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• Ann, vroedvrouw, komt op bezoek bij een jong gezin. Nele is 18 
jaar en pas bevallen van haar eerste kindje Elise. Nele is samen 
met haar vriend, maar de relatie loopt niet altijd even 
makkelijk. Nele is onzeker en vraagt zich af of ze wel een 
goede mama is. Tijdens het bezoek van Ann, merkt ze een 
aantal dingen op die haar verontrusten. Het appartementje is 
vuil, er liggen kattenuitwerpselen op de grond. Ook de flesjes 
worden niet ( goed )gesteriliseerd. Nele is heel moe en 
vertrouwt aan Ann, dat haar vriend gisterenavond agressief 
werd nadat hij gedronken had. Hij sloeg Nele, terwijl ze Elise 
aan het troosten was. Nele is wel blij dat Ann langskomt. 

CASE 
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“ Samenlevingen denken dat ze handelen naar de moraal, maar 
dat doen ze niet. Ze handelen naar iets dat we recht noemen. En 

de vraag is nooit, was het verkeerd, maar was het wettig?” 

− ( Prof. Rohl, uit de film the Reader) 

HOE WETEN WE WANNEER WE GOED HANDELEN? 
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• Kunnen we recht en moraal verzoenen? 

 

− Recht vertegenwoordigt een maatschappelijke aanvaarding. Op morele 
principes die we kaderen in een rechtssysteem. 

 

− Bewust van conflicten tussen ethiek en recht.  

 

 

 

HOE WETEN WE WANNEER WE GOED HANDELEN? 
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• Strafwetgeving 

• Jeugdrecht (  decreet rechtspositie minderjarigen) 

• Patiëntenrechten 

• Privacy wetgeving 

• …. 

 

JURIDISCH KADER WAARIN WE HANDELEN 
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• Beroepsgeheim ( art. 458 SW) 

− Verplicht een hulpverlener tot geheimhouding van hetgeen cliënten aan 
hem prijsgeven in het kader van een vertrouwensrelatie. 

 

• Voor wie? 

− Specifieke beroepscategorieën ( staat ingeschreven in de wet) 

− Alle andere personen die uit hoofde van hun beroep kennis dragen van 
geheimen ( cassatierechtspraak) 

BEROEPSGEHEIM 
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Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, 
apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit 
hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die 
hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval 
dat ze worden geroepen om in rechte of voor een parlementaire 
onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval 
dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden 
gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes 
maanden en een geldboete van 100 tot 500 euro. 

 

BEROEPSGEHEIM: ART. 458 SW. 
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• Voor wie? 

− Is er een wettelijke bepaling? ( vb ocmw, strafwetgeving, clb..) 

− Kijken naar de rechtspraak? 

• Advocaat, beroepen in de gezondheidszorg, maatschappelijk assistent 

− Kijken naar enkele criteria 

BEROEPSGEHEIM 
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• Criteria? 

− Noodzakelijke vertrouwenspersoon 

− Vertrouwensberoep 

− Maatschappelijke relevantie 

− Aanwezigheid van kennis en deskundigheid ( opleiding) 

− Maatschappelijke erkenning in de vorm van een titel, 
beroepsbescherming 

− Normering via beroepsethiek of code 

BEROEPSGEHEIM 
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• Zwijgplicht verbonden aan vertrouwensrelatie cliënt 

− Individueel belang 

− Maatschappelijk belang 

 

 

 

BEROEPSGEHEIM 

10 

De term ‘toevertrouwen’ mag niet letterlijk worden genomen. De  

geheimhoudingsplicht slaat immers niet alleen op hetgeen 
uitdrukkelijk  

werd meegedeeld, maar op alle vertrouwelijke informatie die de  

Hulpverlener heeft vernomen. Het gaat dus ook om informatie 
die jezelf vaststelt, verneemt van anderen of uit het dossier 
haalt. Ook informatie uit een gesprek met familieleden of 
anderen uit de leefomgeving hoort hierbij. 

 

BEROEPSGEHEIM: WAT JE WORDT TOEVERTROUWD? 

11 

• Opzettelijke bekendmaking van informatie 

 

− Je laat aantekeningen achter op de trein.. 

• Quid? 

BEROEPSGEHEIM: SCHENDING 
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• Spreekrecht 

• Spreekplicht 

 

• Schuldig hulpverzuim (art. 422 bis van het Strafwetboek) 

− Iedere burger heeft een hulpverleningsplicht 

− Een gevaar voor een ernstige aanslag op de gezondheid, de integriteit, de 
vrijheid of de eerbaarheid van de menselijke persoon volstaan 

 

BEROEPSGEHEIM: UITZONDERINGEN 
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• De algemene aangifteplicht (art 30 Wetboek van Strafvordering) 

− Getuige van aanslag tegen iemands leven, iemands eigendom, aanslag 
tegen de openbare veiligheid 

 

• Getuigenis (art. 458 van het Strafwetboek) 

− spreekrecht 

  

 

BEROEPSGEHEIM: UITZONDERINGEN 
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• De noodtoestand 

− Wanneer een daadwerkelijk ernstig gevaar dreigt kan dit het strafbaar 
karakter van het beroepsgeheim opheffen.  

− Acute situatie 

− Inschatting door de hulpverlener zelf 

BEROEPSGEHEIM: UITZONDERINGEN 
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• Aangifte van strafbare feiten waarvan de cliënt slachtoffer is  

− Doel: bescherming van cliënt(en) 

• Verdediging in recht 

• Aangifterecht in geval van welomschreven misdrijven ten 
aanzien van kwetsbare personen. 

− het verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen 
ofonbekwamen;het onthouden van voedsel of verzorging aan 
minderjarigen en aan onbekwamen 

 

 

 

 

 

BEROEPSGEHEIM: UITZONDERINGEN 
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• GEDEELD: Voorwaarden 

− Cliënt informeren 

− Need to know, not nice to know 

− In het belang van de hulpverlening 

− Zelfde context 

• GEZAMELIJK 

− Team 

− Alle info 

BEROEPSGEHEIM: GEDEELD /GEZAMENLIJK 
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• Toestemming van de cliënt 

− Uitdrukkelijk 

− Vooraf 

− Specifiek 

− Vrijheid 

− Gevolgen  

BEROEPSGEHEIM: UITZONDERINGEN 
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• Vertrouwen 

− Authentieke verbinding 

− Samenspel van vele factoren 

• Zorgvuldigheid 

− Met zorg, nauwkeurig, transparant en open 

− Welke belangen laat je meespelen? 

ETHISCHE KADERS: KAPSTOKKEN 
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• Wat geven we door? 

− Vervorming 

− Eigen betekeniskader 

− Verschil objectief/subjectief 

• Hoe geven we informatie door? 

− Omstandigheden: ( tijdstip, dossier.. ) 

ETHISCHE KADERS: KAPSTOKKEN 
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• Verantwoordelijkheid 

− Eigen verantwoordelijkheid 

− Verantwoordelijkheid ten aanzien van de ander voor de ander 

− Verantwoordelijkheid ten aanzien van derden 

ETHISCHE KADERS: KAPSTOKKEN 
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• Ken het juridisch kader, vul het aan met je eigen ethiek 

− Verantwoording is een belangrijk gegeven 

− Need to know basis 

• Wees zorgvuldig 

• Overleg op tijd met je collega’s. 

 

TIPS 
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