebruik van het beroepsgeheim. 

- Noodzakelijke vertrouwensfiguur (niet het beroep is doorslaggevend) Een beroepsgeheim 
creëer je niet door een bepaald beroep, maar door de vertrouwensband die je opbouwt met je 
cliënten.  

- Beroepsgeheim verankerd in reglementering sector (OCMW, CLB), ook in decreten Integrale 
jeugdhulp (“éénieder die zijn medewerking verleent aan de uitvoering van het decreet is 
gebonden aan de geheimhoudingsplicht”) 

- Met vrijwilligers – stagiairs (in hoofde van hun staat) afsprakennota of contract maken waarin 
eisen beroepsgeheim uiteengezet worden 

- Mantelzorg valt NIET onder beroepsgeheim (geen professionele relatie). Toch wordt een 
onderscheid gemaakt tussen verschillende mantelzorgers. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen informele of formele mantelzorgers. Een formele mantelzorger is officiëler waardoor 
deze wel gelinkt zou kunnen zijn aan beroepsgeheim. 
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- Toevertrouwd: niet alleen wat wordt meegedeeld door cliënt, maar alles wat men verneemt 
(via derden) of vaststelt (in dossier) en vertrouwelijk is  

- Wat is geheim: alles wat uitdrukkelijk of stilzwijgend in begeleiding toevertrouwd wordt  
- Bepaald door de houder. De houder moet afwegen wat er al dan niet geheim is. In welke 

mater moet er iets geheim gehouden worden?  
- Opname in ziekenhuis valt onder beroepsgeheim (bv. ontwenning of psychiatrische opname)  
- Beroepsgeheim geldt t.o.v. familie, naasten, politie, ook t.a.v. andere hulpverleners die onder 

beroepsgeheim vallen 
- Geldt NIET t.o.v. cliënt  
- Toch niet alles aan cliënt/patiënt vertellen (therapeutische exceptie) 

- Gemandateerde hulpverleners  (toezicht, controle)  niet gebonden aan beroepsgeheim tov 
opdrachtgever !!! (bv. justitie-assistent, OCMW-medewerker) 

- Geen gedeeld beroepsgeheim ts. gemandateerde en niet-gemandateerde 
hulpverleners 

- Rapportageplicht én geheimhoudingsplicht vermelden bij eerste contact 
 

1.2. SCHENDING BEROEPSGEHEIM 

Schending beroepsgeheim:  

- Er moet sprake zijn van intentie (bewust en moedwillig) (≠ usb-stick vergeten op trein) Je hebt 
de intentie om een daad te stellen waarbij geheime informatie wordt vrijgegeven.  

- Bevestigen van informatie ook schending beroepsgeheim. Ook dit kan beschouwd worden als 
een schending van het beroepsgeheim. Je hebt een duidelijke intentionaliteit gehad om 
bepaalde informatie publiek te maken. 

- Publieke gegevens bekend maken, geen schending (bv. getuige zijn van ongeval) Dit is 
informatie die niet verkregen is in een vertrouwde omgeving.  

Alleen schending, indien uit bekendmaking de identiteit van de betrokkene blijkt (mag niet traceerbaar 
zijn, anoniem rapporteren mag) 

Opgelet met beschrijvingen in stageverslagen  

- Anoniem en niet-traceerbaar (bv. Gilles de la Tourette) 

Naasten en familie op de hoogte brengen o.b.v. “stilzwijgende toestemming”, tenzij expliciet niet van 
de cliënt. Als de cliënt zelf geen toestemming kan geven, mogen we derden op de hoogte brengen indien 
dit in het belang van de cliënt is.  

Belang van een goed dossier 

- Ondernomen stappen en keuzes bijhouden en motiveren! Het is cruciaal om bijvoorbeeld jezelf 
te beschermen. Je hebt een neerslag van wat de redenen waren. Met de beste bedoelingen kan 
je soms onbewust je beroepsgeheim schenden. 
 

1.3. ZWIJGPLICHT, ZWIJGRECHT, SPREEKRECHT EN SPREEKPLICHT 
 

1.3.1.  ZWIJGPLICHT 

Eénieder die betrokken is bij de uitvoering van de hulpverlening (ook administratief personeel) (cf. 
Decreet Integrale JH, art. 5) Als je betrokken bent bij een hulpverlening, moet je zwijgen.  
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1.3.2.  ZWIJGRECHT 

Recht om te zwijgen zonder hiervoor gesanctioneerd te worden (bij getuigenis in rechte) Je kan niet 
gedwongen worden om te spreken. Dit is afhankelijk van de overweging die je maakt als hulpverlener  

1.3.3.  SPREEKRECHT 

Recht om in bepaalde gevallen te spreken (in belang van cl.), zonder hiervoor gesanctioneerd te worden  

Cliënt geeft toestemming?! 

- Afwegen individueel en openbaar belang 
- Volgens absolute opvatting: geen uitzonderingen, behalve in functie van hoger algemeen 

belang (individueel belang cl. primeert niet op openbaar belang en statuut van bepaald beroep, 
bv. straathoekwerkers/maatschappelijk werkers)  

- Volgens functionele opvatting:  
- Mogelijk indien cliënt wilsbekwaam, goed geïnformeerd is en expliciet toestemming 

geeft; Vraag aan de cliënt of hij / zij de informatie zal delen.  
- Moet duidelijk zijn voor wie en met welk doel  
- Best door cl. zelf informatie laten doorgeven 
- Bv. werkgever informeren over verminderde stressbestendigheid, over afronden van 

alcoholbehandeling – normaal heeft de werkgever hier helemaal geen zaak mee tenzij 
dit een impact geeft op het werk 

- Wat met toestemming tot postume onthulling? Stel dat je cliënt overleed, wat doe je 
dan met de informatie die je daarvoor reeds kreeg? Is er een bepaald belang in het 
spel? Je hebt nog steeds een geheimhoudingsplicht tegenover je cliënt 

Discretionair oordelen:  

- Waarden en belangen afwegen – moreel leren handelen en denken 
- Uitzonderlijk 
- Omzichtigheid  

Getuigenis voor een rechter 

- Verplicht om te verschijnen, niet om te spreken (belang van cliënt afwegen) Je mag spreken 
maar je moet je beroepsgeheim niet schenden. Wat is het belang van je cliënt?  

- NIET in geval van verhoor door politie of parket 

Om zichzelf te verdedigen wanneer je onterecht wordt beschuldigd van bepaalde feiten  

- Bv. bij aanklacht over seksueel misbruik (betasten van een slachtoffer)  

Onweerstaanbare dwang (art. 71) : situaties waarbij je niet anders kan dan je beroepsgeheim te 
doorbreken 

- Recht om te handelen (bv. spreken) in geval van overmacht 
- “Er is geen misdrijf wanneer de beschuldigde … op het ogenblik van de feiten … gedwongen werd 

door een macht die hij niet kon weerstaan” 
- Subjectieve situatie van overmacht waarbij men geen andere keuze heeft dan de wet te 

overtreden. Je kan er helemaal niets aan doen 
- Fysieke dwang of materiële overmacht 
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- Psychisch morele dwang (wederrechtelijk handelen, psychotische opstoot) (cf. advocaat 71, 
workshop 8) 

- Geen andere keuze: overmacht onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onweerstaanbaar 

Bekendmaken (minimaal) noodzakelijke informatie in functie van hulpverlening/begeleiding 

- Bv. bij spoedopname of crisissituatie;  
- Bv. epilepsie (bus, jeugdbeweging) 
- Bv. zelfmoordgedachten bij cl. (ernstig nemen !?) 
- Bij noodzakelijke hulpverlening wordt impliciete toestemming verondersteld 

 
1.3.4. SPREEKPLICHT 

Indien een hoger belang in het geding is (=noodtoestand) 

A. AANGIFTEPLICHT 

Melden van zeer besmettelijke ziekten (bv. ebola, polio, tbc)  

- In functie van hoger belang moet je zo’n situatie melden. Als je dit niet doet, kan er bijvoorbeeld 
een epidemie uitbreken 

Aangifteplicht ambtenaren (art. 29) Het geldt voor kwesties van openbare veiligheid.  

- Ambtenaren moeten aangifte doen van wanbedrijven en misdaden waarvan ze kennis hebben 
- Bv. justitieassistent, consulent JRB/CBJ, OCMW-medewerker … 
- Hiervan op de hoogte brengen bij begin hulpverlenings-relatie 

Aangifteplicht privépersonen (art. 30): moeten getuige zijn geweest: 

- “Ieder die getuige is geweest van een aanslag, hetzij tegen de openbare veiligheid, hetzij op 
iemands leven of eigendom, is verplicht daarvan kennis te geven aan de procureur, hetzij van de 
plaats van de misdaad …, hetzij van de plaats waar verdachte kan worden gevonden” 

- Geheimhouding primeert op de meldingsplicht. Wees je bewust van het feit dat er een 
hiërarchie is. Bij het toepassen van beroepsgeheim, is je morele afweging heel erg belangrijk. Is 
het effectief een feit dat gebeurt dat gaat over een aanslag op de openbare veiligheid?  

- Rekening houden met kans op herhaling en niet enkel in functie van opsporing en vervolging 
(nietig verklaard door de rechtbank) 

- Wel aangrijpen in functie van gedragsverandering 
 

B. SCHULDIG VERZUIM 

Indien men een persoon in nood niet helpt, schuldig verzuim 

Sprake van groot gevaar voor fysieke/seksuele of psychische integriteit op moment dat men hulp 
weigert (proberen objectief te verifiëren). Het is niet gemakkelijk om dit objectief te maken. Hoe groot 
is de impact op deze persoon als er op dit moment niet wordt ingegrepen?  

- Ogenblikkelijk misdrijf: noodsituatie op moment van weigeren, een zekere acuutheid  
- Het tijdsaspect is belangrijk. Als je niet op de hoogte bent van bepaalde feiten, ben je niet in 

fout als je niets meldt. Het gaat enkel over het moment dat de levensbedreigende gebeurtenis 
plaats vindt.  

- Evolutie toestand is irrelevant  
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Morele component: betreft met opzet geen hulp verlenen waar dit nodig was 

- Opzettelijk: men had kennis en wil zich te onthouden 
- Gevaar moet niet ‘de visueel’ vastgesteld worden (bv. via derden) en men moet niet alle details 

kennen, toch moeten bijvoorbeeld de hulpdiensten op de hoogte gebracht worden.  

Krachtdadig hulp bieden op meest aangewezen manier (men moet er alles aan doen om persoon te 
helpen) 

- Zelf hulp bieden of anderen inroepen  

Hulp bieden zonder ernstig gevaar voor zichzelf of anderen (bv. bij overval, agressie, gijzeling, brand) 

C. NOODTOESTAND 
 

- Daadwerkelijk gevaar 
- Rechtsgoed dat wordt bedreigd is van hogere orde (bv. leven) dan het beroepsgeheim 
- Kan niet op andere manier gevrijwaard worden 
- Risico op schuldig verzuim! 
- Voorbeelden: HIV-besmetting partner, TBC, radicaliserende jongeren (?) … 

 
1.4. VUISTREGELS VOOR GEWETENSVOL SPREKEN, ALS NOODZAKELIJKE UITZONDERING OP 

BEROEPSGEHEIM 
 

1. Altijd proberen om toestemming te bekomen en cl. indien mogelijk zelf dit laten 
communiceren 

2. Gewetensnood door verplichting tot geheimhouding 
3. Probleem enkel op te lossen door doorbreken geheim 
4. Door niet te spreken loopt iemand ernstig risico 
5. Door te spreken kwaad voorkomen of beperken 
6. Is spreken relevant in functie van hulpverleningsrelatie? 
7. Kiezen voor minst ingrijpende onthulling 
8. Op vertrouwelijke en correcte manier informatie doorgeven door meest geschikte persoon 
9. Info overdragen aan de meest geschikte persoon ifv welzijn cliënt 

 
2. SAMENWERKEN MET COLLEGA’S 

Wat meedelen aan het team en wat niet? 

Nood aan visie over uitwisselen van informatie met diverse betrokkenen 

- Beroepsgeheim strikt genomen individuele verantwoordelijkheid, maar nefast dat hulpverlener 
alleen blijft staan met die verantwoordelijkheid 

- Uitwerken van een algemene, niet-casusgebonden visie 

Loyauteit:  

- Dilemma: Vertrouwensrelatie met cl, beroepsgeheim vs. collegiale relatie met andere 
hulpverleners 

- In toekomst ook nog met elkaar samenwerken 
- Anonieme bespreking niet altijd haalbaar 
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2.1. GEDEELD BEROEPSGEHEIM 

Gedeeld beroepsgeheim: dit is niet heel strikt in wetgeving gegoten. Het is een praktijk die ontstaan is 
in het werkveld. We willen stappen vooruit zetten voor de cliënt wanneer we samen werken met andere 
collega’s , andere teams. Er zijn gaande weg hier wel wat richtlijnen rond ontstaan.  

- Reeds enige tijd ingeburgerd in rechtsleer 
- Delen van informatie met andere hulpverleners van buiten het team, buiten de organisatie 
- Strenge voorwaarden + toestemming van de cliënt 
- Het gaat enkel over de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de hulpverlening 

 
2.2. GEZAMENLIJK BEROEPSGEHEIM 

Gezamenlijk beroepsgeheim: 

- Delen van informatie met andere hulpverleners binnen bestaand team, binnen dezelfde 
organisatie 

- Strenge voorwaarden, je kan niet zomaar alles beginnen delen + toestemming van de cliënt 
- Het principe van beroepsgeheim : je deelt niets! Tenzij … 

à zorg dat je de toestemming van je cliënt hebt 

2.3. AFGELEID BEROEPSGEHEIM, AMBTSGEHEIM EN DISCRETIEPLICHT 

Een afgeleide van het beroepsgeheim, een alternatieve positie die voorkomt door het beroepsgeheim. 

Afgeleid’ beroepsgeheim = discretieplicht 

- Geheimhouding geldt ook voor personen die indirect bij info-uitwisseling betrokken zijn (ICTers, 
keuken- en schoonmaakpersoneel) Die krijgen persoonlijke informatie die niets te maken heeft 
met hun job. Ze moeten op een discrete manier omgaan met deze informatie.  

- Geen wettelijk beroepsgeheim, wel discretieplicht 
- Vermelden in arbeidscontract 

Ambtsgeheim vs. beroepsgeheim 

- Onderwijzend personeel 
- Vertegenwoordigt de school, geen hulpverlener 
- Geen zwijgplicht ten opzichte van oversten, mensen met beroepsgeheim hebben dit wel 
- Uitz. leerkracht die fungeert als bijstandspersoon IJH ! 
- Discretieplicht: discreet omgaan met vertrouwelijke info 

 
2.4. STATIAIRS EN HET BEROEPSGEHEIM 

Uiteraard gebonden aan beroepsgeheim; ook gedeeld – gezamenlijk beroepsgeheim 

Hulpverlener en toch weer niet; tijdelijke status 

Moeten vooraf geïnformeerd worden 

- Toegang tot de dossiers? 

Moet je alle informatie die je verneemt ook doorgeven? 

- Informele situaties 
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- Binnen de hulpverlening 

Welke info opnemen in stageverslag? 

- Zie workshops 15, 16 en 17 

Intimiteit, afstand en nabijheid 

- Zie workshops 33, pag. 231-236 

 

WELKE EXTRA INFORMATIE ROND HET EXAMEN  

- Een evaluatie uit drie onderdelen 
- Individueel (/2), groepswerk (/6) en examen (/12) à Op alle drie geslaagd 
- Open boek 
- Moreel denken wordt getoetst. Je krijgt een situatie en dan moet je kunnen tonen dat je moraal 

kan redeneren. 
- Korte casussen met open vragen 
- Enkele meerkeuze vragen 
- Een examen gericht op morele redeneringen 
- Gebruik de casussen in je boek als voorbeelden !  

 

Wat betekent het om moreel te denken in groep à persoonlijke reflectie + welke reflectie van wie 

 


