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Woord vooraf 

Binnen het opleidingsonderdeel ‘Ethisch en deontologisch handelen’ staan we stil bij 

concrete morele problemen die kunnen opduiken in het beroepsveld van de 

opvoeder-begeleider. We bekijken hoe we ethische principes als orthopedagogisch 

hulpverlener kunnen hanteren en welke richtlijnen inzake deontologie reeds bestaan. 

Beroepsethische kwesties zijn alledaagse kost, net zoals ethische kwesties. Vaak 

worden we geconfronteerd met dilemma’s en ethische vraagstukken. Complexe, 

orthopedagogische vraagstukken verplichten ons om een onderbouwde visie te 

hebben, bereidheid om onze visie in dialoog te brengen en bij te stellen. 

 

Opvoeders zijn betrokken bij het welzijn van de cliënt als hulpvrager. Goede 

dienstverlening is steeds gebaseerd op de relatie tussen zorgverlener en 

zorgontvanger. Het ontwikkelen van deskundigheid in het (ethisch) omgaan met 

zorgvragers is een voorwaarde voor een goede beroepsuitoefening. Het gaat over een 

kritisch bevragen van alles wat met de beroepsuitoefening te maken heeft, in functie 

van het welzijn van de cliënt. Aristoteles noemde de ethiek daarom niet toevallig ‘de 

kunst om gelukkig te zijn’.  

 

Deontologie zorgt er dan weer voor dat bepaalde verwachtingen van hoe gehandeld 

dient te worden binnen het hulpverlenende beroep, worden vastgelegd in rechten en 

plichten. Voor zowel hulpverlener als voor cliënt. 

 

In deze syllabus gaan we dieper in op wat ethiek is en welke de veelgebruikte 

begrippen zijn binnen ethische kwesties. We bespreken manieren om een ethisch 

dilemma te benaderen en belichten reeds bestaande rechten en plichten en 

basishoudingen binnen het deontologische hulpverleningskader. 
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1 Ethiek 

1.1 Inleiding 

Wanneer we precies proberen te beschrijven wat begrippen als ‘normen en 

waarden’, ‘moraal’, ‘ethiek’ en ‘moralisme’ betekenen, merken we dat dit geen 

evidente opdracht is. Toch komen we deze begrippen elke dag tegen. We doen 

immers met de regelmaat van de klok uitspraken over situaties, over dingen én over 

personen. We vinden bijvoorbeeld dat de postbode te laat komt, dat de kinderen van 

de buren te luid spelen, dat de opleiding teveel druk legt op ons sociaal leven, dat het 

in de woonkamer te koud is. Deze oordelen lijken te slaan op feiten, maar zijn vaak 

waardeoordelen omdat ze aangeven ‘wat zou moeten zijn’. De kinderen van de 

buurman zouden wat stiller ‘moeten’ zijn, de postbode zou de brieven wat sneller 

‘moeten’ bezorgen, de opleiding zou wat minder taken ‘moeten’ opleggen en het zou 

wat minder koud in de leefruimte ‘moeten’ zijn.  

 

Feitelijke oordelen daarentegen slaan op ‘datgene wat is’ en zijn eerder objectief, 

waardeoordelen zijn subjectief en kunnen variëren naargelang persoon, tijdstip, 

situatie, … . Waardeoordelen overheersen vaak de feitelijke oordelen in het leven van 

alledag. Het moralisme staat centraal.  

 

Naast het oordelen over kunnen we ook het gedrag dat we stellen opdelen. Enerzijds 

betreft het gedrag dat we stellen zonder na te denken, dit zijn automatische 

handelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over jezelf aankleden, over hoe je te 

gedragen bij de bakker en zelfs over autorijden. Ook al bestaan deze handelingen uit 

kleinere deelhandelingen, toch denken we niet bij elke kleine deelhandeling na. De 

handelingen voltrekken zich als het ware bijna automatisch.  

 

Anderzijds betreft het gedrag dat om een keuze vraagt. Een beslissing dringt zich op. 

Dit gedrag kunnen we ook zijn beurt ook weer opdelen in pragmatische keuzes en 

ethische keuzes. Pragmatische keuzes maken we elke dag. Wat doe ik aan? Wat ga 

ik eten? Hoe ga ik om met de ander? Deze keuzes liggen vaak in de lijn van op welk 

spoor het socialisatieproces ons gezet heeft: hoe we zijn opgevoed, welke 
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gewoontes we hebben en wat we hebben geleerd zal vaak doordrongen zitten in de 

keuzes die we maken.  

 

Naast deze groep van eerder kleine beslissingen, die vaak niet zoveel inspanning 

vragen, doen er zich ook momenten in het leven voor waarin we meer zinvolle 

keuzes dienen te maken. De oplossing van het keuzeprobleem ligt niet voor de hand. 

Wat vertel ik in mijn curriculum vitae? Ga ik een glaasje meedrinken terwijl ik BOB ben 

of niet? 

Je komt je zieke collega tegen bij het boodschappen doen. Zij lijkt jou kerngezond. 

Wat doe je? 

Ik ontwijk de collega en doe alsof ik niets gezien heb. 

Ik vertel dit de volgende dag tegen mijn leidinggevende. 

Ik spreek mij collega aan en vraag of het al wat beter gaat. 

 

Het begrip moraal komt van het Latijnse woord ‘mos’ en betekent gewoonte, zede. 

Het gaat over het geheel van zeden en gewoonten zoals die in een bepaalde tijd bij 

een bepaalde groep mensen, een gemeenschap voorkomen.  

 

Maarten woont in een leefgroep voor volwassenen met een licht verstandelijke 

beperking. In deze groep staan autonomie, respect, openheid en humor centraal. 

Deze waarden worden nagestreefd door elke bewoner telkens te begroeten, bewoners 

zoveel mogelijk zelf te laten ondernemen, dagelijks gesprekken aan te gaan, veel te 

lachen met elkaar etc. 

 

Het begrip ethiek komt van het Griekse woord ‘ethos’ en heeft dezelfde betekenis 

(gewoonte, zede) maar met een accentuering richting gedrag. Ethiek is de 

wetenschap die het gedrag van mensen bestudeert vanuit een afweging van goed en 

kwaad. Je zou ook kunnen zeggen dat ethiek een manier van handelen is die door de 

maatschappij waarin iemand opgroeit als te volgen gedrag wordt geapprecieerd. 

Kritisch stilstaan bij dit handelen is belangrijk. De klassiek Grieks filosoof Socrates 

ging er vanuit dat als je werkelijk weet wat juist handelen inhoudt, je ook daadwerkelijk 
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juist zult handelen. Deze wetenschap probeert om tot algemene inzichten te komen 

rond normen en waarden, zodat het gedrag van de mensen zich kan richten op het 

goede. De ethiek baseert zich daarom vaak op de inzichten die moralisten verkregen 

omtrent de moraal van een groep mensen. Hierop wordt verder gereflecteerd en 

worden hypotheses opgesteld. Na toepassing in de praktijk worden deze hypotheses 

verder verfijnd en ontstaan ethische grondbeginselen. Dit zijn basisprincipes rond het 

morele aanvoelen van mensen. 

 

“Hoe kunnen we zo goed mogelijk leven? Wat is voor jou een goed leven? Hoe bezorg 

je jezelf en de ander een goed leven? Wat heb je nodig om een goed mens te zijn en 

wat is een goed mens? Wat is de relatie tussen vrijheid en verantwoordelijkheid?... 

Ethisch denken begint bij jezelf. Het heeft te maken met vrijheid en keuzes, met 

gewoontes. Wat is goed en wat is niet goed en wat maakt dat je dat vindt? Een 

antwoord hebben op fundamentele vragen heeft te maken met jezelf en is dus heel 

individueel en subjectief.” (Savater, F.) 

 

Ethiek gaat verder dan de vraag of iets mag of iets niet mag, het streeft naar het ‘zo 

goed als mogelijk’ handelen op alle mogelijke maatschappelijke domeinen: ecologie, 

dierenwelzijn, hulpverlening, politiek, godsdienst, wetenschap, enz. Het stelt de 

vragen: ‘Wat is goed?’ en ‘Hoe doen we het op een goede manier?’. 

 

Elk maatschappelijk domein kent zijn bijzondere ethiek: het is de toespitsing van 

algemene ethische inzichten op een speciaal terrein. Op allerhande niveaus worden 

de dag van vandaag vragen gesteld of iets ethisch verantwoord is. Scholen stellen 

zich de vraag welke waarden en normen ze kinderen willen en mogen overdragen en 

welke waarden en normen niet aangeleerd dienen te worden binnen het onderwijs. In 

de medische sector zijn er grote dilemma’s. Bijvoorbeeld: mag je menselijk leven 

opwekken in een labo? Mag een wetenschapper de DNA-structuur wijzigen zodat men 

mensen kan voortbrengen met bepaalde eigenschappen en kwaliteiten? Mag men 

dieren gebruiken in medicatietestings? Wanneer kan euthansie? Kan hulp bij 

zelfdoding? Binnen de bedrijfswereld zijn het dan weer thema’s als kinderarbeid en 

vervuiling die vragen doen rijzen. Binnen onze eigen sector is antwoorden vinden ook 

niet altijd evident. Hoe ga je om met afhankelijkheid vs onafhankelijkheid van de 

cliënt? Wordt de cliënt beter van ons handelen? En tenslotte, met de opkomst van 
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sociale media als Facebook, Twitter en Snapchat stellen ethici zich ook vragen rond 

de gevolgen voor de persoonlijke privacy op het ‘world wide web’. 
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Mensen kijken steeds op een bepaalde manier. De invalshoek van waaruit we kijken, 

wordt bepaald door verschillende zaken: de eigen geschiedenis, het wereldbeeld, de 

opvoeding, de beroepssituatie, de sociale situatie, de gewoontes, e.d. In dezelfde 

situatie gaan verschillende mensen vaak verschillende dingen zien. Mensen gaan 

andere accenten leggen, ze gaan  ‘hetzelfde’ toch ‘anders’ benaderen.  

Een voorbeeld (zout): 

 

▪ Zout is NaCl: chemische benadering 

▪ Zout is een smaakmiddel: culinaire benadering 

▪ Zout is goedkoop: economische benadering 

▪ Zout is symbool van kracht: levensbeschouwelijke benadering 

▪ Zout is een middel dat de vochthuishouding regelt: fysiologische benadering 

 

Als hulpverlener is het belangrijk te zien dat iedereen, inclusief jezelf, een andere 

invulling kan geven aan de dingen. Het gaat over het bewustzijn dat elk persoon 

situaties, personen en dingen vanuit een andere invalshoek kijkt. Zo is ook ethiek een 

specifieke benaderingswijze van de werkelijkheid. Een invalshoek die het verdient 

om mee te mogen praten, invloed uit te oefenen in de maatschappelijke discussie. Dit 

is al vaak zo (bijvoorbeeld oprichting medisch-ethische commissies in de meeste 

ziekenhuizen) maar nog zeker niet op alle maatschappelijke domeinen (de ethiek rond 

de digitale evolutie en de ethiek van het milieu staan bijvoorbeeld nog in de 

kinderschoenen). 

 

Eén van de meest belangrijke en waardevolle functies van ethiek is het ontwikkelen 

van een kritische houding. Ethiek houdt zich bezig met het goed en kwaad in het 

handelen van mensen en leent er zich dus uitstekend toe om zowel kritisch naar 

zichzelf als naar de omgeving te leren kijken.  

 

De werkelijkheid binnen de hulpverlening dwingt tot handelen, dwingt tot denken. Ze 

dwingt dus ook tot ethisch handelen en ethische overwegingen. Belangrijk hierbij is om 

te weten dat praktische en gefundeerde ethiek niet in een receptenboek kan worden 

teruggevonden.  
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In de praktijk merkt men dat erg lastige problemen wel eens worden vermeden. Men 

vindt argumenten om ervoor te zorgen dat eigenlijk andere personen of instellingen dat 

probleem dienen op te lossen of men stelt zich de vraag of de cliënt zelf wel om een 

oplossing vraagt en maakt de conclusie het probleem op de lange baan te schuiven. 

De uitdaging bestaat er echter in om binnen de praktijk van de hulpverlening samen na 

te denken en te komen tot beslissingen waarbij ethisch handelen komt tot een 

menswaardige oplossing. 
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1.2 Waarden, normen en deugden 

Binnen de ethiek worden er tal van begrippen en termen gebruikt. De begrippen 

waarden en normen worden vaak heel vanzelfsprekend gebruikt binnen de ethiek. 

Maar wat wordt er onder verstaan? 

Waarden zijn na te streven idealen om een hogere kwaliteit van leven te bereiken. 

Deze doelen worden beschreven in algemeen en abstract taalgebruik. Dit in 

tegenstelling tot normen. Dit zijn immers concrete gedragsregels die aangeven hoe 

de waarden te bereiken. Het zijn als het ware richtingaanwijzers; een norm is het 

middel om het ideaal te bereiken.  

Waarden liggen diepgeworteld in het affectieve domein. Ze hebben te maken met 

onze emoties, met alles wat we beleven. Waarden motiveren en inspireren. Hierdoor 

zijn mensen geneigd er levenslang trouw aan te blijven. Wanneer waarden worden 

bedreigd, zijn mensen zelfs bereid om zich hiertegen te verweren en in extreme 

situaties er zelfs hun leven voor op te offeren. Enkele waarden: gerechtigheid, liefde, 

gelijkheid, trouw, eerlijkheid, respect, openheid, loyaliteit.  

 

Op het eerste zicht zijn waarden absoluut. Waarden zijn echter niet op zichzelf staand 

en los te verkrijgen. Ze zijn veranderlijk en aan tijd en plaats gevonden (situationele 

bepaaldheid). Zo is een glas water en een stukje brood voor de mijnwerkers die 

vastzitten oneindig veel belangrijker dan een stapeltje geld en worden tijdens de 

oorlog andere kwaliteiten gewaardeerd dan tijdens een les Frans. We concluderen dat 

de situatie de betekenis van waarden ingrijpend kan veranderen én dat het hierdoor 

noodzakelijk is om waarden telkens vanuit hun context te interpreteren. Ze krijgen 

betekenis vanuit het referentiekader. Als hulpverlener is het hierin dus belangrijk dat 

we bewust moeten zijn van de mogelijke verschillen in interpretatie van waarden 

tussen hulpverlener en cliënt. 
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“Ethiek is een constante bezinning op waarden. En dat is een complex gegeven. We 

zijn er namelijk ‘met huid en haar’ in verwikkeld. Het raakt ons ‘tot in al onze vezels’. 

Het heeft te maken met onze emoties, met alles wat we doormaken, met wie we willen 

zijn. Vooral ook met onze kwetsbaarheid en begrenzing. En in die zin met onze 

ervaringen rond ‘wat onaf is’, rond ‘wat niet lukt’. En ook met de dilemma’s waarmee 

we in de zorg of in therapie, en ook in ons persoonlijk leven geconfronteerd worden. 

En zo met de vele worstelingen die we doormaken in onze poging ‘een goed mens te 

zijn’.  

 

Hoe komt dat? Ethiek behoort immers in eerste instantie niet tot het domein van de 

rationele kennis, maar eerder tot het domein van de intuïtieve kennis. Het soort kennis 

dat in een onmiddellijkheid gegeven wordt te midden van de realiteit. Bijvoorbeeld in 

een begeleiding: je voelt op een bepaald moment heel duidelijk aan dat je aanpak 

blijkbaar ‘niet werkt’ en dat je je benadering moet aanpassen. Uiteraard zijn rationele 

kennis en reflectie hierbij ook belangrijk. Reflectie is namelijk, zoals gezegd, een 

cruciale component in het ethisch proces.  

 

Maar, de bron of de oorsprong van ethiek ligt eerder in het intuïtief aanvoelen en in het 

vanuit het hart geraakt worden door wat knelt in de praktijk. Hier gebeurt het. Reflectie 

heeft dan aansluitend een verhelderende functie. Ze brengt de waarden die erin 

meespelen in kaart, expliciteert de redelijkheid die in de intuïtieve kennis besloten ligt 

en ze kan helpen om op creatieve wijze tot een betere aanpak te komen.” 1 

 

Norm is afgeleid van het Latijnse ‘norma’ en betekent winkelhaak (waarmee in de 

bouwsector een rechte hoek wordt afgemeten). Een norm geeft dus richting aan voor 

het gedrag. Het is als het ware een voorschrift over hoe je moet handelen om een 

bepaalde waarde te realiseren, het zijn concrete richtlijnen over hoe men zich wel of 

niet moet gedragen in specifieke omstandigheden. Normen regelen o.a. het dagelijks 

sociaal verkeer. Enkele voorbeelden: de waarde rechtvaardigheid wordt in de praktijk 

 

1 Tekst bij de vierde studiedag Klinische psychotherapie, 2 december 2008, cc de Werft Geel. Walter Krikilion, therapeutisch 
directeur OPZ Geel, doctor in theologie en psychotherapeut, voorzitter van de Werkgroep Ethiek in de kliniek van de Vereniging 
van Openbare Verzorgingsinstellingen  
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geregeld door de norm dat je je belastingpapieren correct invult. De waarde van 

gelijkwaardigheid wordt geregeld door de norm dat je niet discrimineert op huidskleur. 

Eens gehuwd, heb je geen seksuele betrekkingen met anderen (waarde: trouw). Let 

op: er zijn vaak verschillende wegen (lees: normen) mogelijk naar hetzelfde doel. 

 

Normen kunnen positief zijn (geboden) of negatief (verboden). Ze kunnen een 

verschillende reikwijdte hebben: ze zijn geldig voor iedereen in een bepaalde 

maatschappij, slechts in bepaalde sociale groepen gangbaar of vrij te kiezen. Normen 

kunnen ook verschillen inzake precisie: bepaalde normen zijn niet noodzakelijk exacte 

gedragsvoorschriften, maar stellen grenzen aan mogelijke gedragingen. Bepaalde 

normen staan op papier, maar vaak gaat het over ongeschreven regels. Zo bestaat er 

geen handleiding die aangeeft hoe groot de fysieke afstand moet zijn tussen mensen 

wanneer ze in gesprek zijn of hoe lang je een gesprekspartner in de ogen kunt kijken 

zonder dat deze het vervelend vindt. Toch deinzen we terug als een vreemde binnen 

onze ‘persoonlijke afstand’ komt en vermijden we het van andere mensen lang te 

fixeren. Zo zijn er duizenden sociale spelregels die ons gedrag sturen.  

 

Normen kunnen gelijktijdig aan verschillende waarden ontleend worden. Zo kan de 

norm: 'niet door het rode licht rijden' gebaseerd zijn op waarden zoals 'bescherming 

van het leven', en 'verantwoordelijkheid'. Wie de norm of het normale overtreedt, kan 

in principe te maken krijgen met sancties. De aanwezigheid van sancties is een 

typisch kenmerk van normen. 

 

Naarmate normen meer gedragen worden en gemeengoed worden onder meer 

mensen, komen ze dichter bij waarden te liggen. Immers, hoe meer overeenstemming 

er is over een norm, hoe dwingender deze lijkt te zijn. 

 

Het is erg moeilijk om een hiërarchie te maken in waarden. Als het kon, zouden veel 

ethische problemen tot het verleden behoren. Een ethisch probleem ontstaat immers 

wanneer er een spanningsveld of een conflict ontstaat tussen twee of meer waarden. 

Door een leugen te vertellen en zo iemands leven te redden, wordt ingegaan tegen de 

waarde ‘eerlijkheid’. Toch is er moreel correct gehandeld. Respect voor het leven 

overstijgt in dit voorbeeld immers de eerlijkheid. 
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Het is belangrijk om in deze multiculturele samenleving als hulpverlener voldoende 

bewust te zijn dat normen cultureel bepaald zijn. Zo is het bijvoorbeeld in niet-westerse 

culturen minder vanzelfsprekend dat mensen op tijd komen. Zo kan iemand een 

afspraak hebben met zijn/haar hulpverlener en op het punt staan om te vertrekken op 

het moment dat er familie langs komt. De hulpvrager heeft op dat moment twee 

keuzemogelijkheden: hij vertelt zijn familielid dat hij weg moet en geen tijd heeft, of hij 

kan een praatje maken en te laat op de afspraak verschijnen. De keuze die deze 

persoon maakt, wordt onder andere bepaald door zijn culturele achtergrond en de 

normen die hij van daaruit heeft meegekregen (Waarde: Beleefdheid; Norm: “Het is 

niet beleefd om te laat te komen op een afspraak”, versus : “Het is onbeleefd om geen 

tijd te maken voor je familie”). 

Om te beoordelen of iemand moreel juist gehandeld heeft, kan je kijken naar de 

waarden en normen die gevolgd zijn. We kunnen ook kijken naar de persoonlijke 

eigenschappen van waaruit een persoon gehandeld heeft. Een eigenschap van 

iemand die ertoe leidt dat iemand juist handelt, noemen we een deugd. Het is dus 

essentieel dat een hulpverlener, naast enkele belangrijke waarden, ook beschikt over 

een aantal specifieke deugden, zoals moed, zorgzaamheid, naastenliefde, hoop, 

respect, integriteit, eerlijkheid…..Deze geven zin aan het werk. Veel deugden komen 

overeen met waarden of zijn aan waarden te koppelen. Deugden zijn verinnerlijkte 

waarden. Ze zijn aan een specifieke persoon gekoppeld. Ze zijn onderdeel geworden 

van het karakter van een persoon. Het is cultureel bepaald wat men als een deugd 

beschouwd en wat niet. Binnen het beroep van de opvoeder-begeleider is 

zorgzaamheid een belangrijke deugd. Hierop is zelfs een ethische theorie op 

gebaseerd, de zorgethiek (zie ook verder beroepsethiek). 

In de deugdenethiek wordt bekeken welke handeling moreel juist is door naar de 

persoonlijkheid van de actor te kijken. Het individu vraagt zich af: ‘Hoe word ik een 

goed mens?’. 

1.3 Beroepsethiek 

Wanneer we ethiek toepasbaar maken binnen een beroepsprofiel, spreken we van 

beroepsethiek. In onze – sociale – sector botsen we voortdurend op ethische 
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vragen. Ethische vragen zijn vragen over hoe je menselijk gezien het meest 

bevorderlijk handelt. 

 

Wanneer we het hebben over ‘mag je al dan niet door het rode licht wanneer er toch 

geen verkeer te zien is?’, behandelen we ethiek. Wanneer we echter in dialoog gaan 

rond ‘is het verantwoord om de deur van een kamer even vast te maken, wanneer de 

cliënt heel erg onrustig is?’, spreken we over beroepsethiek. 

 

Dilemma’s kunnen zich op verschillende beroepsdomeinen afspelen. 

 

• Verantwoordelijkheid en interactie tussen jou en cliënt(systeem) 

Vb privacy, beroepsgeheim, intercultureel, ... 

 

• Verantwoordelijkheid naar jezelf 

Vb afstand/nabijheid, privacy bewaken, ... 

 

• Verantwoordelijkheid en interactie tussen jou en voorziening 

Vb loyaliteit, gehoorzaamheid, intercultureel, ... 

 

• Verantwoordelijkheid en interactie tussen jou en team 

Rechtstreekse team/ collega’s Multidisciplinaire team Interdisciplinaire team 

Vb beroepsgeheim, intercultureel, ... 

 

• Verantwoordelijkheid en interactie tussen jou en maatschappij 

Vb rechtvaardigheid, solidariteit, intercultureel, ... 
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Binnen beroepsethiek kan een onderscheid gemaakt worden tussen formele en 

informele beroepsethiek. Men spreekt van een formele beroepsethiek wanneer de 

waarden en doelen van het beroep zijn vastgelegd. Hiernaast is er ook de informele 

beroepsethiek, welke bestaat uit ongeschreven regels voor het beroepsmatig 

handelen. Deze ongeschreven regels komen bijvoorbeeld tot uiting in het handelen 

van de zorgverlener. Doordat collega’s dingen goedkeuren of afkeuren wordt er 

bijvoorbeeld duidelijk wat er van de ander ‘verwacht’ of net niet verwacht wordt. 

 

Een andere classificatie die binnen de beroepsethiek kan gemaakt worden, baseert 

zich op het onderscheid tussen regelethiek en zorgethiek. Regelethiek beschrijft de 

rechten van een bepaalde groep. Morele problemen zoals abortus en euthanasie 

worden beschreven in termen van ‘wat is mijn recht?’. Het is neutrale ethiek die 

rationeel het ene recht afweegt tegen het andere recht. Bij abortus staat ‘het recht van 

de moeder’ tegenover ‘het recht van het ongeboren kind’. Degene die het beroep 

uitoefent binnen de regelethiek, onderzoekt het probleem en komt tot een analyse. De 

zorgethiek daarentegen stelt niet zozeer het recht, maar wel de plicht voorop. De 

kernvraag hierbij is: ‘wat is mijn verantwoordelijkheid?’. De relatie met en de zorg 

voor de anderen (en dan vooral met / voor de meest kwetsbare mens) staat centraal. 

Afhankelijkheid wordt gezien als een natuurlijk gegeven en biedt het vertrekpunt voor 

het zorgethisch perspectief. 

 

Zorg- en regelethiek hoeven elkaar niet uit te sluiten. Er wordt over een dubbel 

ethisch perspectief gesproken: regelgeving wordt gemengd met zachtere waarden 

uit de zorgethiek. Een voorbeeld hiervan is een rechter die een straf uitspreekt voor 

het overtreden van een regel, maar ook rekening houdt met de verzachtende 

omstandigheden. 

 

Tot slot willen we wijzen op het belang van de grondhouding. Ethiek heeft niet alleen 

te maken met gedrag, handelingen en gevolgen, maar ook met gezindheid, 

grondhouding of attitude. Die grondhouding is de inspiratie, de drijvende kracht, de 

motiverende bron voor het handelen. Ethiek vloeit voort uit een goede grondhouding. 

Het afwegen van waarden, het voeren van de dialoog en het volgen van een 

methodische weg verliezen van hun kwaliteit en waardevolheid als ze niet volgen uit 

een ethisch goede grondhouding. Vandaar dat we nog wijzen op twee belangrijke 
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fundamenten van een goede grondhouding, namelijk: het respect voor de ander en 

de bevraging van zichzelf.  

 

Voorop staat het respect voor de ander: de eerbied op basis van de waardigheid van 

de menselijke persoon. Het respect is het fundament van de begeleidingsrelatie en 

moet onvoorwaardelijk zijn. De ander is het immers waard als mens geëerbiedigd te 

worden, wat ook zijn of haar mogelijkheden en beperkingen, overtuigingen en 

waarden, attitudes en gedragingen zijn.  

 

Onmisbaar voor een goede ondersteuning is ook de kritische zelf-bevraging van ons, 

begeleiders. Wat zijn we aan het doen? Waarom doen we wat we doen? Daarbij 

kunnen we onze vaardigheden, praktijkervaring, wetenschappelijkheid en ons 

perspectief bevragen.  

Hebben we de gepaste technische en communicatievaardigheden en hoe kunnen we 

die eventueel verder ontwikkelen? Wat is onze praktijkervaring en hoe kunnen we die 

confronteren met de goede praktijken van anderen? Wat kunnen we leren van de 

theorieën en praktijkmodellen uit de literatuur en hoe kunnen we deze kritisch 

integreren? Hebben we genoeg aandacht voor het perspectief van de cliënten en hun 

familie en hoe kunnen we ons handelen toetsen aan hun beleven?  

Een beroepscode omvat een aantal regels en voorschriften (normatieve ethiek, 

regelethiek) die te maken hebben met de uitoefening van het beroep. De eerste, en 

misschien wel bekendste beroepscode is de ‘eed van Hippocrates’. De eed is een 

handleiding uit de Griekse oudheid, die tewerkgestelden in de medische sector een 

aantal morele normen oplegde in het uitoefenen van hun beroep.  
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Een beroepscode bevat een aantal richtlijnen die die zowel de beroepsbeoefenaar als 

de cliënten waarmee de beroepsbeoefenaar werkt, beschermen. In Vlaanderen 

bestaat er momenteel geen algemene beroepscode. In Nederland heeft de 

beroepsorganisatie van werkers in sociale en/of orthopedagogische functies, Phorza, 

een aantal regels in verband met ethisch functioneren gegroepeerd (www.phorza.nl). 

In Vlaanderen kennen de voorzieningen voor Bijzondere Jeugdbijstand wel een code 

voor de hulpverlener. 

 

  

http://www.phorza.nl/
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1.4 Een methodische leidraad 

Bij ethische dilemma’s wordt er een extra beroep gedaan op de morele 

deskundigheid van de hulpverlener. Hij of zij is ook verantwoordelijk om maatregelen 

te treffen wanneer er schadelijke gevolgen kunnen zijn voor cliënten. In de praktijk 

staat een hulpverlener die schade wil voorkomen, echter vaak voor een dilemma met 

een ‘of-of’-karakter (‘Grijpen we in?’, ‘Gebruiken we dwang?’). Zowel ingrijpen als niet 

ingrijpen heeft negatieve consequenties. Dilemma’s hebben daardoor een dwingend 

karakter. Ethische dilemma’s zijn vaak complex; de uitwisseling van ideeën leidt tot 

verrijking. Het belang van een intervisie kan dan ook niet voldoende benadrukt 

worden. Uiteindelijk vind je een antwoord waarbij niet alleen de inhoud van het 

antwoord belangrijk is, maar vooral ook de motivatie (het waarom) van het antwoord. 

 

“Enerzijds is een dilemma een “knooppunt” waarin twee mogelijkheden knel zijn 

komen te zitten.  

 

“Als jij beslist wat goed is voor de cliënt, ontneem je hem zijn autonomie. Als je het aan 

zijn eigen verantwoordelijkheid over laat, weet je dat hij een ongezonde keuze maakt.”  

 

De twee mogelijkheden lijken elkaar uit te sluiten, zodat er een patstelling ontstaat. 

Soms wordt de metafoor van een fuik gebruikt: je wordt als het ware in een net 

gezogen waar je niet meer uit lijkt te kunnen komen.  

 

Tegelijkertijd is een dilemma ook een “aanknopingspunt”: wanneer je erbij stilstaat en 

de twee kanten benoemt, zie je dat er aan beide kanten fundamentele waarden op het 

spel staan.”2 

 

 

 

2 MANSCHOT, H., & VAN DARTEL, H. 2003. “Omgaan met dilemma’s. Een methode voor ethische reflectie” in “In gesprek over 
goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk. Uitgeverij. Boom, Amsterdam. 
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Het is een goed idee om tijdens een moeilijke ethische situatie, je als hulpverlener 

hierheen te laten gidsen op een methodische manier. We bespreken verschillende 

manieren om een ethisch dilemma op een gefundeerde manier tegemoet te treden. In 

de praktijk heb je niet altijd de gelegenheid om een uitgebreid stappenplan te 

doorlopen. Soms moet je direct handelen. Het kan dan nuttig zijn om achteraf nog 

eens goed na te gaan of je na een zorgvuldige afweging tot dezelfde conclusie zou 

komen. Dat vraagt veel professionele moed. Het kan pijnlijk zijn om achteraf te 

constateren dat je misschien niet de beste keuze hebt gemaakt, maar je leert er veel 

van en die kennis kun je een volgende keer goed gebruiken. 

1.4.1 Het 5-stappenplan van Janssen 

Janssen beschrijft een stappenplan om aan de slag te gaan met een ethisch 

dilemma. Het vijf-stappenplan schetst de aanpak van een moreel dilemma op een erg 

concrete manier. De vijf stappen moeten in de juiste volgorde worden uitgevoerd om te 

komen tot een moreel standpunt binnen een ethische casus. Het stappenplan bereikt 

geen absolute of eeuwig geldende antwoorden, maar geeft wel handvaten om te 

komen tot een onderbouwd, voorlopig voor juist gehouden, ethisch standpunt. 

1.4.1.1 Stap 1: de feiten 

Om een morele casus in kaart te brengen, moeten de relevante feiten goed worden 

gezien en beschreven. Probeer je strikt op het feitelijke niveau te begeven, zonder 

verdere discussie of interpretatie van deze objectieve gegevens. 

1.4.1.2 Stap 2: het ethische kernprobleem 

Maar zelden zijn deelnemers aan een discussie over een casus uit de praktijk het 

direct eens over de vraag wat nu juist het ethische kernprobleem is. Elkeen 

interpreteert op zijn of haar manier, er zijn vaak meerdere ethische problemen binnen 

één casus, … . Het vraagt dus enige discipline om het ethische kernprobleem te 

vinden, maar dit komt zeker de kwaliteit en de effectiviteit van de discussie ten goede. 

Het is belangrijk aan te geven en te argumenteren waarom we het ethische probleem 

nu net als ethisch bestempelen. Het ethische kernprobleem kan best in vraagvorm 

worden gesteld en niet op een ponerende wijze geformuleerd. Het ethische 
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kernprobleem wordt geformuleerd en genoteerd, zodat tijdens de volgende stappen 

steeds weer terug naar het oorspronkelijke kernprobleem kan worden verwezen.  

 

‘Saïra is een meisje van 20 en is van Turkse afkomst. Ze heeft een uitgebreid 

hulpverleningsverleden. Vanaf haar 11de levensjaar verblijft ze geregeld in diverse 

psychiatrische instellingen wegens een verslavingsproblematiek en psychoses. 

Telkens ze clean is en ontslagen wordt, hervalt ze in haar gewoontegedrag of komt ze 

terecht in een slecht sociaal milieu. Daardoor belandt ze dan opnieuw in een instelling. 

Haar hulpverleningsverleden is zo uitgebreid, dat ze bij diverse instellingen niet meer 

terecht kan wegens afspraken die ze destijds verbrak of haar gebrek aan 

bereidwilligheid. Bij haar ouders kan ze niet meer terecht. Haar vader liet haar duidelijk 

weten dat ze niet meer welkom is zolang ze verslaafd is. Haar moeder is thuis 

onderdanig aan haar man. Met haar zus heeft Saïra af en toe wel nog contact via 

telefoon. Haar sociale contacten beperken zich tot haar drugconnecties en sociale 

instellingen. Tussen de opnames in zwerft ze rond op straat. Daar prostitueert ze 

zichzelf om haar verslavingen te bekostigen. Zo is ze op haar 19de in de 

jongerenopvang van CAW terechtgekomen nadat ze werd opgepakt door de politie. 

Saïra is een hevig harddruggebruiker. In het CAW is dit echter verboden, want dit is 

een voorwaarde tot opname. Saïra blijft echter gebruiken en doet frequent aan 

automutilatie. Ze onderneemt zelfs frequente zelfmoordpogingen. Wegens de 

automutilatie komt er wekelijks een arts langs om haar wonden te verzorgen. Ze is 

duidelijk een gevaar voor zichzelf.’ 

 

→ de ethische knoop: ‘De organisatie zit met de handen in het haar: eigenlijk moeten 

ze Saïra op straat zetten, want ze houdt zich niet aan de afspraken en ze lijkt helemaal 

niet bereid tot verandering. Maar als ze dit zouden doen, weten ze dat Saïra 

onmiddellijk opnieuw in de criminaliteit en prostitutie zal terechtkomen. Een opname in 

een afkickcentrum of psychiatrie ziet Saïra niet zitten, omdat ze niet opnieuw in een 

instelling wil terechtkomen wegens de slechte ervaringen. Kan de organisatie Saïra 

zomaar op straat zetten of haar tegen haar wil laten colloqueren?’ 
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1.4.1.3 Stap 3: de belangen 

In specifieke situaties bestaat er een verband tussen het belang dat iemand heeft, de 

positie waarin hij of zij verkeert en het morele oordeel dat hij of zij in een discussie 

over die situatie formuleert. Bij het analyseren van belangen kijken we naar de inhoud 

van het belang (waarover handelt het belang?) en de reikwijdte ervan (wie haalt 

voordeel uit deze situatie?). Belangen kunnen harmoniëren met elkaar, maar ze 

kunnen ook met elkaar in conflict komen. Belangenconflicten kunnen uitgroeien tot 

morele conflicten als de tegenstelling zich ook uitstrekt tot het goed of verkeerd zijn 

van een daad of aanpak. Het is belangrijk om in een morele discussie belangen en 

morele opvattingen te onderscheiden van elkaar. Een voorbeeld: wanneer ik in mijn 

belang ‘lieg’ op de belastingsbrief, zodat ik geld terugtrek, vergeet ik de waarde 

‘eerlijkheid’ even.  

 

Belangrijke vragen bij deze derde stap zijn: 

 

- Wie is er betrokken bij het morele vraagstuk en wat zijn hun belangen? 

- Wiens belang wordt bevoordeeld en/of wiens belang wordt benadeeld? 

- Welk belang is of lijkt het zwaarst? Aan wiens belang moet recht gedaan 

worden? 

 

1.4.1.4 Stap 4: het waardeoordeel 

Bij de vierde stap komt het ethisch denken echt op gang, omdat het waardeoordeel 

een rol gaat spelen. Is iets goed of slecht, is iets juist of onjuist in het licht van 

bepaalde waarden? Het antwoord hierop is niet objectief vast te stellen, maar wel 

subjectief te maken via argumentatie. Er moet tot een overeenstemming gekomen 

worden. Het is onmogelijk om waardeoordelen te verifiëren: er is geen 

wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar deze louter subjectieve opvattingen en 

meningen.  

Let op dat morele waardeoordelen niet verward worden met niet-morele 

waardeoordelen, zoals smaakoordelen (over smaak valt niet te twisten) of 

functieoordelen (functioneert iets goed of slecht? Het antwoord is objectief 

verifieerbaar). 
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Belangrijke vragen bij de vierde stap zijn: 

 

- Welke morele waarden zijn in het geding?  

- Indien er meer zijn, is er dan een volgorde in belangrijkheid? 

- Welke concrete normen (regels) spelen er mee? Zijn de waarden die in het 

geding zijn reeds vertaald in concrete gedragsregels, die ons vertellen wat we 

te doen of te laten hebben? 

1.4.1.5 Stap 5: de morele conclusie 

 

In de laatste stap is het de bedoeling te komen tot een moreel verantwoorde conclusie. 

De volgende vragen kunnen helpend zijn: 

 

- Welke handelingsalternatieven zijn er op basis van de voorgaande stappen? 

- Welk alternatief kies je en op welke gronden? 

- Past dit alternatief binnen de eigen mensvisie en levensbeschouwing? 
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1.4.2 De dilemmamethode van Graste 

Ook Graste3 ontwikkelde een methodische wijze om stil te staan bij verschillende 

kanten van een ethisch dilemma. Er wordt vooral onderzocht welke waarden en 

normen in de casus een rol spelen en elkaar uit lijken te sluiten. De 

dilemmamethode van Graste bestaat uit vier stappen. We volgen deze methode 

doorheen een casus. 

 

Een jongen van 14 jaar heeft het op school zo bont gemaakt dat de directie overweegt 

om hem van school te sturen. In hun overleg of ze de jongen nog één kans geven 

vooraleer ze definitieve sancties nemen, vragen ze een gesprek met de therapeut die 

de jongen in behandeling heeft. De jongen wil niet dat zijn therapeut spreekt met de 

directie. 

 

1.4.2.1 Stap 1: Het formuleren van een scherpe samenvatting van waar het 

dilemma om draait in één zin waarin de twee kanten van het 

dilemma geformuleerd zijn 

 

Als de therapeut spreekt met de directie, schendt hij het vertrouwen van de jongen. Als 

hij het gesprek weigert, vergroot de kans dat de jongen van school vliegt. 

 

Beschrijf de situatie van het dilemma (‘wat is er aan de hand?’), formuleer de twee 

zijden van het dilemma in één zin (als, als) en formuleer een morele vraag 

(mag/moet/kan ik…?).  

  

 

3 MANSCHOT, H., & VAN DARTEL, H. 2003. “Omgaan met dilemma’s. Een methode voor ethische reflectie” in “In gesprek over 
goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk. Uitgeverij. Boom, Amsterdam. 
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1.4.2.2 Stap 2: Het benoemen van de waarden en de normen vanuit de 

verschillende betrokkenen en perspectieven in de situatie. 

 

Vanuit de jongen zijn de waarden autonomie en privacy in het geding en de normen ‘ik 

bepaal zelf wat ik doe’ en ‘ik wil dat het geheim blijft wat ik bespreek met mijn 

therapeut’. Vanuit de directie gaat het om waarden als veiligheid en 

verantwoordelijkheid en de normen ‘op school mag er geen geweld gebruikt worden’ 

en ‘we geven elk kind een eerlijke kans’; vanuit de therapeut gelden de waarden 

respect en verantwoordelijkheid en de normen ‘ik moet de mening van de jongen 

serieus nemen’ en ‘ik moet dreigende schade voorkomen’. 

1.4.2.3 Stap 3: Het opsporen van alternatieve mogelijkheden - die zoveel 

mogelijk recht doen aan de kernwaarden uit stap 2 - om uit het 

dilemma te komen 

De jongen overtuigen van het belang van het gesprek en hem voorstellen daarbij 

aanwezig te zijn; of een tussenpersoon inschakelen die de situatie van de jongen kan 

bepleiten zonder dat de vertrouwelijkheid geschonden wordt. 

1.4.2.4 Stap 4: Het afwegen van de verschillende mogelijkheden, 

argumenten en de daaraan verbonden waarden en normen + 

beantwoord de ethische vraag. 

Respect voor de autonomie van de jongen kan gesteund worden, in zover dat niet leidt 

tot grote schade voor de cliënt zelf of voor anderen. De directie en de therapeut 

kunnen verantwoordelijkheid nemen en samen overleggen, met respect voor het 

vertrouwelijke karakter tussen de jongen en de therapeut. Het aangeven van grenzen 

aan waarden zoals autonomie vraagt om duidelijke informatie en overtuigingskracht, 

zowel vanuit de school als vanuit de therapeut. In deze stap wordt een heldere 

conclusie m.b.t. de situatie geformuleerd. 
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1.4.3 Het stappenplan van Jacquelien Rothfusz4 

Een erg overzichtelijk stappenplan staat beschreven in het boek “Ethiek in sociaal 

werk” van Jacquelien Rothfusz. Zij heeft zich beperkt tot de meest essentiële stappen. 

Stap 1: Beschrijf de situatie 

Wat zijn de feiten? 

Wat zijn de gedachten en gevoelens die de feiten bij jou oproepen?  

Welke vragen roept de situatie bij je op? 

Stap 2. Wat is het ethische dilemma? 

Bij stap twee is het belangrijk dat je duidelijk maakt wat exact het morele probleem is. 

Hierop wordt namelijk de rest van je analyse voortgebouwd. In beroepsethiek gaat het 

steeds over vragen die een moreel probleem zijn voor jou als professional. Cliënten 

kunnen uiteraard ook met morele problemen te maken hebben. Je kan hen dan 

ondersteunen om een juiste keuze te maken. We lichten dit laatste even toe aan de 

hand van een casus. 

Casus: ‘We houden het niet meer vol!’ 

Je begeleidt de ouders van een jongere die drugs gebruikt en zijn ouders veel 

overlast 

bezorgt. Hij gaat niet meer naar school, hij steelt, maakt een rotzooi in huis en 

neemt 

vervelende vrienden mee. De ouders vragen zich af of ze hun zoon uit huis zullen 

zetten. 

Ze denken dat hij dan verder zal afglijden. Aan de andere kant is de situatie thuis 

voor de ouders nauwelijks vol te houden. 

 

4 Rothfusz, J. (2016). Ethiek in sociaal werk. Pearson Benelux. 
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Uit: “Ethiek in sociaal werk” , Rothfusz. J. 

In bovenstaande casus hebben de ouders een moreel probleem: Blijven we voor onze 

zoon  zorgen OF zorgen we voor onszelf? Als hulpverlener kan je de ouders 

ondersteunen in hun keuze en ze eventueel helpen bij het vinden van een oplossing. 

Stap 3. Welke handelingsalternatieven heb je? 

Het draait allemaal om de vraag wat je kan doen. Zet de alternatieven waaruit je moet 

kiezen, duidelijk naast elkaar. Dus ook de alternatieven die je niet kiest. Dit kunnen er 

meer dan twee zijn. In de volgende stappen kan je hier steeds naar verwijzen.  

Stap 4. Wie zijn de betrokkenen en wat zijn hun belangen? Op welk niveau 

bevinden zich de belangen? 

Betrokkenen 

Bij deze stap ga je op een rij zetten wie er allemaal betrokken is bij het dilemma. Dat 

kunnen personen zijn, groepen, organisaties of de samenleving als geheel.  

Belangen 

Probeer voor iedere betrokkene te beschrijven welk belang er voor hem/haar speelt in 

relatie tot het dilemma.  

Niveau 

Probeer tot slot ook aan te geven op welk niveau de verschillende belangen zich 

bevinden. Gaat het hier over eigenbelang, belang van anderen of algemeen belang.  

Stap 5. Welke waarden en normen spelen een rol in dit dilemma? Welke artikelen 

uit de beroepscode zijn relevant (indien jouw beroep een beroepscode kent)? 

Wat zijn relevante waarden en normen bij dit dilemma? 

Wat bedoel je precies met deze specifieke waarden of normen? 

Weeg deze waarden en normen tegen elkaar af (welke wegen volgens jou het 

zwaarste  door?) en zet ze in een rangorde. 
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Het kan bij deze stap ook interessant zijn om op zoek te gaan naar relevante artikelen 

uit je beroepscode en deze bij de afweging te betrekken. 

Stap 6. Welk handelingsalternatief kies je? Beargumenteer je keuze. 

Hier ga je argumenten voor en tegen benoemen bij de verschillende 

handelingsalternatieven uit stap 3. Je baseert je hiervoor op de belangen uit stap 4 en 

de waarden en normen uit stap 5. Op basis van de verschillende argumenten die 

hieruit voortkomen, ga je nu een weloverwogen keuze maken.  
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1.4.4 Het personalistisch model van Liégois 

Prof. Liégeois is als ethicus verbonden aan en de Faculteit Godgeleerdheid van de 

K.U. Leuven. Hij ontwikkelde een ethisch model voor orthopedagogische 

ondersteuning. Het ethisch model gaat uit van een personalistische visie op de 

mens. In het personalisme wordt de mens als persoon in betrokkenheid met andere 

personen bekeken. Bijgevolg staan niet de individuen (de professionele begeleiders of 

de cliënten) centraal maar wel de relatie tussen de personen (de professionele 

begeleiders én de cliënten én de familie). Dit resulteert dat ook de 

verantwoordelijkheid gezamenlijk door deze partijen wordt gedragen, en geen 

individuele opdracht betreft. Het valt op dat in dit model de context van de cliënt ook 

wordt benoemd. Heel wat keuzes winnen immers aan kwaliteit en effectiviteit als de 

familie ze mee ondersteunt. 

 

Het ethisch model dat we onder de loep nemen is tegelijk gericht op de praktijk en 

gegrond uit een fundamentele visie. Het degelijk ethisch model moet immers niet 

alleen een degelijk fundament hebben, maar het moet ook zijn praktische 

toepasbaarheid bewijzen. We vertrekken vanuit een casus. 

 

Tim is een jongen van 15 jaar. Hij is 1,60 meter groot en fors gebouwd. Sedert twee 

maanden is hij opgenomen op de jongerenafdeling van een psychiatrische voorziening 

met gedragsproblemen en vermoeden van misbruik. Tim heeft een wisselvallig 

humeur: de ene moment is hij erg behulpzaam en zorgend, maar de andere moment 

reageert hij koppig en gedraagt hij zich erg agressief. Vooral met een verbod of 

opmerkingen heeft Tim het moeilijk. Als hij deze niet aankan, uit zich dat in negatief 

gedrag. Hij schopt dan tegen alles wat hij in zijn omgeving tegenkomt en brult tegen de 

opvoeders “dat hij hen zal kapot maken”, “dat hij hen zal laten afkloppen door zijn 

vrienden”. Hij reageert zijn woede ook regelmatig af op de zwakkere jongeren en 

begint hen dan uit te schelden, maar soms ook te slaan. Na zijn uitvallen toont Tim 

meestal veel berouw. Op een middag weigert hij om aan tafel te gaan. Wanneer een 

begeleidster daarover een opmerking maakt, veegt hij alles van tafel en vliegt hij 

woedend op haar af, waardoor hij haar erg bezeert. Omdat dit gedrag de laatste dagen 

vaker en vaker voorvalt, moet hij enkele dagen in de isolatieruimte doorbrengen om 
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het gedrag te doorbreken en hem duidelijk te maken dat dit gedrag niet getolereerd 

wordt. 

 

Als begeleiders geconfronteerd worden met een dergelijke situatie reageren ze vaak 

vanuit hun morele intuïtie. Sommige begeleiders zijn moreel verontwaardigd dat 

Tim enkele dagen in de isolatieruimte moet doorbrengen, ook al vinden ze dat Tim niet 

vrijuit gaat. Andere begeleiders reageren met morele rechtvaardiging: ze vinden het 

nodig dat Tim een ernstig signaal krijgt dat zijn gedrag onaanvaardbaar is. Zowel de 

verontwaardiging als de rechtvaardiging zijn uitdrukking van hun morele intuïtie. De 

intuïtieve reactie komt onmiddellijk in hen op zonder dat ze er hoeven over na te 

denken en is fel gekleurd door het perspectief van waaruit ze naar de werkelijkheid 

kijken, namelijk als begeleider. Hun intuïtie zou anders kunnen zijn als ze de situatie 

zouden bekijken vanuit het perspectief van de cliënt zelf of van de familie. In de morele 

intuïtie staan ervaringen en emoties immers voorop. Onvermijdelijk houdt de intuïtie 

een moreel oordeel in. Begeleiders voelen bepaalde elementen als wenselijk, goed of 

waardevol aan, en andere als verwerpelijk, slecht of mensonwaardig. Intuïtief maken 

ze een afweging van goed en kwaad. De subjectiviteit van deze intuïtie heeft echter 

effect. 

 

Vooreerst kan deze subjectiviteit de begeleiders fijngevoelig maken voor de morele 

betekenis of het belang van bepaalde aspecten van de maatregels, zoals bijvoorbeeld 

de veiligheid van de begeleidster of de beleving van Tim. Maar door bepaalde 

aspecten sterk op de voorgrond te plaatsen, komen andere aspecten en mogelijk ook 

het geheel en de context op de achtergrond te staan. De subjectiviteit kan bijgevolg 

ook leiden tot eenzijdig- en partijdigheid. 

 

Het ethisch model dat we onder de loep nemen, werkt met een kritische reflectie op 

de morele intuïtie. De begeleiders buigen zich opnieuw over de afweging van wat ze in 

hun morele intuïtie als goed of kwaad aanvoelen. In de ethische reflectie van Liégois 

maken ze die afweging echter op een kritische en systematische wijze. Ze zoeken 

naar een grotere objectiviteit in de subjectiviteit, zonder ooit te kunnen beweren dat 

ze de objectieve waarheid in pacht hebben, los van enige subjectiviteit. Kortom, de 

begeleiders zoeken naar een zo objectief mogelijke verantwoording van de afweging 

die ze maken. 
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Die verantwoording heeft betrekking op twee essentiële vragen: wat is er verantwoord 

en wie is verantwoordelijk? De eerste vraag verwijst naar de eerste pijler van ons 

ethisch model, met name de verantwoording van de keuze door het afwegen van 

waarden. De tweede vraag verwijst naar de tweede pijler, namelijk de 

verantwoordelijkheid voor de keuze door de dialoog tussen de betrokkenen. De twee 

pijlers brengen we samen in een synthese die en methodische weg aangeeft. 

1.4.4.1 Eerste pijler: verantwoording van waarden 

De kern van de ethische reflectie bestaat erin dat de begeleiders op zoek gaan naar 

de onderliggende waarden bij hun vragen in de dagelijkse ondersteuning. Als er een 

spanningsveld of conflict ontstaat tussen twee of meer waarden, is er sprake van een 

ethisch probleem.  

 

Dit is ongetwijfeld zo in de casus van Tim. De beleiders kunnen niet meer alle waarden 

tegelijk realiseren en moeten bijgevolg een keuze maken. In die keuze respecteren of 

bevorderen ze bepaalde waarden terwijl ze andere waarden onvermijdelijk bedreigen 

of schenden.  

 

De vraag in deze casus is over welke waarden het gaat. Het ethisch model dat we 

bekijken, maakt een onderscheid in deze waarden. 

 

Persoonlijke waarden zijn waarden die heel belangrijk kunnen zijn voor een bepaalde 

betrokkene omdat ze behoren tot zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Precies daarom 

zijn deze waarden niet fundamenteel voor de ondersteuning in het algemeen.  

 

Als Tim bijvoorbeeld graag voetbalt, dan is voetballen voor hem een belangrijke 

persoonlijke waarde.  

 

Fundamentele waarden daarentegen zijn waarden die aan de basis liggen van alle 

keuzes binnen de ondersteuning. In de orthopedagogische ondersteuning, 

onderscheiden we acht waarden: zorg, onschendbaarheid, autonomie, privacy, 

rechtvaardigheid, participatie, vertrouwen en solidariteit. 
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Zorg en onschendbaarheid zijn twee waarden die te maken hebben met de klassieke 

traditie van de medische ethiek (gevormd ten tijde van de Hippocratische eed). Zorg is 

het geheel van strategieën, middelen en diensten waarmee de begeleiders de cliënt 

ondersteunen om een optimale kwaliteit van bestaan in de maatschappij te laten 

bereiken. Daarbij staan de vraag van de cliënt en de kwaliteit van de zorg voorop. 

Onschendbaarheid is de ‘beschermwaardigheid’ van het leven zelf, maar ook van de 

fysieke en psychische integriteit van de gezondheid. Het beschermen van de 

onschendbaarheid impliceert dat de begeleiders in de ondersteuning zowel geen 

schade aan de integriteit veroorzaken, als schade voorkomen, wegnemen en 

herstellen. 

 

Autonomie en privacy, de twee volgende waarden, situeren qua oorsprong vanaf de 

jaren ‘60. In de orthopedagogische ondersteuning werd de emancipatorische gedachte 

toen meer en meer toonaangevend. In die gedachte staan de vrijheid en het 

zelfbeschikkingsrecht van het individu centraal. Het respecteren van de autonomie 

betekent dat de begeleiders de cliënt keuzevrijheid bieden. Dit is de vrijheid om te 

kiezen tussen verschillende mogelijkheden die voorhanden zijn in een bepaalde 

situatie. Die keuzevrijheid veronderstelt echter de wilsbekwaamheid van de cliënt. 

Dit is het vermogen om overwogen, doordachte keuzes te kunnen maken. Door het 

vragen van een geïnformeerde toestemming kunnen de begeleiders de 

keuzevrijheid van de cliënt optimaal respecteren. Privacy heeft betrekking op de 

persoonlijke levenssfeer van het individu. Het gaat dan zowel over  de lichamelijke en 

geestelijke intimiteit als over de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie. 

 

De waarden die vanaf de jaren ’80 ontstonden, rechtvaardigheid en participatie, 

ontsproten uit de nieuwe tendens die de sociaaleconomische aspecten van de 

gezondheids- en welzijnszorg voorop stelde. Rechtvaardigheid behelst de verdeling 

van goederen en diensten, waarbij deze gelijk verdeeld worden in de mate de mensen 

gelijk zijn en ongelijk verdeeld worden in de mate mensen ongelijk zijn. Participatie is 

de deelname aan het maatschappelijk of gemeenschapsleven met gelijke kansen en 

gelijke uitkomsten. Dit veronderstelt integratie van de cliënten. 
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De laatste twee belangrijke waarden in de orthopedagogische hulpverlening zijn 

vertrouwen en solidariteit. Ze volgen uit de eerder beschreven personalistische visie, 

die de mens niet alleen beschouwt als een op zichzelf staand individu, maar ook als 

een persoon in relatie tot anderen. Deze waarden verwijzen dan ook naar de relaties 

tussen de verschillende betrokken partners. Vertrouwen is het geloof in de 

mogelijkheden en de trouw van de ander. Het is de basis voor verbondenheid in de 

begeleidingsrelatie en vergt een evenwichtige verhouding tussen afstand en nabijheid. 

Solidariteit is het besef van verbondenheid tussen mensen in een gemeenschap en de 

bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. 

 

Al de waarden uit de orthopedagogische ondersteuning kunnen we terugvinden in de 

casus. Als de begeleiders beslissen om Tim te isoleren, dan schenden ze 

onvermijdelijk twee belangrijke waarden, namelijk autonomie en participatie. Ze gaan 

duidelijk in tegen zijn eigen keuzevrijheid en begrenzen hiermee tevens zijn 

participatie aan het gemeenschapsleven. Bovendien schenden ze ook het vertrouwen 

in de begeleidingsrelatie en beperken zijn privacy door de controle in de isoleerruimte. 

Door op deze manier te handelen beschermen ze de onschendbaarheid van de 

begeleiders en anderen. Ze oordelen dat Tim nu onvoldoende autonoom of 

wilsbekwaam is om zijn gedrag zelf af te grenzen. Ze stellen dat de solidariteit in de 

groep teveel op de proef gesteld wordt en dat het daarom rechtvaardig is hem te 

isoleren. 

 

Als de begeleiders daarentegen kiezen om Tim niet af te zonderen, respecteren ze zijn 

autonomie of keuzevrijheid en gaan ze ervan uit dat hij voldoende autonoom of 

wilsbekwaam is om zijn gedrag te begrenzen. Tegelijk geven ze hem kansen tot 

participatie aan de groep en beperken ze zijn privacy niet. Ze handelen in dit geval 

ongetwijfeld vanuit een andere opvatting van zorg. De begeleiders staan op een 

andere manier tegenover de bescherming van de onschendbaarheid en lopen op dat 

vlak allicht meer risico’s. Ze leggen nadruk op het vertrouwen in de relatie en op de 

solidariteit in de groep. Ze vinden het onrechtvaardig Tim te isoleren. 
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Welke afweging het beste is, kunnen we niet op voorhand bepalen. Er is geen vooraf 

vaststaande rangorde of prioriteit van deze waarden. Geen enkel waarde is op zich 

beter of hoger dan een andere, noch de waarde van de onschendbaarheid, noch de 

waarde van de autonomie. In elke situatie moeten de begeleiders de waarden 

proportioneel afwegen. Proportionaliteit betekent dat er bij de afweging van waarden 

in een concrete situatie een redelijke of proportionele verhouding is tussen de waarden 

die de begeleiders respecteren of bevorderen en de waarden die ze bedreigen of 

schenden. Dit impliceert dat de begeleiders nagaan of er een redelijke 

verantwoording is voor elke bedreigde of geschonden waarde.  

 

Is er een redelijke of proportionele verhouding tussen de waarden als de begeleiders 

Tim langdurig isoleren? Of is er meer redelijkheid of proportionaliteit als ze Tim niet 

isoleren? 
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1.4.4.2 Tweede pijler: dialoog tussen de betrokkenen 

In onze postmoderne en pluralistische maatschappij is er vaak geen consensus over 

het afwegen van waarden. Ook in de voorzieningen is er een grote verscheidenheid 

aan overtuigingen, waarden en normen bij begeleiders, cliënten en hun familie. De 

enige manier om op een constructieve manier met deze verscheidenheid om te gaan, 

is het voeren van een dialoog met de verschillende betrokken partners. Als we vanuit 

deze personalistische visie de relatie tussen personen benadrukken, is de dialoog 

tussen begeleiders, de cliënten en de familie de tweede stap in het omgaan met dit 

ethisch conflict. 

 

De dialoog biedt een enorme kans. Het verplicht om bij elke belangrijke beslissing in 

een concrete situatie te overleggen met de betrokken partners. Waar vroeger pasklare 

antwoorden voor velen reeds ‘voorbedacht’ waren, moeten de begeleiders nu in elke 

specifieke situatie overleggen over welk aanbod een passend antwoord zou kunnen 

bieden op de individuele vraag. Zo hebben ze veel meer kans om te komen tot keuzes 

die professioneel goed afgewogen zijn en ingaan op de werkelijke vragen en noden 

van de cliënt en zijn omgeving. 

 

Het overleg tussen begeleiders, de cliënt en zijn familie situeert zich volgens het model 

dat we volgen altijd in een ontmoeting. In deze ontmoeting gaat het niet alleen om de 

inhoud maar ook om de manier waarop mensen zich tot elkaar verhouden en met 

elkaar communiceren. Communicatie is niet alleen verbaal, maar ook non-verbaal van 

aard. Houding en aandacht zijn reeds een vorm van communicatie. Watzlawick, een 

bekend communicatiewetenschapper, schreef ooit “Het is onmogelijk om niet te 

communiceren”.  

 

Het overleg heeft ook steeds plaats in de context van een organisatie. Het is heel 

belangrijk dat er een cultuur van dialoog kan groeien op een dienst of in een 

voorziening en dat de directie en het beheer daartoe de nodige ondersteunende 

voorwaarden scheppen. 
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Het overleg gebeurt bij het opstellen van het individueel handelingsplan, maar ook bij 

het uitvoeren ervan. Dit impliceert dat de begeleiders eigenlijk op voorhand 

problematische situaties, zoals bij Tim, proberen te voorzien.  

 

Dan kunnen ze overleg plegen met Tim en zijn familie over hoe ze best met die 

(voorziene) situatie omgaan en kunnen ze dit vastleggen in het handelingsplan.  

Maar ook bij het uitvoeren van het handelingsplan blijft overleg aangewezen. 

 

Overleg bestaat steeds uit informeren en motiveren. Essentieel is dat er bij 

informeren en motiveren telkens een tweerichtingsverkeer is tussen de betrokken 

partners.  

 

Het informeren begint in principe bij de cliënt en zijn familie. De cliënt is immers 

expert over zijn of haar eigen levenssituatie; meestal is de familie dit ook. Daarom 

lichten de cliënt en de familie de begeleiders voldoende in over zijn of haar 

levensverhaal, vragen en wensen. 

 

Tim en zijn familie hebben hen zeker zinvolle zaken te vertellen over zijn 

levensverhaal en hun wensen.  

 

Indien ze dit niet spontaan doen, nodigen de begeleiders hen uit die informatie te 

geven. De begeleiders van hun kant bieden professionele deskundigheid. Daarom 

informeren ze op hun beurt de cliënt en zijn familie over de verschillende 

handelingsmogelijkheden. Ze geven op een zo objectief mogelijke en voor de cliënt en 

zijn familie begrijpelijke wijze informatie over de verschillende 

handelingsmogelijkheden. Het creatief zoeken naar alternatieven is heel belangrijk. 

Bij elk van de mogelijkheden lichten de begeleiders het doel en de aard, de voor- en 

nadelen, de gevolgen en risico’s toe.  

 

Wat zijn de handelingsmogelijkheden bij het gedrag van Tim? Zijn er alternatieven 

voor het langdurig isoleren? 
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Aan de hand van deze wederzijdse informatie proberen de begeleiders, de cliënt en 

zijn familiecontext te komen tot een overwogen keuze. Ze luisteren naar mekaars 

opvattingen en argumenten, gevoelens en emoties. Ze houden rekening met mekaars 

opmerkingen en verlangens. Ze bevragen zichzelf en elkaar op kritische wijze. Ze 

wegen af wat er in die keuze waardevol is en wat niet, en proberen dit te motiveren. 

Samen proberen ze tot een consensus of overeenstemming te komen. Ook al kan dit 

motiveringsproces heel wat tijd vragen, het behoort tot de essentie van de 

ondersteuning en het vergroot de kans dat de keuze werkelijk door de begeleiders, de 

cliënt en zijn familie samen wordt gedragen en uitgevoerd. Het is belangrijk dat de 

begeleiders motiveren voor een bepaalde keuze vanuit het motief van het bieden van 

goede ondersteuning. Als ze de informatie manipuleren of geen echte keuzevrijheid 

bieden aan de cliënt, dan wordt het motiveren dwang. Wanneer er in uitzonderlijke 

situaties een ernstig en dreigend gevaar is of de dialoog helemaal niet meer mogelijk 

is, kan dwang verantwoord zijn. De begeleiders hebben echter de taak de dialoog zo 

lang mogelijk vol te houden zonder dwang uit te oefenen.  

 

Hoe kunnen de begeleiders Tim en zijn familie motiveren voor een bepaalde 

handelingsmogelijkheid? Hebben ze hen voldoende gemotiveerd om tot 

overeenstemming te komen? 

 

Bij het wederzijds motiveren van de keuze is het evenzeer van belang dat de cliënt en 

zijn familie hun motieven kenbaar maken, ook al kunnen deze onderling verschillen. 

Op hun beurt kunnen zijn de begeleiders motiveren om met hun wensen en 

verlangens rekening te houden. De begeleiders proberen de motieven zo goed 

mogelijk te begrijpen.  

 

Om verder de weg van de ethische reflectie te volgen, gebruiken we als volgende stap 

een fundamenteel inzicht uit de traditie van de ethiek. Dit inzicht stelt namelijk dat het 

moreel karakter van een handeling afhangt van drie elementen: de intentie van de 

handelende persoon, het object van de handeling zelf en de omstandigheden (de 

situatie en de gevolgen van de handeling). Wij vertalen deze begrippen naar de 

hedendaagse orthopedagogiek en stellen vier elementen voor: de situatie, de 

handelingsmogelijkheden, de betekenissen en de gevolgen. Pas als we deze vier 
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elementen verhelderd hebben, komen we tot het vijfde element - de kern van de 

ethische reflectie – met name het afwegen van de waarden. 

 

Bij het verhelderen van de eerste vier elementen schorten de begeleiders hun 

waardeoordelen tijdelijk op en relativeren ze hun vooroordelen. Als ze dan reeds 

evaluaties maken, springen ze naar het eindpunt van het proces en blokkeren ze de 

hele dynamiek van de ethische reflectie. Enkel bij het vijfde en laatste element 

brengen ze hun waardeoordelen expliciet naar voor. 

 

Deze methodiek kan voor verschillende doelstellingen gebruikt worden. Begeleiders 

kunnen deze methodiek toepassen om een algemene visie op ondersteuning van 

cliënten te ontwikkelen. Ze kunnen deze methodiek ook gebruiken om de algemene 

visie te concretiseren in de individuele handelingsplannen. Nog meer in de praktijk 

kunnen de begeleiders deze methodiek volgen om in een particuliere situatie te 

beslissen wat ze best doen. Tenslotte kunnen ze met deze methodiek evalueren of 

een bepaalde keuze in een particuliere situatie verantwoord was. Dit alles kan zowel in 

team als individueel gebeuren. 

 

We volgen opnieuw de casus van Tim. 

 

De begeleiders beginnen met een analyse van de situatie. Het is immers onmogelijk 

tot een goede ethische reflectie te komen vanuit fout of onvolledige informatie of vanuit 

een verkeerde analyse. Daarom analyseren de begeleiders de situatie van Tim in zijn 

complexiteit en in zijn context. Wat is zijn voorgeschiedenis en hoe is zijn actuele 

situatie? Welke mogelijkheden en beperkingen heeft hij? Hoe ziet hij deze zelf en 

welke wensen heeft hij? Hoe kijken de andere cliënten en de familie naar zijn situatie? 

Hoe zien de begeleiders zijn situatie? Wat zijn opvattingen vanuit de verschillende 

orthopedagogische visies en praktijkmodellen over zijn situatie? Slechts door te 

luisteren naar en kennis te nemen van de verschillende persoonlijke en professionele 

visies kunnen de begeleiders komen tot een zo juist mogelijke analyse. 

 

Op basis van deze analyse zoeken de begeleiders naar verschillende 

handelingsmogelijkheden. Veelal hebben we de neiging zwart-wit te denken en slechts 

twee tegengestelde oplossingen te zien.  
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Ofwel isoleren de begeleiders Tim, ofwel niet. Is het isoleren werkelijk nodig?  

 

Alternatieven zijn echter vaak interessant omdat ze de positieve elementen uit de 

verschillende handelingsmogelijkheden kunnen combineren en de negatieve 

elementen vermijden. Welke handelingen zijn mogelijk?  

 

Zijn er alternatieve handelingsmogelijkheden voor het isoleren?  

 

Naarmate er keuze is tussen meer mogelijkheden, wordt de ethische reflectie rijker en 

de kans daarmee groter om tot een verantwoorde keuze te komen. De begeleiders 

hebben bijgevolg de opdracht creativiteit aan de dag te leggen en nieuwe 

perspectieven op de situatie te zoeken. 

 

Bij elk van de handelingsmogelijkheden verhelderen de begeleiders de betekenissen. 

Elke situatie en elke handelingmogelijkheid heeft immers voor iedere betrokkene 

subjectieve betekenissen. Deze betekenissen ontstaan vanuit vroegere belevingen in 

de levensgeschiedenis en opvoeding, vanuit eigen belevingen in het hier en nu en 

vanuit verwachtingen voor de toekomst. Meestal gaat het niet om één enkele, maar 

om vele betekenissen.  

 

Wat betekent elk van de handelingsmogelijkheden voor Tim?  

 

En wat betekenen deze mogelijkheden voor de andere cliënten? Wat is de betekenis 

van elk van de handelingsmogelijkheden voor de familie? Wat betekenen ze voor de 

begeleiders? Hoe spelen de persoonlijke levensgeschiedenis, de actuele situatie en 

de toekomstverwachtingen van de betrokkenen daarin een rol? Het is ook belangrijk 

rekening te houden met de psychische en sociale verankering van deze betekenissen. 

Ze kunnen getekend zijn door uitdrukkelijk of sluimerende psychische conflicten, het 

sociale milieu, eventueel een levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging, e.d.  

 

Welke van deze factoren spelen een rol bij Tim? 
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Dit geheel van subjectieve betekenissen leidt tot motieven: de betekenissen motiveren 

de begeleiders voor een bepaalde handelingsmogelijkheid. Ook hier spelen allerlei 

psychische en sociale invloeden mee. Bij het maken van een keuze is het belangrijk 

dat de begeleiders zich van deze subjectieve betekenissen bewust worden, zodat ze 

hun persoonlijke motieven kunnen onderscheiden van de meer 

ondersteuningsgerichte motieven. Hoe acuter of gevoeliger de situatie, hoe meer 

mensen immers de neiging hebben om op de eerste plaats te reageren vanuit hun 

persoonlijke, subjectieve motieven.  

 

Wat zijn de motieven of beweegredenen van de begeleiders? Welke doelstellingen 

hebben ze als ze Tim willen isoleren of een alternatief voorstellen? Hebben hun 

motieven te maken met hun houding tegenover Tim? Of zijn ze eerder geïnspireerd 

door een bepaalde visie op ondersteuning? Zijn ze beïnvloed door de belangen van de 

dienst of de voorziening? Welke verborgen psychische of sociale motieven spelen er 

in de keuze mee? Werken er levensbeschouwelijke of religieuze opvattingen in door? 

Kunnen de begeleiders deze 

motieven voor zichzelf verhelderen? Kunnen ze de emotionele van de redelijke, en de 

persoonlijke van de zorggerichte motieven onderscheiden? 

 

Een keuzemogelijkheid heeft niet alleen subjectieve betekenissen, maar heeft ook een 

meer objectief karakter, namelijk in de gevolgen ervan. Daarom is het belangrijk dat de 

begeleiders alle gevolgen van de handeling verhelderen en er rekening mee houden. 

Ze zijn echter alleen verantwoordelijk voor de voorziene gevolgen, en niet voor de 

onvoorziene. Dit tenzij ze door nalatigheid geen weet hadden van deze gevolgen. In 

dat geval zijn ze verantwoordelijk voor hun onwetendheid.  

 

Wat zijn de voorziene gevolgen voor Tim bij het isoleren of bij een alternatief?  

 

Onder de voorziene gevolgen houden begeleiders zowel rekening met de bedoelde 

of de gewenste effecten als met de niet-bedoelde of ongewenste effecten van de 

handeling. Wat willen de begeleiders bereiken bij het isoleren of bij de alternatieven? 

Wat zijn de neveneffecten die ze eigenlijk niet wensen?  

 

Zal het isoleren op zijn beurt agressie oproepen bij Tim?  
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Verder kunnen de begeleiders een onderscheid maken tussen de gevolgen op 

individueel en sociaal vlak, op korte en lange termijn, op lichamelijk en psychisch vlak.  

 

Wat zijn de gevolgen voor Tim, voor zijn relaties, voor zijn familie, voor de andere 

cliënten, voor de begeleiders? Wat zijn de gevolgen op korte, middellange en lange 

termijn voor Tim en de andere betrokkenen? Wat zijn de gevolgen op lichamelijk vlak? 

Hoe ervaart Tim het isoleren op psychisch vlak? Kan hij dit isoleren een zinvolle plaats 

geven in zijn dagelijks leven? Of ervaart hij isoleren als een machtsuitoefening die de 

zin van zijn leven in het gedrang brengt?  

 

Er kan een spanning, zelfs een tegenstelling ontstaan tussen al deze gevolgen. Welke 

keuzemogelijkheid biedt het meest positieve gevolgen en vermijdt het meest negatieve 

gevolgen? 

 

Tenslotte komen de begeleiders aan de waarden en normen. Bij de voorgaande vier 

elementen kunnen ze de onderliggende waarden en normen expliciteren en deze 

confronteren met waarden en normen. Het gaat dan om de acht fundamentele 

waarden in de ondersteuning, die we eerder bespraken. Normen zijn te vinden in de 

wetgeving, in deontologie en beroepscodes, in ethische standpunten en 

levensbeschouwelijke overtuigingen. Al deze normen bevatten heel wat menselijke 

wijsheid over de onderliggende waarden, maar ze kunnen elkaar ook tegenspreken. 

 

De kern van de ethische reflectie bestaat erin dat de begeleiders de onderliggende 

waarden afwegen, rekening houdend met de gegeven normen. Daarbij moet er een 

redelijke of proportionele verhouding zijn tussen de waarden die ze kunnen 

respecteren en bevorderen enerzijds en de waarden die we onvermijdelijk bedreigen 

of schenden anderzijds. 

 

De afweging van waarden die de begeleiders op een bepaald moment gemaakt 

hebben, moeten ze op geregelde tijdstippen evalueren. Dit kan leiden tot een 

bevestigen van de keuze, maar ook tot een nieuwe reflectie om in gewijzigde 

omstandigheden of met nieuwe kennis van zaken een afweging te maken. 
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2 Deontologie 

Wanneer mag je een cliëntenoverleg organiseren met andere voorzieningen en 

hulpverleners? Wat mag gedeeld worden op dat overleg? Worden ook de ouders van 

de cliënt uitgenodigd? Hebben ouders en kinderen recht op dezelfde informatie? Mag 

je als begeleider dingen verborgen houden voor je cliënt?  

 

Vele vragen spelen zowel bij hulpverleners als blij cliënten over ‘wat mag’ en ‘wat niet 

mag’. Er bestaan rechten en plichten die gelden voor begeleiders en cliënten, maar 

deze zijn niet beschreven in een rechtlijnig wetenschappelijk boek; de complexiteit van 

de hulpverlening laat een louter regel-etisch denken niet toe. De essentie ligt dan ook 

niet in de regels, maar eerder in de onderliggende waarden. Het gaat dan over ‘het 

goede te doen’ in situaties die zich moeilijk laten vertalen in duidelijke richtlijnen tot 

handelen. In dit hoofdstuk beschrijven we enkele kaders die richtinggevend kunnen 

zijn in het nemen van een gefundeerde beslissing. Deontologie is een plichtenleer: ze 

handelt over welke verplichtingen je hebt in een bepaalde (beroeps)situatie. We 

onderscheiden binnen deze syllabus de vier basishoudingen respect, integriteit, 

verantwoordelijkheid en deskundigheid. 

 

2.1 Respect 

Onder de basishouding respect worden ter bescherming van de rechten van de 

cliënten in de meeste beroepscodes de volgende regels geformuleerd: recht op vrije 

deelname en inzagerecht, recht op geheimhouding en zelfbeschikkingsrecht. 

Complementair aan deze rechten van de cliënten heeft de hulpverlener een aantal 

plichten: informatieplicht, zwijgplicht en plicht tot eerbied voor morele waarden. 

 

2.1.1 Recht op vrije deelname en inzagerecht vs informatieplicht 

De informatieplicht van de hulpverlener stelt zicht bij het begin van de professionele 

relatie: de cliënt moet hiervoor de toestemming geven om de professionele relatie te 

laten aanvangen. Deze ‘informed consent’ van de cliënt kan maar plaatsvinden als 
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de hulpverlener degelijke informatie verschaft over wat deze professionele relatie zal 

inhouden. Deze informatie moet duidelijk (in mensentaal, niet in vakjargon) 

geformuleerd zijn en dient te handelen over o.a. de deskundigheid van de 

hulpverlener, de doelen van de professionele relatie, de omgang met gegevens, de 

werkwijze, de rechten van de cliënt, mogelijke risico’s, voor- en nadelen.  

 

 



   

 

 45 

 

 

 

 

Geïnformeerde toestemming brengt  drie belangrijke elementen met zich mee: 

weten, kunnen en willen.  

 

Het ‘weten’ houdt in dat degene die akkoord gaat, een duidelijk beeld heeft van 

datgene waarmee hij akkoord gaat. Bij prior consent bepaalt een persoon vooraf wat 

er met hem of haar moet gebeuren op een later tijdstip wanneer hij niet meer zal 

kunnen beslissen. Iemand die over zijn volle verstandelijke vermogens beschikt, kan 

beschrijven welke behandelingen hij onder bepaalde omstandigheden wel of niet wil 

ondergaan en/of wie geconsulteerd moet worden om daarover (mee) te beslissen als 

de betrokkene het niet meer zelf kan. Bij hypothetical consent tracht men zich voor 

te stellen wat de persoon in deze bepaalde situatie gewild zou hebben (bijvoorbeeld 

wanneer de cliënt na een psychose niet meer helder kan denken). 
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‘Kunnen’ heeft te maken met de vraag of een persoon in staat is om op een rationele 

manier belangrijke beslissingen over zijn leven te nemen. Wanneer een cliënt niet 

capabel is om een weloverwogen beslissing te nemen, wordt de 

beslissingsbevoegdheid overgedragen aan de wettelijke vertegenwoordigers van de 

cliënt (ook wel ‘proxy consent’). Het gaat hier over een groep met o.a. jonge kinderen 

(< 12 jaar), ernstig mentaal gehandicapten, geïnterneerden.  
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“Wilsbekwaamheid is cognitief en emotioneel voldoende in staat tot een redelijke (en 

consistente) waardering te komen van zijn belangen bij een specifieke beslissing of 

situatie die aan de orde is, om zo tot een weloverwogen (gedragen en doorleefde) 

beslissing te komen.”5 

 

‘Willen’ benadrukt dan weer dat een persoon zijn toestemming moet geven op 

vrijwillige basis. Je kan wilsbekwaamheid dan ook omschrijven als het vermogen om 

overwogen keuzes te maken. Een wilsbekwaam persoon beschikt over relevante 

kennis van de situatie en kan op basis daarvan een autonome beslissing nemen 

omdat deze persoon de gevolgen van dit besluit of handelen kan inschatten. Als 

iemand een bewuste beslissing kan nemen, is deze persoon wilsbekwaam. Het maakt 

niet uit welke beslissing wordt genomen, centraal staat dat die persoon kan beslissen. 

Iemand is in de mogelijkheid om de draagwijdt en gevolgen van zijn beslissing te 

overzien. 

 

Cliënten en patiënten in de zorg zijn wilsbekwaam tot het tegendeel is bewezen, zelfs 

als deze personen kampen met zware psychiatrische problematieken. Het is daarom 

geen waardenvrij begrip en steeds gekleurd door (het mensbeeld, de waarden en 

normen van) de beroepsbeoefenaar die deze beslissing moet nemen. Meestal is een 

persoon volledig of ‘algemeen’ wilsonbekwaam, maar vaak kan een persoon 

tegelijkertijd wilsbekwaam zijn voor een eenvoudige keuze en wilsonbekwaam voor 

een moeilijkere beslissing. Om de wilsbekwaamheid in te schalen (een erg complex en 

zeer moeilijk proces) wordt gebruik gemaakt van beoordelingsinstrumenten (zoals de 

MacCAT-T). Handelingsonbekwaamheid kan voortvloeien (iemand mag iets niet) uit 

wilsonbekwaamheid (iemand kan iets niet), bijvoorbeeld mogen bepaalde patiënten 

niet om euthanasie verzoeken.  

 

  

 

5 VANDENBERGHE, J. Klinische evaluatie van wilsonbekwaamheid. UZ Leuven. 
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Als iemand niet (meer) kan beslissen over zijn financiën of over zichzelf, kan de 

rechter een bewindvoerder aanstellen om deze persoon te helpen met deze 

beslissingen of om ze in zijn plaats te nemen (o.a. beheer van geld maar ook 

medische beslissingen). De bewindvoerder kan een professional zijn, maar ook een 

partner, een (naast) familielid, een buur of een goede kennis. Bewindvoering vervangt 

sinds 2015 het systeem van de verlengde minderjarigheid. Gerechtelijke bescherming 

kan zowel voor een verstandelijk gehandicapt kind dat meerderjarig wordt als een 

patiënt met een ernstige psychiatrische aandoening of een oudere met cognitieve 

problemen. Gerechtelijke bescherming kan worden gevraagd door de te beschermen 

persoon zelf, zijn familie of een andere belanghebbende (zoals een buur, een 

verzorger of een maatschappelijk werker), of door de procureur des Konings.6 

 

“Voorbeeld: depressieve stoornis en wens tot suïcide7  

 

o Beslissingsonbekwaam als dit (o.a.) eerder een symptoom is van de depressie of 

voortvloeit uit de depressieve vertekening van zelfbeeld, toekomstperspectief, de 

hopeloosheid,... 

 

o Beslissingsbekwaam als dit (o.a.) weloverwogen keuze is (vanuit ‘gezonde deel’) 

en/of ingebed is in premorbide overtuigingen, emoties en waarden (vanuit identiteit)” 

 

Indien de professionele relatie tot stand dient te komen in opdracht van een externe 

opdrachtgever die hiervoor de wettelijke bevoegdheid heeft (bijvoorbeeld een 

jeugdrechter), is de toestemming van de cliënt niet noodzakelijk. Ook bij personen met 

een verstandelijke beperking kan een zekere mate van wilsonbekwaamheid bestaan. 

Altijd kan er best gestreefd worden om het aanwezige beslissingsvermogen maximaal 

tot zijn recht te laten komen. Helaas zijn er weinig of geen betrouwbare middelen 

voorhanden om het besluitvormingsvermogen van deze mensen te testen. Het 

inschatten van iemands competentie wordt door vele factoren beïnvloed, bijvoorbeeld 

door de gevolgen van de beslissing. Een jongen van veertien die instemt met het 

 

6 Koning boudewijnstichting. Praktische gids familiale bewindvoerders. 

7 VANDENBERGHE, J. Klinische evaluatie van wilsonbekwaamheid. UZ Leuven. 
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nemen van medicatie om zijn hyperactief gedrag in te dijken, zal worden beschouwd 

als een verstandige jongen. Als hij weigert, wil men zijn bekwaamheid wel eens 

betwisten. Ook beslissingen genomen die aansluiten bij de visie van de hulpverleners, 

worden ook sneller toegedicht aan ‘competente’ personen.  

 

Een andere uitzondering in het recht op vrije deelname gaat over dwangmaatregelen. 

In België is de gedwongen opname (collocatie) geregeld bij wet. In tegenstelling tot 

eerder zijn de voorwaarden hiervoor aanzienlijk verstrengd.  

 

“Bij een crisisopname wordt iemand opgenomen vanwege zeer ernstige psychiatrische 

klachten. Dat gebeurt bijvoorbeeld als iemand bedreigende psychotische klachten 

heeft, als iemand zelfmoord wilt plegen, of net een zelfmoordpoging heeft gedaan”8.  

 

Een collocatie kan maar plaatsvinden als elk ander middel is uitgeput én als de 

gezondheid en de veiligheid van de cliënt of van iemand anders in het gevaar zijn. Een 

verzoek tot gedwongen opname kan door iedereen gesteld worden aan de 

vrederechter, die in dit geval een psychiater en een advocaat aanstelt. Binnen de tien 

dagen na het verzoek moet de vrederechter de persoon bezoeken en een besluit 

nemen. Een observatieperiode van maximaal 40 dagen kan plaatsvinden, waarna de 

betrokken hulpverleners een advies formuleren aan de vrederechter. Ook de cliënt 

(eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon: advocaat, psychiater, iemand uit 

het eigen netwerk) krijgt hierbij inspraak. Hierna kan maximaal een beslissing tot 

collocatie van twee jaar genomen worden. In dringende gevallen kan de 

spoedprocedure worden opgestart, de vrederechter krijgt dan via de procureur des 

Konings de opdracht om binnen de 24 u de procedure op te starten. Dwangopname is 

een gerechtelijke procedure die ingezet wordt bij dreiging van gevaar. 

 

Een tweede dwangmaatregel is ‘internering’, dat plaatsvindt wanneer iemand een 

wanbedrijf of een misdaad heeft gepleegd en de persoon op het ogenblik van die 

feiten in staat van krankzinnigheid, zwakzinnigheid of erge toestand van 

 

8 PSYCHOSENET. Vrijwillige en gedwongen opname. Online geraadpleegd op 26 augustus 2020 op 
https://www.psychosenet.be/behandeling/vrijwillige-en-gedwongen-opname/ 
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geestesstoornis was. De persoon wordt dan beoordeeld als ‘sociaal gevaarlijk’ voor 

zichzelf of voor anderen.  

 

“Geïnterneerden hebben recht op zorg en dit recht is afdwingbaar. De zorg aan 

geïnterneerden kan opgelegd worden en dwangmedicatie is ook mogelijk. Een 

psychiatrisch deskundigenonderzoek is verplicht voordat een beslissing tot internering 

kan genomen worden. Tegenspraak hierover is ook mogelijk desnoods o.b.v. een 

tweede  deskundigenonderzoek. Beslissingen tot internering en de opvolging van 

geïnterneerden zijn nu de verantwoordelijkheid van de kamers voor de bescherming 

van de maatschappij. Die zijn volwaardige rechtscolleges samengesteld uit een 

beroepsrechter en twee assessoren.9” 

 

 

  

 

9 KENNISPLEIN. Interneringswet 2016. Online geraadpleegd op https://www.kennisplein.be/Pages/Wet--regelgeving-
detentie.aspx 
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Tien jaar na de dodelijke steekpartij in een kinderdagverblijf is beslist dat Kim 

De Gelder geïnterneerd wordt. Nochtans verklaarde de assisenjury hem in 2013 

wél toerekeningsvatbaar. Wat is in die tussentijd veranderd? ‘Tegen zichzelf 

praten, verwarde taal, vreemde bewegingen, het toilet verstoppen met papier en 

afval, op lichaam en voorhoofd schrijven.’ 

Volgens de Kamer voor Bescherming van de Maatschappij hoort de nu 30-jarige Kim 

De Gelder niet thuis in de gevangenis. Hij blijkt niet toerekeningsvatbaar. In 2009 

vermoordde De Gelder in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde met een 

mes een kinderverzorgster en twee baby’s, allebei nog geen jaar oud. Achteraf bleek 

dat hij een week eerder al een vrouw had vermoord in haar huis in Vrasene.  

Vanaf dan begon de discussie over zijn toerekeningsvatbaarheid. “Hij praat met de 

sneeuw of met zijn boterhammen”, zei zijn advocaat, Jaak Haentjens, in 2010. De 

ouders van Kim De Gelder hadden enkele jaren voor de feiten al geprobeerd om hem 

te laten opnemen in de psychiatrie. Toch oordeelde een college van vijf 

gerechtspsychiaters dat De Gelder wel degelijk controle had over zijn daden. Het is de 

inzet van zijn assisenproces in 2013, waarop Haentjens onder andere met 

hersenscans zwaait, maar de volksjury beslist uiteindelijk dat hij toerekeningsvatbaar 

is, en schuldig. Hij krijgt levenslang. 
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Een jongen zet een kaars bij de ingang van kinderdagverblijf Fabeltjesland 

Verontrustende verslechtering 

Nu, tien jaar na de feiten, verklaart de rechtbank De Gelder alsnog 

ontoerekeningsvatbaar. Dat komt door een wetswijziging van de interneringswet in 

2016. Die maakt het mogelijk dat een gevangenisdirectie een vraag voor internering 

indient, waarna de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij daarover 

oordeelt. “Daar heeft de gevangenis van Oudenaarde zeer snel gebruik van gemaakt”, 

zegt Haentjens. Het vonnis maakt duidelijk waarom de gevangenis die stap zette. 

“In februari 2017 deden er zich twee agressie-incidenten voor waarbij u trachtte uit te 

halen naar de directeur en waarbij u in het gezicht van een verpleegkundige spuwde”, 

zo staat in het vonnis. Hij uitte tegen het personeel, zijn ouders en zijn advocaat ook 

herhaaldelijk expliciete doodsbedreigingen. De gevangenisdirecteur wees op het 

manifest risico op het plegen van nieuwe geweldsdelicten. 

Sinds 2017 is er een “verontrustende verslechtering”. In oktober 2018 belandt De 

Gelder in een psychotische fase van angst en slechte nachtrust. Zijn ouders proberen 

hem wekelijks te bezoeken, maar de gesprekken houden nog weinig steek. Soms zit 

hij voor zich uit te staren, soms te gieren van het lachen, soms spreekt hij met hen 
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over moorden. Een verslag spreekt van “tegen zichzelf praten, verwarde taal, vreemde 

bewegingen, het toilet verstoppen met papier en afval, op lichaam en voorhoofd 

schrijven.” 

Wachtlijst 

Door de beslissing tot internering verhuist De Gelder onmiddellijk naar de 

psychiatrische afdeling van de gevangenis in Gent, maar vervolgens moet er een 

instelling aangeduid worden. Gezien het verslag van de experts wijst op het hoge 

risico op recidive, gaat De Gelder vermoedelijk naar een van de twee forensisch 

psychiatrische centra (FPC) in ons land, omdat die hoogbeveiligd zijn.  

Die centra zijn vrij nieuw in ons land. Het FPC in Gent ging open in 2014, dat van 

Antwerpen eind 2017. “Vandaag staan er 59 geïnterneerden op de wachtlijst van de 

FPC’s”, zegt hun woordvoerder. Hoe lang het kan duren tot er plaats is voor De 

Gelder, is onduidelijk volgens de woordvoerder, want afhankelijk van de doorstroming. 

“In uitzonderlijke gevallen kan het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen 

beslissen tot spoedopname van een geïnterneerde.” 

Internering was lange tijd de schandvlek van justitie, en België werd meermaals 

veroordeeld voor haar gebrek aan opvang, maar in de tien jaar sinds de veroordeling 

van De Gelder is het interneringsbeleid sterk gewijzigd. Op dit moment zitten 540 

geïnterneerden in de gevangenissen, 446 in de FPC’s en 1.672 in zorginstellingen en 

beschut wonen. Het masterplan Gevangenissen van minister van Justitie Koen Geens 

(CD&V) plant twee nieuwe FPC’s in Waver en Paifve. De minister maakte ook 1,5 

miljoen euro vrij voor een forensisch psychiatrisch observatiecentrum, iets waar 

experts al langer om vroegen.  



   

 

 54 

 

Het forensisch psychiatrisch centrum in Gent. Beeld ID/ Jonas Lampens 

Detentieschade 

“In zo’n centrum stelt een team van forensische gedragswetenschappers de 

toerekeningsvatbaarheid al dan niet vast tijdens een observatieperiode”, zegt Raf De 

Rycke, voorzitter van Broeders van Liefde, die een aantal zorginstellingen met 

‘medium security’ voor geïnterneerden beheren. “Dan had het geen tien jaar moeten 

duren om tot deze diagnose te komen, met sowieso detentieschade.” 

Ook De Gelders advocaat betreurt dat het zo lang geduurd heeft. “Als hij nu die 

behandeling krijgt, is het maar de vraag of het al die jaren zonder behandeling in de 

gevangenis kan goed maken. In hoe verre is er onomkeerbare schade?”  

Als De Gelder ooit genezen geraakt, of alleszins geschikt bevonden om het forensisch 

psychiatrisch centrum te verlaten, dan gaat hij terug naar de gevangenis. Advocaat Jef 

Vermassen, die destijds optrad voor de slachtoffers en pleitte voor 

toerekeningsvatbaarheid begrijpt de beslissing tot internering. “Ik neem aan dat De 

Gelder echt ziek is, maar hij heeft in het verleden veel toneel gespeeld”, zegt 

Vermassen. “Indien het hof van assisen hem had laten interneren in 2013, kwam hij 

vrij als hij genezen was. Voor de slachtoffers is dat het grote verschil.” 
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Een gedwongen behandeling is een laatste voorbeeld van een dwangmaatregel. 

Een gedwongen behandeling is een behandeling die wordt opgestart zonder de 

toestemming van de cliënt. Deze behandeling kan enkel maar indien de inschatting 

wordt gemaakt dat het gevaarlijke karakter van de ziekte door de behandeling 

vermindert. Wanneer bijvoorbeeld een anorexiapatiënt een levensbedreigend 

ondergewicht bereikt, mag men een gedwongen behandeling opstarten. Andere 

‘dwangmiddelen’ zoals isolatiecel of verplichte medicatie kunnen onder bepaalde 

omstandigheden worden ingezet. Toch dient hier alertheid te zijn voor 

machtmisbruik. 
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Ook tijdens en na de professionele relatie tussen 

hulpverlener en cliënt is de informatieplicht aan de 

orde. De cliënt moet met name inzage krijgen in 

verslagen en dossiers die over de professionele 

contacten gemaakt en bijgehouden worden: de cliënt 

kan het inzagerecht uitoefenen (en in uitbreiding: 

correctierecht). Dit inzagerecht heeft steeds 

betrekking op de informatie over de cliënt zelf, nooit 

over derden (eventueel) vermeld in het dossier. Een 

hulpverlener moet in principe voor elke cliënt een 

dossier opmaken waarin hij rapporteert over 

professionele contacten. Het dossier dient tevens gegevens te bevatten over de wijze 

waarop de hulpverlener tracht tegemoet te komen aan de opzet van de begeleiding 

(concretisering van het beroepsmatig handelen). Deze verplichtingen bieden ook 

bescherming aan de hulpverlener (in geval van klachten): het biedt een 

verantwoording voor het professionele handelen.  

 

In principe beslist de verantwoordelijke van de organisatie op welke manier gegevens 

kenbaar gemaakt worden aan de cliënt. Zo is het bijvoorbeeld niet verplicht om een 

kopie van de verwerkte gegevens te verstrekken. “Een mondelinge mededeling dat 

men gegevens over iemand bezit en welke gegevens dit precies zijn, kan volstaan 

(Schellaert, 2010).” Het getuigt natuurlijk wel van respect voor de cliënt om hem te 

wijzen op dit recht en om hem dit recht makkelijk te laten gelden. Dit komt de 

vertrouwensrelatie ten goed en men is meer alert om zo objectief mogelijk informatie 

te noteren. Het wordt moeilijker wanneer bepaalde informatie te confronterend (over 

pedagogische vaardigheden van ouders in POS of over grenzen van een persoon met 

een beperking), moeilijk verstaanbaar is voor de cliënt (bijvoorbeeld met 

systeemtheoretische termen). Een begeleide inzage in het dossier geniet steeds de 

voorkeur. 

 

Interpretaties en hypotheses kunnen en dienen duidelijk vermeld te worden als 

zijnde subjectiever van aard. Ook een paralleldossier kan door de hulpverlener 

bijgehouden worden. Deze persoonlijke notities (over eigen gevoelens en aspecten die 
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minder belangrijk zijn in de hulpverlening) hebben niet de status van dossiergegevens 

en mogen niet worden ingekeken door de cliënt.  

 

Het spreekt voor zich dat hulpverleners in sommige gevallen hun twijfels hebben over 

de motivatie van de cliënt die inzage vraagt. Wanneer bijvoorbeeld ouders, die in 

principe inzagerecht hebben in de gegevens over hun kinderen, in een 

echtscheidingsprocedure de incompetentie van de andere ouder willen bewijzen aan 

de hand van het dossier over hun kinderen, dan kan de hulpverlener zijn 

professionele verantwoordelijkheid nemen en het inzagerecht weigeren aan de 

ouders. De verslagen zijn immers binnen een andere context tot stand gekomen en 

kunnen niet gebruikt worden als daarmee andere belangen/doeleinden dan die van de 

cliënt gediend worden.  

 

De cliënt heeft ook het recht om ‘niet te weten’. Hierbij kan de zorgvrager vragen aan 

de hulpverlener om bepaalde informatie niet aan hem of haar mee te delen. Ook de 

beroepsbeoefenaar kan er zelf voor kiezen om informatie niet aan de cliënt mee te 

delen. Dit kan wanneer de mededeling van de informatie een ernstig nadeel voor de 

cliënt zou meebrengen en de informatie aan een vertrouwenspersoon kan worden 

verteld. Een schriftelijke motivering is verplicht. De hulpverlener moet ook eerst een 

andere beroepsbeoefenaar raadplegen voor een ‘second opinion’. Bijvoorbeeld: 

agogische exceptie waar de hulpverlener informatie tijdelijk achterhoudt. “Bijvoorbeeld 

als begeleiders van ouders vernemen dat ze niet willen dat de jongere volgend jaar 

nog thuis woont, iets wat ze voor hun zoon of dochter zelf verzwijgen, hoewel ze er 

naar eigen zeggen geen probleem mee hebben als hij of zij het zou weten, kunnen de 

begeleiders van oordeel zijn dat de jongere op dit moment niet klaar is voor deze 

informatie en de tijd nemen om de jongere erop voor te bereiden en/of de ouders te 

ondersteunen om zelf hun gedachten te communiceren” (SCHOLLAERT, 2010). 

 

De wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kortweg wet op de privacy, 

beschrijft dat iedereen persoonsgegevens mag verwerken, maar enkel voor vooraf 

duidelijk omschreven en wettige doeleinden. Het Decreet Integrale Jeugdhulp biedt 

in zijn omschrijving van doelstellingen een wettelijke basis. 
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‘Integrale Jeugdhulp’ biedt, op grond van een vraag of een behoefte, aan 

minderjarigen (en in voorkomend geval ook aan hun leefomgeving) een continuüm van 

hulp aan, gaande van informatieverstrekking tot residentiële hulp. Het aanleggen van 

dossiers, de opmaak van een diagnostiek, de indicatiestelling, de toewijzing, etc. zijn 

alle onderdeel van deze hulpverlening. Hoofdstuk 10 van het decreet expliciteert 

bovendien dat persoonsgegevens, met het oog op de uitvoering van het decreet, 

mogen worden verwerkt en uitgewisseld door de toegangspoort, trajectbegeleiding en 

aanbieders van jeugdhulp, onder specifieke voorwaarden. 

 

Twee principes zijn van belang. Het proportionaliteitsprincipe stelt dat niet meer 

gegevens dan nodig mogen worden verzameld en het finaliteitsprincipe geeft aan 

dat persoonsgegevens niet  langer dan nodig in het kader van de beoogde doelen 

mogen worden bewaard. Het evenwicht tussen het recht op privacy en vergetelheid en 

het recht op inzage in eigen dossiers staat als het ware centraal. 

 

Het gegeven dat cliënten te allen tijden inzage hebben in het dossier, impliceert dat 

een hulpverlener aandachtig dient te zijn in de wijze waarop hij of zij notities maakt 

met betrekking tot de cliënt. Het is hierom aangeraden om tijdens het maken van 

verslagen ervan uit te gaan dat de cliënt over je schouder meeleest. Het is, met deze 

tip in het achterhoofd, makkelijker de juiste toon te vinden en je te beperken tot 

beschrijvende, objectieve informatie. Een verslag zal altijd gelezen worden in andere 

omstandigheden, waardoor er een vertekening ontstaat. De kans tot vertekening kan 

worden verkleind door louter feiten te beschrijven.  

Het is belangrijk de cliënt als onderwerp te kennen, en niet als lijdend voorwerp. “De 

ouders van Karel vingen hem de eerste jaren thuis op” vs “De eerste levensjaren 

verbleef Karel thuis”. Het standpunt van de cliënt, of het vermoeden ervan, opnemen 

in de verslagen en notities verdient aanbeveling. 

 

Dossiers van de intersectorale toegangspoort, de sociale diensten jeugdrechtbank en 

de gemandateerde voorzieningen worden bijgehouden tot een jongere de leeftijd van 

35 jaar bereikt en erna vernietigd. Bij het afsluiten van het dossier, wordt de 

betrokkene geïnformeerd over de bewaartermijn en het feit dat hij een kopie van dit 

dossier kan krijgen indien gewenst. 
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Persoonlijke gegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is 

voor het doel waarvoor het verslag geschreven of het dossier aangelegd is. Dit 

principe is vooral ingegeven vanuit de realiteit dat bepaalde gegevens hun geldigheid 

verliezen na een bepaalde termijn. Het risico op misbruik wordt hierdoor beperkt. 

Anderzijds dienen cliënten voldoende tijd te krijgen voor een nabespreking of een 

inzage van hun dossier. Ook moet een hulpverlener zich kunnen verdedigen als na 

een ruime tijd klachten over het professionele contact de kop opsteken. Ook het geven 

van kansen aan vervolghulpverlening, aan continuïteit van professionele interventies 

en onderzoeksdoeleinden zijn motiveren het tijdelijk bewaren van persoonlijke 

gegevens.   

 

 

Met de opkomst van de ICT, worden dossiers vaak digitaal 

bewaard. Dit biedt enerzijds voordelen, bijvoorbeeld op gebied 

van toegankelijkheid, opvolging en dus ook efficiëntie. “Bij een 

correcte overdracht blijft de cliënt er van gespaard telkens 

opnieuw dezelfde informatie te moeten aanbrengen (Schellaert, 

2010)”. Anderzijds kunnen er zich risico’s manifesteren op het domein van de privacy. 

Een goede beveiliging is broodnodig, alsook een standaardisatie van systeem die een 

gemakkelijke verwerking en dito communicatie toelaat (zoals ‘Binc’, het uniforme 

registratiesysteem binnen de BJB).  
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2.1.2 Recht op geheimhouding vs zwijgplicht 

Het beroepsgeheim vinden we terug in tal van beroepen waar hulp of ondersteuning 

aan ‘cliënten’ plaatsvindt. Voorbeelden hiervan zijn advocaten, dokters maar ook 

werknemers in de sociale (orthopedagogische) sector. Beroepen die enkel materiële 

belangen van de cliënten dienen, kunnen het beroepsgeheim niet inroepen (o.a. 

handelaars).  

 

Centraal staat dat een goede professionele ondersteuning maar kan plaatsvinden 

door strikte vertrouwelijkheid te garanderen. Het algemene belang wordt hiermee dus 

gediend. Het beroepsgeheim waarborgt dat een cliënt in alle vrijheid mededelingen 

moet kunnen doen aan een vertrouwenspersoon. Zo moet iemand met een 

afhankelijkheidsprobleem bijvoorbeeld terechtkunnen bij een psychiater, zonder te 

hoeven vrezen dat die zijn werkgever op de hoogte zal brengen. Wanneer dit niet zou 

kunnen, garandeert de maatschappij niet het welzijn van iedereen, daarbovenop is het 

niet ondenkbaar dat de problemen gaan escaleren (doordat mensen niet naar een 

zorgverlener toestappen) en uiteindelijk de maatschappij zwaarder zullen belasten. 

 

Tevens bestaat er tussen zorgverlener en zorgvrager een asymmetrische 

machtsverhouding. De cliënt zal zich pas in deze zwakke positie durven opstellen als 

hij er van uit kan gaan dat niets zal uitlekken van wat hij verborgen wil houden. Het 

beroepsgeheim tracht te vermijden dat cliënten uit angst voor ‘lekken’ essentiële 

informatie voor hun hulpverleningsproces zouden achterhouden. Een cliënt weet dat 

de hulpverlener niet enkel mag ‘beloven’ niets verder te vertellen, maar dat hij of zij 

ook gebonden is aan het beroepsgeheim. De zwijgplicht van de hulpverlener 

garandeert dus dat de cliënt wordt gerespecteerd in zijn kwetsbaarheid. Het 

beroepsgeheim stelt dus als doel de vertrouwensrelatie tussen begeleider en cliënt te 

waarborgen en te versterken. 

 

Ten derde biedt het beroepsgeheim ook een bescherming voor de hulpverlener. Hij 

moet er op kunnen vertrouwen dat hij niet kan verplicht worden geheimen openbaar te 

maken.  
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De schending van het beroepsgeheim is strafrechterlijk afdwingbaar en vinden we 

terug in ‘Artikel 458’ van het strafwetboek. Ook in de Belgische Grondwet en in het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vinden we bepalingen hieromtrent 

terug. Om strafbaar te zijn, moet er een intentie geweest zijn tot doorbreken van het 

geheim. 

 

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen 

en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van 

geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij 

geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) 

getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen 

bekend te maken worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes 

maanden en met geldboete van honderd tot vijfhonderd euro (art 458, sw).” 

 

Voor begeleiders in de bijzondere jeugdbijstand bestaan er vaak bijkomende 

wettelijke bepalingen die omschrijven dat zij vertrouwelijke informatie niet mogen 

bekendmaken. Deze bepalingen getuigen van het maatschappelijk belang van de 

functie die zij vervullen. Ook het CLB- en het OCMW-decreet legt een 

geheimhoudingsplicht op aan werknemers van deze centra. Ook indien een jongere 

aan privépersonen is toevertrouwd dienen deze geheimhouding te respecteren 

(bijvoorbeeld: pleegouders). Dat geldt tenslotte ook voor overheidspersoneel dat zich 

bezig houdt met de subsidiëring of inspectie van instellingen.  

 

Onder het beroepsgeheim valt naast alles wat de cliënt toevertrouwt aan de 

hulpverlener, ook informatie over derden of info die per toeval of vergissing de 

hulpverlener bereikt. De hulpverlener heeft principieel de plicht te zwijgen over deze 

inhouden. Ze moeten de hulpverlener wel bereiken binnen de hulpverleningsrelatie. 

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor gesprekken met familie of vrienden in het kader van de 

hulpverlening. Een hulpverlener die zijn cliënt een auto-ongeval ziet maken, mag 

hierover wel getuigen. Deze informatie wordt immers niet verkregen binnen een 

hulpverleningsrelatie waarbij overdracht van vertrouwelijke gegevens noodzakelijk is 

(Schellaert, 2010). We onderscheiden een natuurlijk geheim (alles wat toevallig, 

ongewild vernomen wordt), een toevertrouwd geheim (eerst belofte om te zwijgen, 
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dan mededeling) en een beloofd geheim (eerst mededeling, dan belofte om te 

zwijgen). 

 

Gegevens die onder het beroepsgeheim vallen, mogen aan niemand worden 

meegedeeld, in principe ook niet aan familie en naasten. Tevens geldt het 

beroepsgeheim ook voor personen die zelf onder de zwijgplicht vallen en politie. De 

geheimhoudingsplicht ‘eeuwig’ geldig, ook nadat de cliënt de 

organisatie/hulpverleningsdienst verlaat, en zelfs ook na de dood van de cliënt. 

 

Een uitzondering hierop zijn ouders die instaan voor het ouderlijk gezag van een kind. 

“Ouders hebben een recht op informatie op basis van het ouderlijk gezag. Ze hebben 

recht op alle informatie die ze nodig hebben om opvoedkundige beslissingen te nemen 

om het kind te laten opgroeien tot een zelfstandige en onafhankelijke volwassene (of 

het daarin te ondersteunen). Dat ouderlijk gezag is echter doelgebonden en heeft een 

uitdovend karakter. Dit betekent dat ouders enkel informatie moeten krijgen als ze die 

ook in het belang van hun kind zullen gebruiken én dat als kinderen matuurder worden 

en bepaalde beslissingen al zelf kunnen nemen hebben de ouders ook geen nood 

meer aan die informatie. Daarenboven heeft de minderjarige in de hulpverlening op basis 

van het Decreet Rechtspositie Minderjarige een gemotiveerd verzetsrecht. Dit betekent dat hij 

kan vragen om bepaalde informatie niet door te geven. Als jeugdhulpverlener moet je dit 

respecteren als die vraag gemotiveerd is. Omdat ouders een recht op informatie hebben, 

probeer je wel te werken naar het informeren van de ouders toe. Daarbij wijs je de 

minderjarige ook op het recht op informatie van de ouders en de noodzaak dat zij informatie 

nodig hebben om bepaalde beslissingen te nemen of bepaalde verantwoordelijkheden op te 

nemen.  10”.   

 

 

 

 

10 KENNISPLEIN. Vraag en antwoord rond inzage. https://www.kennisplein.be/Pages/ZoekenTref.aspx?k=inzage# 



   

 

 63 

  



   

 

 64 

Het gedeeld beroepsgeheim stelt dat als hulpverleners gezamenlijk verantwoordelijk 

zijn voor de hulpverlening voor een groep cliënten, ze onder elkaar de nodige 

informatie moeten kunnen uitwisselen om die verantwoordelijkheid te kunnen 

opnemen (mits toestemming van de cliënt). Er wordt echter een nutscriterium aan 

toegevoegd: enkel de informatie die nuttig is voor de hulpverlening mag worden 

doorgegeven. Het onderscheid tussen ‘nice to know’ en ‘need to know’ is dus erg 

belangrijk. Dit gedeeld beroepsgeheim kan niet worden ingeroepen ter verantwoording 

voor communicatie tussen een hulpverlener in hulpverlenende positie en een 

‘gemandateerde’ hulpverlener (adviserende, controlerende functie zoals een consulent 

van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, OCJ).  

 

 

 

Het gezamenlijk beroepsgeheim houdt in dat er tussen de teamleden onderling geen 

beroepsgeheimgrenzen bestaan. Alle informatie relevant voor de hulpverlening kan vrij 

circuleren binnen het team. “Als teamleden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de 

hulpverlening voor een groep cliënten, moeten ze ook onder elkaar de nodige 

informatie kunnen uitwisselen om die verantwoordelijkheid te kunnen opnemen 

(Ethische commissie VWV, 2005).” Ook hier speelt het zelfde nutscriterium (zie 

gedeeld beroepsgeheim) mee.  

 

Bij zowel het gedeeld als het gezamenlijk beroepsgeheim staat centraal dat je 

informatie enkel deelt in het belang van je cliënt, met andere hulpverleners betrokken 

op de cliënt die ook gebonden zijn door het beroepsgeheim en dat je enkel de 

noodzakelijke of relevante informatie uitwisselt. Bovendien moet je in principe de 

instemming van je cliënt hebben (behoudens uitzonderingen voorzien in bepaalde 

regelgeving).    
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De geheimhoudingsplicht geldt in vele organisaties ook voor personen (werknemers) 

die indirect bij de informatie-uitwisseling betrokken zijn, zoals het administratieve 

personeel. Puur volgens de wet vallen ze niet onder het beroepsgeheim, omdat ze de 

informatie niet ‘uit hoofde van hun beroep’ te horen krijgen. Vaak staat hierdoor een 

excpliciete vermelding in hun arbeidscontract. We spreken van afgeleid 

beroepsgeheim. 

 

Daar waar vroeger er eerder strak werd gehouden aan (of zich verscholen achter) de 

geheimhoudingsplicht, wordt het beroepsgeheim op het huidige moment niet als een 

absoluut vaststaande waarde op zich gezien, maar als een middel ten dienste van de 

persoon die recht heeft op geheimhouding. Door als hulpverlener in te schatten hoe je 

vanuit de eigen positie de best mogelijke hulp kan bieden, geef je de 

hulpverleningsverantwoordelijkheid prioriteit. Het kunnen verantwoorden van 

waarom je niet spreekt of wel spreekt, in functie van het belang van de cliënt, is 

belangrijk. 

 

Jouw leidinggevende spreekt een collega aan op de manier waarop zij met 

vertrouwelijke informatie omgaat, waar iedereen bij is. Wat vind/doe je? 

 

Ik vind het wel goed, het moet voor iedereen duidelijk zijn wat wel en niet kan. 

Ik vind niet dat zij dat in het openbaar mag doen. 

Zij moet dit onderwerp in het werkoverleg aan de orde stellen en niet één collega 

hierop aanspreken. 
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Er bestaan uitzonderingen op de zwijgplicht. Een persoon heeft namelijk spreekplicht 

als hij of zij getuige is van feiten die bedreigend zijn voor iemands leven of eigendom 

(=aangifteplicht). Bij een hulpverlener die getuige is van een cliënt die een fiets steelt, 

zal echter het beroepsgeheim primeren op de aangifteplicht. In het kader van de 

hulpverlening heeft die zorgverlener wel de plicht om te trachten de cliënt tot 

gedragsverandering te laten komen. "Een kennisgeving impliceert een bekendmaking 

van vertrouwelijke informatie aan een gerechtelijke of politionele overheid. De 

bescherming van de fysieke, psychische of seksuele integriteit of de 

(maatschappelijke) veiligheid wordt daarbij vooropgesteld." 

 

Een noodtoestand (er dreigt een 'groot gevaar' en het beroepsgeheim kan niet 

worden gevrijwaard. Met ‘groot gevaar’ wordt een toestand bedoeld waarbij iemands 

fysieke of psychische integriteit, iemands veiligheid, vrijheid of eerbaarheid ernstig 

wordt aangetast.) geeft ook een geldige reden tot doorbreken van dit geheim. Het 

strafswetsartikel rond kindermishandeling is hiervan een voorbeeld. Het biedt 

hulpverleners, wanneer ze geconfronteerd worden met kindermishandeling, de 

mogelijkheid om ongestraft af te stappen van het beroepsgeheim (Galle, 2008). Er is 

enkel sprake van een noodtoestand wanneer het gevaar niet anders kan afgewend 

worden (noch door de hulpverlener zelf, noch met behulp van anderen) dan door het 

doorbreken van het beroepsgeheim.  

 

Ook bij misdrijven op minderjarigen heb je, zoals 

hierboven reeds gesteld, als hulpverlener de plicht tot 

spreken (het wetsartikel hierrond ontstond in het post-

Dutroux tijdperk en werd in 2012 bijgewerkt). De 

kennis over de feiten kan zelf worden vastgesteld, 

door een minderjarige in vertrouwen meegedeeld 

worden of door een dader of derde worden 

meegedeeld. Een ernstig gevaar voor de psychische of fysieke integriteit van de 

betrokkene moet bestaan, of aanwijzingen voor een ‘gewichtig en reëel gevaar’. Het 

wetsartikel kende (in 2012) een uitbreiding naar alle personen die kwetsbaar zijn ten 

aanzien van leeftijd, zwangerschap, ziekte of een ‘lichamelijk of geestelijk gebrek of 

onvolwaardigheid’. De doelgroep van enkel minderjarigen werd dus verruimd met o.a. 

ouderen en gehandicapte volwassenen. 
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Indien dit niet het geval is, kan de hulpverlener niet worden beschuldigd worden van 

schuldig verzuim. Schuldig verzuim betekent dat je mensen in nood bewust (dus niet: 

nalatigheid of geen voorzorgen genomen) niet hebt geholpen of dat je geen 

maatregelen hebt genomen bij dreiging van groot gevaar. De psychische, fysieke of 

seksuele integriteit van een persoon moet bedreigd zijn. Het groot gevaar moet niet 

waargenomen worden (‘de visu’) maar mag ook duidelijk worden na het vaststellen 

van de gevolgen of wanneer de persoon die de hulp inroept het gevaar beschrijft. Er is 

geen sprake van schuldig verzuim wanneer je er alles aan gedaan hebt om de 

persoon in nood te helpen (zelf hulp bieden of hulp van anderen inroepen), zelfs al is 

die hulp onhandig of niet doeltreffend. De hulp moet tenslotte kunnen geboden worden 

zonder gevaar voor zichzelf of anderen. 

 

 

 

Spreekrecht betekent dat je het beroepsgeheim (steeds gewetensvol) mag, maar niet 

moet doorbreken. Het is een recht dat je altijd hebt wanneer de cliënt toestemming 

geeft, maar ook o.a. als getuige onder eed voor de rechtbank (niet onder eed: je 

zwijgplicht blijft gelden) of voor eigen verdediging. Ook wanneer gegevens 

noodzakelijk zijn met het oog op een verdere hulpverlening kan gebruikmaken van het 

spreekrecht wenselijk zijn. Er is geen sprake van een overtreding van het 

beroepsgeheim als er sprake is van onweerstaanbare dwang. “Als iemand een pistool 

tegen je hoofd plaatst en je dwingt om informatie prijs te geven, ben je bijvoorbeeld 

niet schuldig aan het doorbreken van beroepsgeheim.” (SCHOLAERT, 2010). Iemand 

in een psychische staat van dwang (bijvoorbeeld psychotische toestand) kan ook niet 

gestraft worden omdat hij geheimen verteld. 

 

“Als een fysiotherapeut op de kamer van Davy komt om hem zijn dagelijkse massage 

te geven, merkt hij dat Davy van een flesje shampoo drinkt en er op de wastafel 

medicamenten uitgestald liggen. Davy is duidelijk geschrokken en verward wijst hij de 



   

 

 71 

massagesessie af. Hij vraagt aan de fysiotherapeut niet te verklappen dat hij van de 

shampoo dronk. “Het was maar een grapje”, beweert hij. Omdat Davy reeds 

depressieve perioden gekend heeft en daarvoor nog steeds psychiatrisch behandeld 

wordt, besluit de fysiotherapeut deze informatie toch door te spelen aan de 

begeleiders. De mogelijkheid dat Davy zelfmoord overweegt of ermee experimenteert, 

acht hij belangrijk informatie voor de begeleiding. Het is bovendien duidelijk dat Davy 

die informatie niet zelf zal doorspelen (Schellaert, 2010).” 

 

Uit onderzoek blijkt dat het meest ervaren ethisch dilemma te zijn: het al dan niet 

bewaren van het beroepsgeheim. Ook wanneer hulpverleners geconfronteerd worden 

met (seksueel) misbruik stellen zich problemen. Het is maar de vraag of het belang 

van het kind steeds het meest gediend is met de inschakeling van justitie. Nadien 

wordt een hulpverleningsinterventie moeilijk, omdat de vertrouwensrelatie ondermijnd 

is. Vele hulpverleners verkiezen daarom via andere dan de juridische wegen het kind 

te beschermen.  

 

Seksueel misbruik van 7-jarig meisje door grootvader. Aangifte van het seksueel 

misbruik betekende het uiteenvallen van het gezinssysteem en loyaliteitsconflicten. De 

grootvader is geïnterneerd geweest voor een aantal maanden. Ondertussen is de 

dader weer thuis en is alles bij het oude. Het meisje zal zeker niet meer praten. 
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2.1.3 Recht op zelfbeschikking vs plicht tot respect voor morele waarden 

Het recht op zelfbeschikking stelt dat een hulpverlener respect heeft voor de morele 

waarden van de cliënten. Dit recht is erg moeilijk in de praktijk te brengen en nog 

moeilijker te vertalen in concrete gedragsregels. Het is erg moeilijk wanneer een 

hulpverlener een cliënt moet bijstaan in iets dat totaal indruist tegen zijn eigen 

waarden. Ruimdenkendheid is een grote kwaliteit binnen dit thema, maar hieraan 

zitten ook grenzen.  

 

Een ethische beroepsuitoefening hoeft anderzijds ook niet te betekenen dat eigen 

overtuigingen niet mogen meespelen. Het respect voor het zelfbeschikkingsrecht van 

de cliënt houdt in dat de hulpverlener zijn eigen waarden onder ogen ziet, er de 

relativiteit van onderkent en ze niet opdringt aan cliënten.  

 

Tenslotte, wanneer een hulpverlener beseft welke waarden hij ‘uitstraalt’ en 

binnenbrengt bij de cliënt en dus zijn invloed op de cliënt ziet, is een eerste grote stap 

in het realiseren van dit recht een feit. 
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2.2 Integriteit 

 

Onder de basishouding integriteit verstaan we waarden als rechtvaardigheid, 

eerlijkheid, betrouwbaarheid, e.d. Iemands gedrag kan uiterlijk afgemeten worden als 

zijnde ‘rechtvaardig’, ‘eerlijk’ of ‘betrouwbaar’. De cliënt verkeert als hulpvrager steeds 

in een vorm van afhankelijkheid ten opzichte van de therapeut, die over een 

specifieke deskundigheid beschikt. Integriteit behelst dus nog een innerlijke 

component: de waarheid over zichzelf kennen. Het gaat dan over de bereidheid om 

de eigen redenen die leiden tot professioneel handelen en de mechanismen die hierin 

kunnen doordringen, onder de loep te willen nemen. Integer gedrag staat niet 

synoniem voor onberispelijk gedrag. Het verwijst wel naar gedrag waar met collega’s 

over kan gereflecteerd worden, gedrag waarbij een begeleider aan een cliënt kan 

toegeven dat er een vergissing of fout heeft plaatsgevonden.  

 

Verschillende factoren zijn van invloed op het integer gedrag van hulpverleners, zo 

ook bijvoorbeeld de organisatie waar iemand deel van uitmaakt. Een toename van 

competitiedruk blijkt te leiden tot meer onethisch gedrag. De sociale conscensus over 

ethische kwesties heeft ook een grotere impact op het integer gedrag van begeleiders 

dan het opleggen van allerlei gedragsregels. 

 

Integer gedrag van hulpverleners kunnen we opdelen in: 

- eerlijkheid en nauwkeurigheid; 

- oprechtheid en openheid; 

- rolintegriteit. 

 

Onder eerlijkheid en nauwkeurigheid valt alles wat met objectiviteit, juistheid en 

duidelijkheid te maken heeft. Misleiding of bedrog duiden op een gebrek hieraan. Het 

gaat over het objectief juist voorstellen van diensten aan cliënten (welke ervaring, 

opleiding en competentie bezitten de medewerkers) maar ook over het weergeven van 

professionele bevindingen (het vermelden van beperkingen van getrokken conclusies 

of hypotheses, het voeren van objectieve verslaggeving, genuanceerde en 

professionele contacten met de media). 
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Oprechtheid en openheid veronderstellen een subjectiever oordeel van de 

hulpverlener, omdat er geen duidelijke houvast is van wat ‘juist’ of ‘onjuist’ is. Er kan 

niet worden teruggevallen op een ‘absolute waarheid’, omdat variabele factoren 

bepalen wat in een specifieke situatie gepast of eerder ongepast is. Oprechtheid en 

openheid verwijzen naar een innerlijke component van de hulpverlener, de component 

van ‘het goede willen’ voor de cliënt. Het gaat hier over geen verborgen agenda 

hanteren en het evenwicht vinden tussen niet te veel en niet te weinig zeggen of doen. 

De essentie is dat de hulpverlener betrouwbaar is in zijn communicatie. De 

begeleider is transparant; wat hij of zij zegt is gemeend en de keuze van informatie 

wordt steeds in het belang van de cliënt gemaakt. 

 

We spreken van rolintegriteit wanneer de hulpverlener een heldere grens hanteert 

tussen wat onder zijn beroepsuitoefening kan worden gezien en wat daarmee niet te 

verenigen is. Seksueel misbruik binnen de professionele relatie is een spectaculaire 

vorm van problematiek inzake rolintegriteit. Andere problemen komen in de praktijk 

echter veel meer voor, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van persoonlijke belangen. 

 

Een hulpverlener die in een organisatie werkt, laat tegen de tijd dat de verkiezingen 

eraan komen, duidelijk merken welke partij zijn voorkeur wegdraagt en welke 

voordelen het stemmen op die partij kan hebben voor hun organisatie. 

 

 

 

Essentieel voor de hulpverlening is dat de cliënt zich moet kunnen toevertrouwen aan 

een hulpverlener die geen misbruik maakt van de kwetsbare positie waarin de 

hulpvragende altijd verkeert. Integriteit is een ideaal dat voor de mens een niet 

vanzelfsprekend gegeven is. De menselijke natuur neigt er immers eerder toe het 

gemakkelijke of ‘verkeerde’ te kiezen, zelfs als het verstand weet dat het beter is dat 
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niet te doen. Deze menselijke beperkingen laten ons concluderen dat we realistisch 

moeten erkennen dat een ideaal steeds om een nuancering vraagt. Zonder de 

aanvaarding van de feilbaarheid kunnen we niet groeien in het professionele 

handelen. Tenslotte is het maar goed dat er beroepscodes zijn die ons met geboden 

en verboden steeds kunnen herinneren aan de juiste richting. 

 

Een therapeut laat zijn rijke klanten al meer dan tien jaar in zijn privé-praktijk komen, 

zonder ooit vragen te stellen bij de ‘afhankelijkheidsproblematiek’ van deze cliënten. 

Het komt de therapeut immers goed uit om de vrij probleemloze en goed betalende 

klanten te houden. 
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2.3 Verantwoordelijkheid en deskundigheid 

 

Verantwoordelijkheid nemen betekent in de professionele relatie heel wat. Het 

betekent op zijn minst: niets of niemand schade toebrengen. Maar het kan ook ruimer 

worden opgevat: zich engageren en zorg dragen voor anderen. De minimale 

verplichting die hulpverleners hebbben, is de 

‘aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid’. Het houdt in dat de hulpverlener kennis 

heeft van de minimale verplichtingen die in de wet (en in de beroepscodes) staan en 

hiernaar handelt. ‘Zorgverantwoordelijkheid’ gaat een stapje verder: het draait vooral 

om de kwaliteit waarmee een hulpverlener zijn taak vervult. Het welzijn van de cliënt 

bevorderen staat centraal. De hulpverlener doet niet alleen wat minimaal ‘moet’, maar 

alles wat in zijn of haar vermogen ligt om de cliënt zo goed mogelijk te helpen.  

 

Veel staat of valt met de deskundigheid van de hulpverlener: hij of zij geeft door 

deskundigheid een invulling aan de basisprincipes (respect, integriteit en 

verantwoordelijkheid). We onderscheiden: 

 

- Intellectuele deskundigheid 

 

- Vaktechnische deskundigheid 

 

- Emotionele deskundigheid 

 

De hulpverlener komt in een professionele relatie in contact met een breed gamma 

van gevoelens. Ook eigen kwetsuren en gevoeligheden worden vaak naar boven 

gebracht en gaan levendig interageren met de thema’s die de cliënt binnenbrengt. 

Betrokkenheid van de hulpverlener levert dus een zeker gevaar op voor zijn eigen 

psychische gezondheid. Om goed te kunnen omgaan met de gevoelswereld van 

cliënten en er voor hen te blijven staan, is emotionele deskundigheid essentiëler dan 

methodisch-technische interventies.  
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Binnen dit kader kunnen we ook de begrippen overdracht en tegenoverdracht 

plaatsen. Overdracht is het herhalen in het hier en nu van een patroon uit het 

verleden, in een poging dit patroon te herstellen.  “De patiënt herinnert zich in het 

algemeen niets dat vergeten en onderdrukt is, maar hij handelt er wel naar. Hij 

reproduceert het niet als een herinnering, maar als een actie. Hij herhaalt het, zonder 

te weten dat hij dit doet.” (Freud, S.) 

 

Een voorbeeld is een cliënt die boos wordt omdat zijn therapeut te weinig voor hem 

doet en vervolgens wil stoppen met de therapie. De analyse richt zich dan op vragen 

als: voelt de cliënt dat andere mensen ook te weinig voor hem doen of in het verleden 

hebben gedaan? Gebruikt de patiënt woede wel vaker als pressiemiddel? Loopt hij 

snel weg als hij niet krijgt wat hij wil? 

 

De term tegenoverdracht duidt de overdracht van de begeleider aan. De hulpverlener 

reageert met overdrachtsgevoelens op hetgeen de cliënt inbrengt. Verder in het 

voorbeeld kan de hulpverlener bewust gebruikmaken van de overdracht die de patiënt 

manifesteert. Dikwijls is overdracht voor de cliënt immers een onbewuste vorm om een 

problematische relatie uit het verleden te herstellen. De therapeut kan door zijn 

houding en gedrag tegenover de patiënt bewust die dingen doen die deze verzoening 

bevorderen. Of, en dat gebeurt erg vaak, treden onbewuste 

tegenoverdrachtsgevoelens op bij de hulpverlener. Het hoeft geen betoog dat 

overdracht én tegenoverdracht opgespoord dienen te worden. De begeleider moet 

reageren op wat de cliënt zegt, zonder zich hierbij te laten beïnvloeden door zijn eigen 

emoties. 

 

- Morele deskundigheid 

Morele deskundigheid betreft een vaardigheid waar een hulpverlener in dient te 

groeien doorheen zijn of haar loopbaan. We onderscheiden vier componenten: 

ethische gevoeligheid, ethisch redeneren, het maken van een ethische keuze en de 

uitvoering van het ethische gedrag.  

Waar ethische gevoeligheid draait rond het inzicht dat een bepaalde situatie er één 

is met ethishe implicaties, gaat ethisch redeneren een stapje verder. Het gaat dan 
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over oordelen welke actie juist, rechtvaardig of goed is in een specifieke situatie. De 

competentie ‘een ethische keuze maken’ veronderstelt het maken van een beslissing 

om al dan niet het morele ideaal op te volgen. Waarden gaan in conflict en de meest 

urgente waarde wordt gekozen. De toepassing en de uitvoering van wat men van 

plan is, ongeacht hindernissen, onverwachte moeilijkheden of frustraties, 

veronderstellen volharding en het creeëren van een positieve affectieve houding t.o.v. 

de genomen ethische beslissing.  

“De hulpverlener vervult zijn functie deskundig.11 

“Zelfhanteringsfunctie: de verantwoordelijkheid t.o.v. zichzelf met zijn 

gedragsimplicaties is te beschouwen als voorwaarde tot positieve relatie-opbouw met 

de cliënt. Zelfkennis en inzicht in de eigen positie zijn hier essentieel. Hulpverleners 

bieden niet alleen structuren aan, ze vormen zelf ook structuren voor hulpvragers. 

Hieruit volgt het belang van de eigen visie op mens en maatschappij, van de visie op 

zichzelf en van het onderkennen van de eigen dynamiek en deskundigheid.” 

 

11 VLAAMS WELZIJNSVERBOND. Code voor de Hulpverlener in Vlaamse voorzieningen voor Bijzondere Jeugdbijstand. 
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