SAMENVATTING JURIDISCHE ASPECTEN VAN DE BEROEPSUITOEFENING EN VAN DE
ZORGSECTOR
TOM BALTHAZAR

2020-2021

INHOUDSOPGAVE
1.

DE KRACHTLIJNEN VAN DE PATIËNTENRECHTENWET............................................................ 6

DE PATIËNTENRECHTENWET .................................................................................................................. 6
HISTORISCHE BEDOELINGEN VAN DE WET.................................................................................................. 6
TOEPASSINGSGEBIED ........................................................................................................................... 6
NALEVINGSPLICHT EN MEDEWERKINGSPLICHT............................................................................................ 7
1.
RECHT OP KWALITEITSVOLLE DIENSTVERSTREKKING............................................................................. 7
2. RECHT OP VRIJE KEUZE ............................................................................................................................. 8
3.
RECHT OP INFORMATIE .................................................................................................................. 8
DIAGNOSE-INFORMATIE ....................................................................................................................... 8
INFORMATIEVERSTREKKING AAN VERTROUWENSPERSOON ........................................................................... 9
4. RECHT OP TOESTEMMING ....................................................................................................................... 10
INHOUD VAN DE BEHANDELINGSINFORMATIE .......................................................................................... 11
UITDRUKKELIJKE ERKENNING VAN BEHANDELINGSWEIGERING ..................................................................... 11
ERKENNING VAN WAARDE VAN VOORAFGAANDE RICHTLIJN ........................................................................ 12
RECHT OP DOSSIER ....................................................................................................................... 12
UITZONDERINGSREGIME VOOR DELEN VAN PATIËNTENDOSSIER .................................................................... 13
RECHT OP AFSCHRIFT VAN MEDISCH DOSSIER........................................................................................... 13
POST MORTEM-INZAGE ...................................................................................................................... 13
RECHT OP BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ..................................................................... 14
RECHT OP PALLIATIEVE ZORG................................................................................................................ 14
KLACHTRECHT .................................................................................................................................. 14
VERTEGENWOORDIGING VAN DE PATIËNT ............................................................................................... 15
GEVOLGEN VOOR BEROEPSGEHEIM EN PRIVACYBESCHERMING .................................................................... 16
BETROKKENHEID OUDERS ................................................................................................................... 16
VERTEGENWOORDIGING DOOR ÉÉN OF BEIDE OUDERS? ............................................................................. 16
VERTEGENWOORDIGING VAN VOLWASSEN, ONBEKWAME PATIËNTEN ........................................................... 17
VERTEGENWOORDIGING VAN PERSONEN ONDER BESCHERMINGSSTATUUT ..................................................... 17
UITZONDERINGEN OP RECHTEN VAN VERTEGENWOORDIGERS ...................................................................... 18
2.REGULERING VAN DE BEROEPSUITOEFENING ............................................................................ 19
MOGELIJKE NIVEAU’S VAN NORMERING VAN BEROEPSUITOEFENING ............................................................. 19
MOGELIJKE VORMEN VAN REGULERING .................................................................................................. 19
BEROEPSREGULERING VOOR PSYCHOLOOG IN VOLLE EVOLUTIE..................................................................... 20

TITELBESCHERMING ........................................................................................................................... 21

Charlotte Botha

3.

DE WET UITOEFENING GEZONDHEIDSBEROEPEN ................................................................ 24

WUG............................................................................................................................................. 24
WUG PIRAMIDE ........................................................................................................................................ 24
UITOEFENING GENEESKUNDE ............................................................................................................... 25
VOORWAARDEN TOT UITOEFENING VAN GENEESKUNDE ................................................................................... 25
ONWETTIGE UITOEFENING VAN GENEESKUNDE............................................................................................... 26
KLINISCH PSYCHOLOOG EN KLINISCH ORTHOPEDAGOOG ............................................................................. 27
UITOEFENING VAN PSYCHOTHERAPIE ..................................................................................................... 27
DE KWALITEITSWET ........................................................................................................................... 31
SITUERING ............................................................................................................................................... 31
PRINCIPIEEL UNIFORME TOEPASSING VAN DE KWALITEITSVEREISTEN ................................................................... 31
BEKWAAMHEID EN VISUM........................................................................................................................... 31
BEGINSELEN VAN THERAPEUTISCHE VRIJHEID.................................................................................................. 31
BEPERKINGEN OP THERAPEUTISCHE VRIJHEID .................................................................................................. 32
SANCTIONERING VAN SCHENDING VAN DE THERAPEUTISCHE VRIJHEID ................................................................ 32
PERMANENTIE .......................................................................................................................................... 32
PRAKTIJKINFORMATIE................................................................................................................................. 32
PATIËNTENDOSSIER ................................................................................................................................... 33
TOEGANG TOT GEZONDHEIDSGEGEVENS ........................................................................................................ 33
NIEUWE SANCTIES ..................................................................................................................................... 33
TOEZICHT................................................................................................................................................. 33
4.PLICHTENLEER VAN PSYCHOLOGEN ........................................................................................... 34
SITUERING ....................................................................................................................................... 34
VERDERE PLICHTENLEER ...................................................................................................................... 34

EERBIEDIGING VAN DE WAARDIGHEID EN DE RECHTEN VAN DE PERSOON ............................................................. 35
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PSYCHOLOOG ...................................................................................... 36
COMPETENTIE .................................................................................................................................. 37
INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID ................................................................................................................ 37
5.BEROEPSGEHEIM EN PRIVACYBESCHERMING ............................................................................ 40
MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT .............................................................................................................. 40
PRIVACYBESCHERMING KENT VERSPREIDE EN DISPARATE REGELING............................................................... 41

NOOD AAN GEÏNTEGREERDE VISIE OP PRIVACYBESCHERMING ...................................................................... 41
TEKST ART. 458 STRAFWETBOEK: BEROEPSGEHEIM ............................................................................. 42
KERN VAN STRAFRECHTELIJKE REGELING INZAKE BEROEPSGEHEIM ................................................................ 42
THEORIE VAN HET TOEVERTROUWD BEROEPSGEHEIM ...................................................................................... 43
SCHENDING VAN HET BEROEPSGEHEIM ALS MISDRIJF ................................................................................. 43
BELANG VAN OMSCHRIJVING VAN SCHENDING VAN BEROEPSGEHEIM ALS MISDRIJF ............................................... 43
WIE IS GEBONDEN DOOR BEROEPSGEHEIM? ............................................................................................ 44
WELKE GEGEVENS VALLEN ONDER HET BEROEPSGEHEIM? ........................................................................... 44
UITZONDERINGEN OP HET BEROEPSGEHEIM ............................................................................................ 45

Charlotte Botha

2

1) GETUIGENIS IN RECHTE ........................................................................................................................... 45
2) WETTELIJKE VERPLICHTINGEN OM GEZONDHEIDSGEGEVENS BEKEND TE MAKEN................................................ 45
3) TOESTEMMING VAN DE PATIËNT .............................................................................................................. 46
4)
WAT MAG EN MOET WANNEER MEN ALS CONFIDENT KENNIS KRIJGT VAN MISDRIJVEN ? ...................... 46
PATIËNT OF CLIËNT ALS DADER .................................................................................................................... 46
NOODTOESTAND ...................................................................................................................................... 47
5)
MELDING VAN MISBRUIK VAN KINDEREN OF KWETSBARE PERSONEN................................................ 47
MELDPUNTEN GEWELD, MISBRUIK EN KINDERMISHANDELING ............................................................................ 48
VERTROUWENSCENTRA KINDERMISHANDELING............................................................................................... 48
TOEPASSING VAN 458 BIS VERDUIDELIJKT IN MELDCODES ................................................................................ 48
6)
CASUSOVERLEG BIJ DREIGEND GEWELD ..................................................................................... 49
7)
DADERTHERAPIE (=UITZONDERING!) ....................................................................................... 49
8)
PATIËNT OF CLIËNT ALS SLACHTOFFER VAN MISDRIJF .................................................................... 50
9)
RECHT VAN VERDEDIGING EN OPTREDEN IN ECHTE ....................................................................... 50
10)
GERECHTELIJKE OPDRACHTEN ................................................................................................. 50
6.

DE KRACHTLIJNEN VAN DE GDPR EN DE BELANGRIJKSTE INNOVATIES VOOR DE GZHZ........ 51

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ............................................................................. 51
BREED TOEPASSINGSGEBIED ........................................................................................................................ 51

ALGEMENE BEGINSELEN ............................................................................................................................. 52
DE GEVOELIGE GEGEVENS ............................................................................................................. 53
GEGEVENS BETREFFENDE GEZONDHEID.......................................................................................................... 54
TOESTEMMING ......................................................................................................................................... 54
RECHTEN VAN PATIËNTEN ........................................................................................................................... 55
VERPLICHTINGEN VAN INSTELLINGEN ..................................................................................................... 55
9.

CASUSBESPREKING BEROEPSGEHEIM (DANKZIJ NOTITIES LUMEIN HILLEWAERT) ............... 57

CASUS 1 ................................................................................................................................................ 57
CASUS 2 ................................................................................................................................................ 57
CASUS 3 ................................................................................................................................................ 57
CASUS 4 ................................................................................................................................................ 57
CASUS 5 ................................................................................................................................................ 58
CASUS 6 ................................................................................................................................................ 58
CASUS 7 ................................................................................................................................................ 59
CASUS 8 ................................................................................................................................................ 59
CASUS 9 ................................................................................................................................................ 60
CASUS 10 .............................................................................................................................................. 60
CASUS 11 .............................................................................................................................................. 60
CASUS 12 .............................................................................................................................................. 61
NORMERING VAN EXPERIMENTEN: EXPERIMENTENWET EN ETHISCHE CODES VOOR ONDERZOEK
IN PPW ......................................................................................................................................... 62

Charlotte Botha

3

PROBLEMATIEK ................................................................................................................................ 62
VAN SCHANDALEN NAAR FRAGMENTAIRE (ETHISCHE) NORMEN ................................................................... 62
VOORBEELDEN VAN SCHANDALEN ................................................................................................................ 62
ETHISCHE CODES ....................................................................................................................................... 63
BETWISTE EXPERIMENTEN ........................................................................................................................... 63
NORMERING VAN ONDERZOEK IN PSYCHOLOGIE .............................................................................................. 64
EU-RICHTLIJN 2001 .......................................................................................................................... 64
WET INZAKE EXPERIMENTEN OP DE MENSELIJKE PERSOON .......................................................................... 65
EXPERIMENTENWET 2004 ................................................................................................................... 66
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALLE EXPERIMENTEN ................................................................................... 66
VERPLICHTE TOETSING DOOR ETHISCH COMITÉ ............................................................................................... 66
!!! KERNPUNT: GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING ALS ESSENTIËLE VEREISTE ...................................................... 67
BIJZONDERE REGELINGEN VOOR HANDELINGS- EN WILSONBEKWAMEN ............................................................... 68
KEUZE VOOR OBJECTIEVE (‘NO FAULT’-) AANSPRAKELIJKHEID ............................................................................ 69
VERPLICHTE VERZEKERING .......................................................................................................................... 69
RICHTLIJNEN BIJ UITVOERING VAN ONDERZOEK IN PSYCHOLOGIE .................................................................. 69
ETHISCHE RICHTLIJNEN BIJ UITVOEREN VAN ONDERZOEK IN PSYCHOLOGIE ........................................................... 69
ALGEMEEN (REGELS 1-8) ............................................................................................................................ 69
ONDERZOEK WAARBIJ PARTICIPANTEN BETROKKEN ZIJN (REGELS 9- 24) ............................................................. 70
ONDERZOEK WAARBIJ RETRACEERBARE GEGEVENS GEBRUIKT WORDEN (REGELS 26-34) ........................................ 71
RAPPORTAGE OVER ONDERZOEK (35-42)...................................................................................................... 71
7.

GASTCOLLEGE MARCHANT ................................................................................................. 71

8.

JURIDISCHE REACTIES OP PSYCHISCHE PROBLEMEN EN STOORNISSEN ............................... 72

OVERZICHT EN ESSENTIEEL ONDERSCHEID ............................................................................................... 72
1.
AANTASTING VAN VERMOGEN OM DEEL TE NEMEN AAN RECHTSVERKEER ............................................. 72
2.
BESCHERMINGSMAATREGELEN BIJ DREIGEND GEVAAR ....................................................................... 72
3.
SPECIFIEKE REACTIE OP STRAFBARE HANDELINGEN ............................................................................ 72
(2) GEDWONGEN OPNAME......................................................................................................................... 77
AANSPRAKELIJKHEID VOOR PROFESSIONELE FOUTEN EN NALATIGHEDEN .................................... 87
MOGELIJKE FOUTEN EN NALATIGHEDEN ................................................................................................. 87
DRIE VORMEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ................................................................................................ 87
CIVIELRECHTELIJK ...................................................................................................................................... 87
STRAFRECHTELIJK ...................................................................................................................................... 87
TUCHTRECHTELIJK ..................................................................................................................................... 87
FOUTAANSPRAKELIJKHEID TOEGEPAST IN GEZONDHEIDSZORG ..................................................................... 89
3 BASISVOORWAARDEN ............................................................................................................................. 89
HET FOUTBEGRIP ...................................................................................................................................... 89
PROCEDURES BIJ FOUT OF ONZORGVULDIGHEID .............................................................................................. 89
VERZEKERING ........................................................................................................................................... 91

Charlotte Botha

4

HONORARIA EN VERGOEDING VAN KLINISCH PSYCHOLOOG ......................................................... 92
HONORARIA VAN KLINISCH PSYCHOLOGEN .............................................................................................. 92
TERUGBETALING ....................................................................................................................................... 92
VERZUIMVERGOEDING ............................................................................................................................... 93
DE PSYCHOLOOG IN DE ARBEIDSRELATIE ...................................................................................... 94
CONTEXT ......................................................................................................................................... 94

PSYCHOLOOG BIJ WERVING EN SELECTIE ................................................................................................. 94
ALGEMEEN ARBEIDSRECHTELIJK KADER ......................................................................................................... 94
SPECIFIEK KADER VOOR ARBEIDSBEMIDDELING ........................................................................................ 95
PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING ............................................................................................................ 95
ALGEMENE VOORWAARDEN OPGELEGD AAN BUREAUS VOOR PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING ................................. 96
BIJZONDERE GEDRAGSCODE OVER PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK ............................................................... 97
GEDRAGSCODE PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING (BIJLAGE 2 BIJ BVR 2010) ......................................................... 97
PSYCHOLOOG ALS VERTROUWENSPERSOON OF PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE-ASPECTEN ........................ 98
UITZONDERINGEN OP BEROEPSGEHEIM PAPSY (1) ......................................................................................... 99
UITZONDERINGEN OP BEROEPSGEHEIM PAPSY (2) ....................................................................................... 100
UITZONDERINGEN OP BEROEPSGEHEIM PAPSY (3) ....................................................................................... 100
UITZONDERINGEN OP BEROEPSGEHEIM PAPSY (4) ....................................................................................... 100

Charlotte Botha

5

1. DE KRACHTLIJNEN VAN DE PATIËNTENRECHTENWET
DE PATIËNTENRECHTENWET
Opgesteld 22 aug 2002, van kracht sinds 6 okt 2002.
Verder doorgevoerd bij:
1) KB van 1 april 2003 in de federale commissie rechten van de patiënt
2) KB van 8 juli 2003 voor ombudsfunctie in ziekenhuizen (2x gewijzigd)
Deze wet wordt verduidelijkt door adviezen van:
1) De federale commissie patiëntenrechten
2) De Nationale Orde van artsen
Deontologische code van psychologen: compsy.be

HISTORISCHE BEDOELINGEN VAN DE WET
5 vernieuwende doelstellingen:
1.
2.
3.
4.
5.

Patiëntenrechten beschermen
Verduidelijken van de juridische verhoudingen tussen patiënt en zorgverstrekker
Bekrachtigen, harmoniseren en codificeren van bestaande gezondheidsrechtelijke normen
Opheffen van betwistingen over inzagerecht in dossiers
a. Discussie: rechtstreeks of onrechtstreeks?
Invoeren van nieuwe normen over:
a. Vertegenwoordiging van volwassen, maar onbekwame patiënten
b. De juridische waarde van voorafgaande wilsverklaring: advance directive = preventief
instructies geven over hoe ze behandeld willen worden als ze niet meer in staat zijn om
hierover te beslissen
c. Klachtenbemiddeling
d. Centrale ziekenhuisaansprakelijkheid invoeren (poging)

TOEPASSINGSGEBIED
Bewust breed veld & van toepassing op:
1.
-

2.
3.
4.
-

elke vorm van gezondheidszorg
Preventief
Louter diagnostisch
Curatief & niet-curatief !
o Controlegeneeskunde = enkel ziekte controleren, niet genezen
o Arbeidsgeneeskunde
o Verzekeringsgeneeskunde = gzh toestand checken voor iemand bvb. een lening mag aangaan
Esthetisch
Palliatief
contractuele en buitencontractuele
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verhoudingen in de gzhz
ALLE beroepsbeoefenaars (niet enkel op artsen!)
Klassieke beroepen volgens Wet uitoefening Gezondheidszorgberoepen
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-

Klinisch psychologen & orthopedagogen sinds 2018
Niet-conventionele beoefenaars (bvb. accupuncturisten, osteopaten…) sinds 29 april 1999
o ! homeopaten als enige gedeeltelijk uitgevoerd

NALEVINGSPLICHT EN MEDEWERKINGSPLICHT
De patëntenrechtenwet:
1.
2.
3.

4.

moet nageleefd worden binnen de perken van hun bevoegdheden
a. vb. verpleegkundige minder streng dan chirurg
bevat geen eigen sanctieregeling
a. maar is ook niet zomaar vrijblijvend, mogelijkheid tot gerechtelijke procedures bestaat
is een gevolg van:
a. principiële keuze
b. complexe discussies omtrent bevoegdheid van Federale staat
kan grondslag zijn van:
a. vorderingen tot schadevergoeding bij bewezen causaal verband tussen schade en schending
b. autonome vorderingen (bvb. inzage van dossier op straffe van dwangsom)
c. tuchtstraffen of arbeidsrechtelijke maatregelen

Overzicht van de gewaarborgde rechten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking
Recht op vrije keuze
Recht op informatie
Recht op toestemming
Recht op inzage in dossier
Recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer
Recht op klachtenbemiddeling
Recht op palliatieve zorg

1. RECHT OP KWALITEITSVOLLE DIENSTVERSTREKKING
Dienstverstrekking (DV) = elke handeling uitgevoerd door een gezondheidsmedewerker
Overbodige bekrachtiging van zorgvuldigheidsbeginsel? Nee à Het omvat ook:
1.
2.

Algemeen verbod van discriminatie in gzhz
a. Agism = discriminatie op grond van leeftijd (enkel wel bij IVF bij >47j)
Principe van eerbiediging van de zelfbeschikking van de patiënt (vb. euthanasie)

Beperking tot DV die beantwoordt aan de behoeften van de patiënt à patiënt mag behandeling vragen,
noodzaak wordt mee bepaald door professional
Recht op DV is (onvermijdelijk):
1.

2.

Beperkt door schaarse middelen
a. Bvb. tandimplantaten zijn zeer beperkt terugbetaald, beperkt #
psychologen/jeugdinstellingen (à wachtlijsten), te weinig IC bedden (covid)
Mede bepaald door financiële mogelijkheden/verzekering

! Patiëntenrechtenwet geeft géén recht op terugbetaling van zorgen in de ziekenverzekering.
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2. RECHT OP VRIJE KEUZE
Bevestiging van principe van:
1.
2.

Vrije keuze (wie je behandelaar is)
Mogelijkheid tot wijziging van keuze

Beperkingen volgens de wet bij:
1.
2.
3.
4.

Controle arts
Arbeidsarts
Deskundige
Forensische arts/psycholoog

Ook beperkingen door:
1.

2.

Intra-muraal verband
a. Noodzaak overeenkomst in ziekenhuis of CGG (Keuze uit wie daar werkt)
i. Waarom dit niet eerbiedigen? à werkverdeling tussen artsen ongelijk, onderlinge
specialisatie à toch heeft patiënt vrije keuze hierin!
b. Organisatorische noodzaak
i. Werkroosters, specialisatie…
Beschikbaarheid

3. RECHT OP INFORMATIE
Recht op informatie EN toestemming
Is ontstaan uit gezondheidsethiek en rechtspraak.
Belang van informed consent = op voorhand informeren over wat er zal gebeuren
à wordt bekrachtigd via recht op informatie en recht op toestemming.
Recht op informatie:
Conceptueel onderscheid tussen diagnose-informatie = de info die aan de patiënt gegeven wordt na het
stellen van een diagnose en het komen tot een conclusie en toestemmingsinformatie = de info over de
behandeling en de gevolgen die noodzakelijk is om toestemming te krijgen om volgens de vooropgestelde
gzhzorg te handelen (patiënt moet hiermee akkoord gaan).
Ook een subtiel onderscheid: diagnose-informatie wordt niet altijd gegeven door persoon die behandeling
kan/mag geven (denk aan bvb. arbeidsonderzoeker)

DIAGNOSE-INFORMATIE
In beginsel alle informatie:
o
o

Ook de infauste prognoses
Volledigheid
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o

Communicatief is een subtiel evenwicht vereist tussen het principieel recht op volledigheid van
informatie en deze aangepast te brengen aan de emotionele draagkracht en bereidheid van de
patiënt om die info te ontvangen.

Welke informatie is nodig? Criterium:
1.
2.

Om inzicht te krijgen in de gzhtoestand
Om inzicht te krijgen in de vermoedelijke evolutie

In beginsel mondeling & in duidelijke taal
à ! Aangepast tijdens parlementair debat:
1.
2.

Er stond eerst ‘in begrijpelijke taal’
Eerbiediging van taalwetgeving en verplicht gebruik van tolk zijn verlaten à onmogelijk om in elk
ziekenhuis een tolk voor elke taal te voorzien à niet meer verplicht

Patiënt kan vragen om schriftelijke bevestiging van de informatie

INFORMATIEVERSTREKKING AAN VERTROUWENSPERSOON
Vertrouwenspersoon = staat wilsbekwame patiënt bij in de uitoefening van zijn rechten.
o
o
o
o

o

o
o

neemt kennis van informatie naast en samen met een bewuste en wilsbekwame patiënt of los van de
patiënt
bijstand verlenen
keuze is in beginsel vrij!
Orde van Artsen moet vertrouwenspersoon ook in vertrouwen nemen
o Als de vp de therapeutische relatie verstoort, kan de arts deze relatie stopzetten
§ Gesprek alleen vragen, gemengd werken…
Bevestiging van akkoord van patiënt met aanwijzing vertrouwenspersoon
o Impliciet bij aanwezigheid van vp
o Moet schriftelijk bij communicatie zonder aanwezigheid van patiënt!
Communicatie met vp best steeds vermelden in dossier
Therapeutisch verantwoord om te eisen de patiënt alleen te zien

Vertegenwoordiger = oefent recht uit in de plaats van de patiënt wanneer die dit zelf niet meer kan (dementie,
coma) eventueel ook beslissingen nemen
à 2 uitzonderingen op de wet recht van informatie:
1.

Recht op niet weten

Bij uitdrukkelijk verzoek krijgt patiënt geen diagnose-informatie (soms bij late onset ziektes)
Uitzonderingen!
1.
2.
2.

Het niet meedelen veroorzaakt klaarblijkelijk ernstig nadeel voor patiënt of derden. (SOA, covid…)
Consultatie van collega (en vertrouwenspersoon) noodzakelijk

Therapeutische exceptie

Het tijdelijk onthouden van informatie mag indien:
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1.
2.

Meedelen veroorzaakt ernstig nadeel voor patiënt (diagnose zou kunnen leiden tot
suïcide/breakdown)
Na raadpleging van collega

Motivering hiervoor moet vermeld worden in het dossier + informatie van vp is nodig (consultering)
Informatie over verzekering en registratie:
In 2014: invoering van 2 bijkomende informatieverplichtingen (EU-richtlijn patiëntenmobiliteit).
De beroepsbeoefenaar moet de patiënt informeren over:
1.
2.

De verzekeringsdekking of andere individuele of collectieve vormen van bescherming tegen
beroepsaansprakelijkheid
Zijn vergunnings- of registratiestatus

4. RECHT OP TOESTEMMING
= duidelijke wettelijke bekrachtiging van informed consent.
Toestemming is:

1. Uitdrukkelijk (≠ noodzakelijk schriftelijk!) à verbaal/non-verbaal (gedrag)
2.

Tenzij de arts uit het gedrag van de patiënt redelijkerwijze zijn toestemming kan afleiden
a. Arm uitsteken om bloed te trekken

Voor sommige ingrepen moet toestemming schriftelijk vastgelegd worden op grond van bijzondere wetgeving.
o
o
o
o
o
o
o

Experimenten
Geneesmiddelenonderzoek
Abortus
Medisch begeleide voortplanting
Euthanasie
Prelevatie van organen bij levende donoren
Esthetische chirurgie

Voor onomkeerbare electieve ingrepen is schriftelijke toestemming sterk aangewezen!
o
o

Sterilisatie
Geslachtsverandering

Voor andere ingrepen mag het, bvb. op verzoek van patiënt/beroepsbeoefenaar & met instemming van deze.
Noodzaak van instemming van de andere partij zou proliferatie van toestemmingsformulieren moeten
indijken.
Evolutie naar consent forms is evenwel bepaald door:
1.
2.
3.
4.

Eisen van accrediteringsinstanties
a. Bvb. JCI, NIAZ en Qmentum
Eisen van verzekeraars
Richtlijnen van instellingen
Rechtspraak inzake professionele/medische aansprakelijkheid
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a.

Bewijslast inzake naleving van IC verplichtingen is in evolutie
i. Cassatie 16 dec 2004: patiënt moet bewijzen, maar feitenrechter mag aanvaarden
dat bewijs van een negatief feit niet met dezelfde striktheid als het bewijs van een
bevestigend feit moet worden geleverd
ii. Cassatie 25 juni 2015: advocaat moet bewijzen dat hij informatieverplichting
nageleefd heeft
iii. Cassatie 18 juni 2020: wanneer de benadeelde aanvoert dat hij schade heeft
geleden doordat de arts naliet hem info te verschaffen, moet hij niet alleen
bewijzen dat de arts hem die info daadwerkelijk had moeten geven EN dit niet heeft
gedaan.

INHOUD VAN DE BEHANDELINGSINFORMATIE
Informatie over:
o
o
o
o
o
o

Doel
Aard
Graad van urgentie
Duur
Alternatieven
Financiële gevolgen van de behandeling (exacte prijs moet niet)

Relevantietheorie: Bekrachtiging van de theorie van de relevante risico’s à personaliseren
!!! Kritiek: Men weet niet altijd wat relevant is voor de patiënt (levensstijl, libido…)
Informatieplicht over risico’s is mede bepaald door:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ernst van het gevaar
Frequentie van risico
a. Zeldzaam karakter is volgens Cassatie 2009 geen reden om risico niet te melden!
Persoon van patiënt
Aard van de ingreep
a. Noodzakelijk of electief? à bij electief is infoverwachting hoger!
Behandelingsinformatie moet voorafgaandelijk en tijdig verstrekt worden
Vorm is identiek als voor diagnose-informatie
a. Mag mondeling
b. Bij schriftelijk vereiste toestemming ook schriftelijke risicovermelding

UITDRUKKELIJKE ERKENNING VAN BEHANDELINGSWEIGERING
Patiënt mag een behandeling weigeren OF de toestemming intrekken.
Dit wordt schriftelijk vastgesteld
o
o

Op verzoek van wilsbekwame patiënt
Of van zorgverstrekker

Dit vormt een basis voor formulieren van ‘ontslag ondanks tegenadvies’
o
o

Kunnen geldig zijn
! Maar wilsbekwaamheid van patiënt is discussiepunt
• bvb. bij patiënten met depressie of verslavingsproblematiek

Charlotte Botha

11

•

voorbeeld van dronken persoon met hoofdwonde door gevecht die weigert naar ziekenhuis
gevoerd te worden à deze formeel laten tekenen dat ze zorg weigeren? Maar is deze wel in
staat/bekwaam om deze keuze te maken? Zelfde voor depressieve patiënt die instelling wil
verlaten terwijl er suïcidegevaar dreigt.

ERKENNING VAN WAARDE VAN VOORAFGAANDE RICHTLIJN
Bekwame patiënt kan schriftelijk ‘te kennen geven’ dat hij handeling weigert op ogenblik waarop hij
onbekwaam zal zijn
! niet verwarren met wilsverklaring onder euthanasiewet:
o
o

actief levensbeëindigend handelen wordt gevraagd
bij irreversibel verlies van bewustzijn
• is verregaander dan verlies van handelings- of wilsbekwaamheid
• !!! niet bij dementie, want wel geheugenverlies/… maar wel nog waarnemingsvermogen
(zintuigen!) wel bvb. coma, PVS

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

Wordt gemaakt wanneer men nog in staat is om een verklaring te maken voor wanneer men dit in de
toekomst niet meer zal kunnen
Niet-reanimeren, niet kunstmatig beademen, geen dialyse, geen opname op IC

Weigering moet geëerbiedigd worden indien ze betrekking heeft op:
o
o

‘welomschreven tussenkomst’
a. bvb. ik wil dit soort handeling niet? Discussie over wat dit precies inhoudt
niet herroepen werd

Volgens Memorie van Toelichting (MVT) heeft voorafgaande weigering dezelfde gevolgen als ‘actuele
weigering’
o

beroepsbeoefenaar is niet gerechtigd te handelen en dient de weigering te respecteren!

MVT gaat in tegen:
o
o

advies Orde van Artsen
Raad van State

à houdt rekening met wensen!
Voorafgaandelijke weigering krijgt meer belang in praktijk.
Mogelijke problemen rond:
o
o
o
o
o

Afwezigheid van model (wel: federatie palliatieve zorg en LEIF/FOD volksgezondheid)
Geel geldigheidsduur (of noodzaak tot hernieuwing)
Geen registratiesysteem
Interpretatie van de richtlijn
Begrip ‘welomschreven tussenkomst’

RECHT OP DOSSIER
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Een patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden dossier waarbij de inhoud nader geregeld is per beroep
en context. De patiënt kan ook vragen om stukken aan een dossier toe te voegen of zaken anders te
verwoorden. ! Dit is niet zo wanneer de patiënt zijn diagnose niet erkend, de beoefenaar is hier wel nog vrij in
omdat het zijn oordeel/opinie is.
Traditioneel zaten er volgens de kwaliteitswet dus al heel wat zaken in het dossier, zoals antecedenten,
resultaten van onderzoeken, attesten en adviezen, diagnose, chronologisch overzicht van zorgen,
medicatieschema…
! Vs NIEUW is dat er ook subjectieve gegevens zoals ‘weergaven van overleggesprekken’, ‘gezondheidsdoelen
en wilsverklaringen’ werden toegevoegd.
De patiënt heeft in principe recht op een rechtstreekse inzage van zijn dossier. De patiënt kan zich ook laten
bijstaan door de vertrouwenspersoon of kan de vertrouwenspersoon toestemming geven (delegeren) het
dossier in te kijken zonder de patiënt.
Het verzoek tot inzage moet in principe onmiddellijk gebeuren, maar moet ten laatste binnen de 15 dagen
ingewilligd worden.
NIEUW is dat dit nu ook elektronisch kan in EPD via HUB’s of Personal Health Viewer. Dit kan zonder aanvraag
aan de arts, met discussie over de aangewezen vertragingstermijn voor nieuwe gegevens (8-10 dagen).
Waarom vertragingstermijn? à Deze discussie gaat over het feit dat de patiëntenrechtenwet uitging van het
model waar de patiënt zijn dossier kan inzien op aanvraag. Er moet bij vermeld worden dat het mogelijk is de
arts erbij te hebben zodat die zaken kan verduidelijken. Hier zouden ook geen verrassingen meer mogen in
staan. Het nieuwe systeem houdt in dat de patiënt dit niet meer moet aanvragen, d.w.z. dat die nieuwe
gegevens zonder de arts al kan zien en dus zonder begeleiding/uitleg deze te zien krijgt. (kan leiden tot
paniek/zorgen/…)

UITZONDERINGSREGIME VOOR DELEN VAN PATIËNTENDOSSIER
Een uitzonderingsregime bestaat voor persoonlijke notities, gegevens betreffende derden en voor de
motivering voor therapeutische exceptie (= meedelen van diagnose/prognose/risico).
Deze zijn in principe uitgesloten van inzage, maar er is ook een uitzondering op de uitzondering: persoonlijke
notities en therapeutische exceptie mogen wél onrechtstreeks gedeeld worden met de vertrouwenspersoon
die OOK beroepsbeoefenaar is! (bvb. door een ander klinisch psycholoog)
‘Gegevens over derden’ gaat over dingen die de patiënt vertelt over anderen of die anderen vertellen over de
patiënt. Deze mogen NIET gedeeld worden gezien ze in vertrouwen gezegd werden.
Persoonlijke notities zijn zeer restrictief omschreven in het Memorie van Toelichting. Ze worden omschreven
als zaken die afzonderlijk opgeborgen zijn, dus gescheiden van de rest van het dossier, en zijn niet toegankelijk
voor anderen, OOK NIET voor leden van dezelfde zorgverleningsequipe.

RECHT OP AFSCHRIFT VAN MEDISCH DOSSIER
Patiënt heeft recht op een afschrift van dossier, bvb. fotokopie, e-mail, dvd, memory stick… Deze mag geen
gegevens betreffende derden bevatten en is beperkt qua persoonlijke notities. Hier moet bij vermeld worden
dat ze strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn. De aflevering van het afschrift kan geweigerd worden wanneer er
duidelijke aanwijzingen zijn dat de patiënt onder druk gezet wordt om het aan derden mee te delen!

POST MORTEM-INZAGE
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In principe moeten de gegevens van een patiënt ook na de dood gerespecteerd worden volgens
beroepsgeheim. Ook wanneer professionele relatie voorbij is zoals bvb. verhuis, verandering van behandelaar
of overlijden. Mensen hebben het recht om zaken ‘mee te nemen naar het graf’, zaken die ze nooit met een
ander willen bespreken, ook niet met familie.
Inzage kan wel gevraagd worden wanneer een verzoek gemotiveerd en gespecificeerd (= er moet gericht
gekeken worden) is, bvb. motieven: bij behandelingsfouten, genetisch onderzoek of onderzoek naar
doodsoorzaak…. Dit gebeurt enkel via de beroepsbeoefenaar en de patiënt mag zich ook niet uitdrukkelijk
verzet hebben hiertegen.
Volgens Orde dient de arts weigeringsmogelijkheid te signaleren aan een bewuste bejaarde. Het is
noodzakelijk dat het doel van de aanvraag gemotiveerd wordt en de specificering van het deel dat wenst
ingezien te worden.
! Discussie: Orde vond dat inzage niet kon bij betwisting over testamenten of rechtshandelingen. à dit is
opgeheven in 2007
Inzage kan enkel: (volgens advies van commissie patiëntenrechten)
o
o
o

Via beroepsbeoefenaar
Die geen betrokken erfgenaam is
Zonder de aanwezigheid van betrokken erfgenamen

RECHT OP BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Dit is een algemene bekrachtiging van het principieel recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer en
van gezondheidsinformatie. De patiënt heeft dus recht op respect voor intimiteit, d.w.z. dat er zonder akkoord
van de patiënt geen andere personen aanwezig mogen zijn bij de behandeling waarvan hun aanwezigheid niet
verantwoord is door dienstverstrekking. (bvb. voor aanwezigheid van stagiaires moet het akkoord van de
patiënt gevraagd worden)
De privacybescherming buiten patiëntenrechtenwet wordt geregeld door:
o
o
o

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Kaderwet privacy
Regelgeving beroepsgeheim

RECHT OP PALLIATIEVE ZORG
Iedereen moet van de beroepsbeoefenaars in de zorgsector de meest aangepaste zorg krijgen om pijn te
voorkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te
verzachten.

KLACHTRECHT
De mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de ombudsfunctie zonder dat hier een sanctie voor gegeven
wordt. In elk ziekenhuis moet verplicht een ombudsfunctie aanwezig zijn.
Taken van ombudsfunctie:
o

!!! bemiddelen bij klachten (=/ klachtenbehandeling: onbudspersoon moet neutraal blijven/mag geen
standpunt innemen/iets ondernemen buiten zijn expertise)
o Bvb. excuses,, herstel communicatie, uitpraten…
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o
o
o

Patiënt inlichten over procedurewegen indien bemiddeling mislukt
Moet algemene aanbevelingen formuleren op basis van klachten
Onderzoek voeren waarbij een oordeel geveld wordt over de gegrondheid van de klacht
o Bvb. schending beroepsgeheim: nagaan of dit effectief zo is

Federale ombudsdienst behandelt klachten omtrent ambulante verzorgers (= niet in ziekenhuis), bvb.
huisartsen, klinisch psychologen… à zeer breed takenpakket
Federale commissie ‘rechten van de patiënt’ kan de werking van ombudsfunctie evalueren.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE PATIËNT
Patiënt oefent in principe zelf zijn rechten uit, maar hoofdstuk iV van de PRW bevat regeling over uitoefening
door minderjarigen (uitoefening door ouders/voogd, maar hebben zelfde persoonlijkheidsrechten als een
volwassene en handelsonbekwame/wilsonbekwame (tijdelijk of definitief) volwassenen.
Handelingsonbekwaamheid is een juridisch begrip: de handelingsonbekwame MAG niet autonoom beslissen.
Wilsonbekwaamheid is feitelijk begrip: de wilsonbekwame KAN niet meer autonoom beslissen.
Minderjarigen:
2 uitzonderingen volgens PRW op vertegenwoordiging:
1.
2.

De patiënt wordt betrokken bij de uitoefening van zijn rechten, rekening houdend met leeftijd en
maturiteit.
De in deze wet opgesomde rechten kunnen door de minderjarige patiënt , die tot een redelijke
beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht, zelfstandig worden uitgeoefend.

3 categorieën/fasen: van minderjarigen
1.

2.

3.

De minderjarige is handelingsonbekwaam en niet in staat een mening te vormen. Volledige
vertegenwoordiging door de ouders.
a. Niet echt toestemming nodig van kind, wel inlichten
De minderjarige is handelingsonbekwaam, maar in staat een mening te vormen en deze te vertolken.
Ouders vertegenwoordigen, maar minderjarige wordt betrokken.
a. Minderjarige wordt betrokken bij uitoefening van zijn rechten:
i. Informeren (aangepast en gradueel)
ii. Laten deelnemen aan besluitvormingsproces
iii. Gezamenlijke beslissing als streefdoel (mj, ouders en behandelaar) = shared
desicionmaking
iv. Formele toestemming door ouders
De minderjarige is (m.b.t. gezondheidszorg en patiëntenrechten) handelingsbekwaam en beslist
zelfstandig.
a. Mj oefent rechten zelfstandig uit
b. Autonomie voor alle patiëntenrechten
c. Tussenkomst van ouders wordt in principe uitgesloten
d. Juridisch gelijk aan volwassene
e. Zelfstandige uitoefening:
i. Recht op vrije keuze
ii. Recht op informatie
iii. Zelfstandig toestemming geven
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iv. Recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer (beroepsgeheim, ook t.o.v.
ouders!!)
Deze zijn bewust niet wettelijk onderscheiden volgens leeftijd (in sommige landen wel). à men oordeelt dat
dit soepel en gepersonaliseerd moet worden toegepast afhankelijk van het soort ingreep

De beoordeling van wilsbekwaamheid van minderjarigen:
o
o

o

Niet volgens vaste leeftijd
Beoordeling van maturiteit
o Door beroepsbeoefenaar
o Per patiënt en per behandeling (verschilt per categorie)
Rekening houdend met:
o Intellectuele maturiteit
o Emotionele maturiteit
o Ziekte-ervaring
o Risico’s
o Irreversibel of ingrijpend karakter van de ingreep

GEVOLGEN VOOR BEROEPSGEHEIM EN PRIVACYBESCHERMING
Autonome minderjarige heeft eigen recht op bescherming va privacy à beroepsgeheim ook respecteren t.o.v.
ouders, maar als ouders moeten vertegenwoordigen hebben ouders recht op informatie, mits toestemming
van minderjarige.
Het informeren van de ouders kan uitzonderlijk als voorwaarde gesteld worden bij niet urgente behandeling
waarvoor hun betrokkenheid therapeutisch aangewezen is. Soms is het niet verantwoord een behandeling te
starten zonder medeweten van de ouders, bvb. verslaving/psychische problemen… ! belang van betrekken van
de context

BETROKKENHEID OUDERS
Met (stilzwijgende) toestemming van autonome minderjarige kunnen ouders betrokken worden bij
besluitvormingsproces. à = een feitelijke betrokkenheid met (impliciet) toegelaten uitwisseling van
gezondheidsgegevens, maar juridisch beslist de autonome minderjarige.

VERTEGENWOORDIGING DOOR ÉÉN OF BEIDE OUDERS?
Het Burgerlijk Wetboek gaat uit van een gezamenlijke uitoefening van ouderlijk gezag, zowel voor ouders die
samenleven als ouders die niet samenleven, tenzij de uitoefening van het gezag door een rechter aan één van
de ouders wordt toevertrouwd. à dit impliceert geen onzetting/uitsluiting uit ouderlijk gezag voor de andere
ouder, deze behoudt het recht op toezicht en persoonlijk contact.
!!! Indien ze gezamenlijk gezag uitoefenen bestaat er een vermoeden dat de ene ouder handelt met
instemming van de ander. Dit is een juridische fictie/wettelijkheid: voor derden te goeder trouw. Dit wil
zeggen dat er dus geen aanleiding is tot denken dat er een conflict is tussen de ouders en dat de ene dus kan
handelen zonder expliciete toestemming van de ander. (voorbeeldje van kind bij orthodontist)
à toestemming van 1 ouder volstaat tenzij de anderz zich verzet of een derde weet van onenigheid over de
handeling.
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à beide ouders hebben STEEDS recht op informatie à ZEER MOEILIJK (vertrouwensband met kind!)
Bij urgentie is er maar 1 belangrijk criterium en dat is het belang van de minderjarige.

VERTEGENWOORDIGING VAN VOLWASSEN, ONBEKWAME PATIËNTEN
Wet was het meest vernieuwend voor vertegenwoordiging van volwassen handelingsonbekwame of
wilsonbekwame patiënten.
à oudere personen (volwassenen) die tijdelijk (na ongeval bewusteloos) of definitief (dementie) verworven
(omdat ze na CVA wilsonbekwaam geworden zijn) of permanent (ernstig mentaal gehandicapt) niet in staat
zijn om zelf hun PR uit te voeren.
Geeft wettelijke basis aan surrogate decisionmaking door:
o
o
o

Vrij gekozen vertegenwoordiger
Bewindvoerder
Familieleden

Hiërarchie van vertegenwoordigers indien patiënt niet in staat is zijn rechten
uit te oefenen:
1.
2.
3.
4.

Zelf aangewezen vertegenwoordiger
Door vrederechter aangewezen bewindvoerder (machtiging per handeling afgeschaft sinds 2014, dit
gebeurt vaak bij dementie of mentaal gehandicapten)
Familieleden (volgens hiërarchie/cascade)
Beroepsbeoefenaar

De aanduiding van een vertegenwoordiger:
o
o
o
o

Deze kan door de patiënt benoemd zijn à kan alle rechten uitoefenen wanneer patiënt dit niet meer
kan (nadeel: er is geen algemeen registratiesysteem hiervoor)
De aanwijzing geschiedt met bijzonder gedateerd mandaat à ondertekend door patiënt EN
vertegenwoordiger.
Is door beiden herroepbaar (kan stopgezet worden)
Kan ook via zorgvolmacht
o Men kan iemand zorgvolmacht geven om bepaalde beslissingen over gezondheid te maken
wanneer men dit zelf niet meer kan

VERTEGENWOORDIGING VAN PERSONEN ONDER BESCHERMINGSSTATUUT
Volwassenen onder beschermingsstatuut:
o

o
o

Worden vertegenwoordigd door bewindvoerder
• Heeft patrimoniële en persoonsgebonden bevoegdheden
• Kan aangewezen worden patiëntenrechten uit te voeren
De beroepsbeoefenaar kan nog steeds patiënt als wilsbekwaam beschouwen en dus geen beroep
doen op de bewindvoerder
Toestemming nodig van derde ook afhankelijk van ingreep
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Wat als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder werd aangewezen?
à wettelijke basis voor vertegenwoordiging door familieleden met hiërarchie-systeem en oplossing voor intrafamiliale conflicten

1.
2.

3.
4.

Samenwonende echtgenoot of samenwonende partner
Familieleden:
a. Meerderjarig kind
b. Ouder
c. Meerderjarige broer of zus
Arts in multidisciplinair overleg, indien geen familie
Arts bij intra-familiale conflicten die niet opgelost geraken

Rekening houden met gradueel verminderde bekwaamheid!

UITZONDERINGEN OP RECHTEN VAN VERTEGENWOORDIGERS
2 uitzonderingen:
1.

2.

Aan vertegenwoordiger kan inzage en afschrift van dossier geweigerd worden indien dit nodig is voor
bescherming van privéleven van patiënt
a. Bvb. ouder verzwijgt zaken voor kinderen, vrouw heeft man bedrogen met zwangerschap tot
gevolg en wenst dit geheim mee te nemen tot in haar graf à beroepsgeheim blijft, ook na
de dood
Arts MAG afwijken van beslissingen van vertegenwoordigers wanneer dit:
a. In het belang van de patiënt is
b. Om ernstige bedreiging van het leven of ernstige aantasting van gezondheid af te wenden
c. Na multidisciplinair overleg gebeurt
d. Gemotiveerd wordt in het dossier

Uitzondering op de uitzondering: Afwijken van de beslissing van vertegenwoordiger MAG NIET wanneer de
patiënt zelf de vertegenwoordiger aangewezen heeft en indien deze zich beroept op ‘uitdrukkelijke wil van de
patiënt’ (= negatieve wilsverklaring), geuit wanneer deze nog wilsbekwaam was.
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2.REGULERING VAN DE BEROEPSUITOEFENING
MOGELIJKE NIVEAU’S VAN NORMERING VAN BEROEPSUITOEFENING
1) Louter titelbescherming: wetten bepalen wie de titel mag dragen
2) Bescherming van de uitoefening van een beroep: wie mag welke handelingen uitvoeren?
a) Wel/niet exclusief voorbehouden handelingen: bvb. artsen à medicatie voorschrijven
b) Met eventuele monopolie (strafrechtelijk gesanctioneerd)
3) Normering van de wijze van uitoefening van het beroep (relatie met patiënt)
4) Normering over samenwerking met andere beroepsgroepen met 3 modellen:
a) Delegatie: in hiërarchisch model
i) Iemand heeft leiding en enkel deze mag bepaalde handelingen mag delegeren
b) Doorverwijzing: in nevengeschikt model
i) Verschillende beroepen staan naast elkaar en verwijzen naar elkaar door
c) Samen behandelen: in coöperatief model
i) Iedereen mag alles doen en werkt samen

MOGELIJKE VORMEN VAN REGULERING
Wettelijk bekrachtigde normen
1) Europese normen
a) Verordening = regel die onmiddellijk van kracht is in alle lidstaten van de EU.
i) Bvb. privacywetgeving
b) Richtlijnen = geen rechtstreekse werking, moet in elke lidstaat opnieuw ingevoerd worden door
wetgevende maatregelen van die lidstaat
i) Bvb. wijze waarop diploma’s erkend worden: bvb. iemand die in geboorteland diploma
geneesheer gehaald heeft kan zijn dat het in een ander land niet erkend wordt
2) Federale wetten en uitvoeringsbesluiten (KB) = wie ze uitgevaardigd heeft
a) Gelden voor hele land: de erkenningsvoorwaarden van de beroepsregulering zijn federaal geregeld
maar de erkenningsbeslissing (= beslissing van wie mag erkend worden) is een bevoegdheud van de
gemeenschap (Vlaanderen vs Wallonië)
3) Vlaamse decreten en uitvoeringsbesluiten (BVR) = wie ze uitgevaardigd heeft
4) Bekrachtigde deontologische codes = binnen afdwingbare normen
a) Specifiek uitgevaardigd voor een beroep en komen doorgaans tot stand door een orgaan dat specifiek
is voor dat beroep maar waarbij de mogelijkheid bestaat dat ze bij wet of KB bekrachtigd worden.
Bvb. zo gegaan voor deontologische code voor psychologen (was initieel niet bindend)
Wetten ontstaan door autoregulering (om kwakzalvers buiten te houden)
1) Door wettelijk geregelde organen
a) Psychologencommissie die deontologische code vastlegt
2) Door vrijwillig opgerichte organen
Wetten ontstaan met en zonder sanctioneringsmogelijkheden
1) Strafrechtelijke sancties = gevangenis, boete, werkstraf
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a)

Bvb. de wet titelbescherming: geldboetes voor degenen die zonder registratie de titel psycholoog
gebruiken
b) Onwettige uitoefening van geneeskunde: gevangenisstraf
2) Administratieve geldboeten
a) Juridisch verschil met strafrechtelijke geldboetes omdat ze niet opgelegd worden door een rechter
maar door een administratie
3) Schadevergoeding
a) Bvb aangetaste reputatie, ontslag door beroepsgeheim…
4) Beroepsspecifieke sancties = waarschuwing, berisping, schorsing, schrapping…
a) Meest gebruikt: specifiek ingrijpen
b) Meest effectief: tijdelijk of definitieve verbod van beroepsuitoefening

BEROEPSREGULERING VOOR PSYCHOLOOG IN VOLLE EVOLUTIE
Titelbescherming bestaat al sinds 1993, maar is nogal vrijblijvend geregeld. à betrekking op gebruik van titel
als psycholoog, dus geen betrekking op beroepsuitoefening. Iedereen kan dus handelingen uitvoeren die
geassocieerd zijn met klinische psychologie.
Over beroepsbescherming was lang discussie met lang geblokkeerde besluitvorming: binnen regering
aanvaarde wetsontwerpen van ministers Tavernier en Demotte behaalden uiteindelijk géén meerderheid in
het parlement, nadien nog lang discussie en vele voorstellen zonder consensus.
Oorzaken?
1) Zeer divers activiteiten: veel verschillende werkwijzes
2) Moeilijke aflijnen met taakinhoud van andere beroepen, vooral van psychiaters
3) Onvoldoende consensus onder psychologenorganisaties, vooral over statuut psychotherapie en de
mogelijkheid om personen zonder masterdiploma psychologie als therapeut te laten werken
4) Afwezigheid van financiering in ziekteverzekering: doordat het zo lang geduurd heeft eer de mogelijkheid
tot terugbetaling bestond, was er ook veel minder nood aan de precieze aflijning van het statuut à er was
een soort getolereerde toestand van illegaliteit
5) Geen politieke prioriteit
Gevolg?
1) Feitelijke toestand van illegaliteit
2) Geen wapens tegen mogelijk charlatanisme en gebrek aan kwaliteitsvolle zorg
2014: drievoudige doorbraak
1) Wet van 4 april 2014 = Wet Muylle betreffende geestelijke gezondheidsberoepen
a) Regelt klinische psychologie en klinische orthopedagogie binnen globale regeling van de
gezondheidsberoepen
b) Voert bijzonder statuut in voor psychotherapie
c) Inwerkingtreding was voorzien op 1 sept 2016
2) Wet van 21 dec 2013 wijzigt de wet van 1993 tot bescherming van titel van psycholoog
a) Invoering van mogelijkheid om tuchtsancties op te leggen
i) Bvb. Kaat Bollen
b) Wettelijke basis voor deontologie
3) KB van 2 april 2014 bekrachtigt de plichtenleer (= deontologische code) van de psycholoog
a) Vervangt auto-regulering door beroepsorganisaties
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Minister De Block werd geconfronteerd met aantal juridische technische problemen en een aantal bezwaren
vanuit het werkveld à wijzigingen (nog voor inwerkingtreding) met reparatiewet van 2016 waarbij men de
regeling rond psychotherapie veranderd heeft: Klinisch orthopedagogen kregen ook het recht om te
diagnosticeren en er waren te complexe adviesorganen dus die werden eenvoudiger gemaakt
à Deze werd aanvaard in 2014 met:
1)
2)
3)
4)

een nieuwe regeling rond psychotherapie, namelijk als gespecialiseerde behandelingsvorm.
Invoering van ondersteunende geestelijke gezondheidszorgberoepen
Diagnosemogelijkheid voor orthopedagogen
Één federale raad voor gezondheidszorgberoepen (FRGGZB)

MAAR
Nieuwe wettelijke regeling trad in werking op 1 sept 2016, maar ze moesten wachten op de adviezen van
FRGGZB (pas in 2017), uitwerking en afkondiging van uitvoeringsbesluiten.
à Er is nog niemand erkend als psycholoog omdat er nog uitvoeringsbesluiten nodig zijn die vooral zeggen
welke soort stage je moet gevolgd hebben. Deze moeten bekrachtigd worden bij KB en na het federaal besluit
moeten gemeenschapsorganen opgericht en worden die aanvraag per aanvraag beslissen wie er erkend wordt.
àDUS de Vlaamse en Waalse Erkenningscommissie wordt opgericht –> er is veel vertraging
ACTUEEL GEVOLG VAN DEZE EVOLUTIE:
Onderscheid tussen:
1) Psycholoog (titel)
2) Klinisch psycholoog (gezondheidszorgbeoefenaar)
3) Psychotherapie (behandelingsvorm)
Verschil tussen inschrijving bij psychologencommissie, visum als klinisch
psycholoog (FOD Volksgezondheid) en erkenning als klinisch psycholoog.

TITELBESCHERMING
Wet van 8 nov 1993 ter bescherming van titel als psycholoog. Ze beschermt het dragen en gebruiken van de
titel, je moet voldoen aan een aantal criteria en ze is gekoppeld aan diploma en registratie.
Ze regelt NIET de uitoefening van het beroep, maar:
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1) vormt de wettelijke basis voor de plichtenleer
2) voorziet met de tuchtregeling mogelijkheid tot sancties à oprichting van de Tuchtraad van Beroep
De Psychologencommissie (16 leden uit professionele sectoren, voorzitter is magistraat) werd opgericht, die
waakt over:
1)
2)
3)
4)

de toepassing van de wet à beslist wie de titel mag dragen (dus wie aan de voorwaarden voldoet)
het beheer van de lijst van erkende psychologen
heeft een algemene adviesbevoegdheid inzake psychologie en titelbescherming
beslist over erkenning van buitenlandse diploma’s

De titel is:
à Gekoppeld aan diploma
1) houder van diploma van licentiaat of doctor in de psychologie van een Belgische universiteit is vereist
2) houder van een van de oudere verwante diploma’s of voldoet aan overgangsbepalingen of erkend
buitenlands diploma
3) voldoet aan overgangsbepalingen
à Aanvraag tot registratie
1) Wie titel wil gebruiken, moet zich inschrijven bij de psychologencommissie
2) Dit gebeurt op aanvraag via brief of elektronisch, met scan van diploma of attest van uni en een jaarlijkse
betaling van 95 euro
à De psychologencommissie houdt een lijst bij van wie allemaal voldoet aan de voorwaarden en van wie
gevraagd hebben om de titel te mogen dragen. à dit kan gecontroleerd worden wie de titel mag dragen
(compsy.be)

à Sanctie

Geldboetes van 1600 tot 8000 euro voor wie de titel onterecht gebruikt of die gebruik maakt van een teken
waaruit onterecht zou worden afgeleid dat hij deze titel draagt.
Wie wel voldoet aan de voorwaarden, maar zich niet liet registeren krijgt een lagere geldboete van 800-4000
euro.
à Tuchtregeling
Wet van 8 nov 1993 à sinds 2014 wettelijke basis voor deontologische regels vast te stellen bij KB en na
advies van PC
Aan psychologen die plichtenleer niet naleven kunnen sancties opgelegd worden zoals waarschuwing,
schorsing en schrapping (kan na 5j opnieuw aangevraagd worden) en zijn tot nu toe enkel verbod op dragen
van titel.
Tuchtorganen:
1) Tuchtraad
2) Raad van beroep
a) Wanneer je niet akkoord bent met de procedure
3) Voorgezeten door magistraat
4) Tuchtprocedure geregeld door
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a) KB van 8 juli 2014
b) Reglement van inwendige orde
Tuchtprocedure
Voorziet:
1)
2)
3)
4)

Ontvangst van klacht
Beslissing over ontvankelijkheid
Informatie van psycholoog
Hoorzitting

à Recht van verdediging vd psycholoog dient nageleefd te worden omtrent:
•
•
•
•

Inzage dossier
Omschrijving van de beschuldiging
Bijstand door advocaat of collega
Motivering van beslissing rond reden van de beschuldiging

à Hoorzittingen zijn openbaar, TENZIJ:
1) Privéleven of beroepsgeheim dit verhinderen
2) Vervolgde afstand doet van openbaarheid
à Mogelijkheid van cassatieberoep: bij Hof van Cassatie nog eens een rechtsmiddel aanvragen wanneer men
meent dat de wet geschonden is, bvb. de procedure is niet correct verlopen, schending vd wet… HvC kan de
uitvoering van de uitspraak schorsen.
à Naast de formele tuchtprocedure is er ook een facultatieve mogelijkheid tot bemiddeling
De tuchtprocedure wordt langzaamaan meer bekend. In 2015 waren er in totaal 38 klachten, waarvan 9 niet
ontvankelijk (= klachten die ze afwijzen omdat ze ze niet kunnen behandelen). In 2019 zijn het er al 65.
Meest voorkomende reden van sancties:

1.
2.
3.
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OF een nauwe/seksuele relatie met een patiënt. Bij verkrachtingen is een tuchtstraf niet voldoende, dan
gebeurt aanmelding bij gerechtelijke overheid.

3. DE WET UITOEFENING GEZONDHEIDSBEROEPEN
WUG
Wet van 10 mei. Het is een gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van gzhberoepen. Het vormt een
technisch-juridische herwerking van het KB 78 (= veel gewijzigd volmachtsbesluit uit 1967). Het is een basiswet
over de uitoefening van gzhberoepen waarin klinisch psycholoog en orthopedagoog verwerkt werden. Deze
wet van 2015 beperkte zich nog tot hernummering en herindeling van KB en corrigeren van fouten en
verwijzing van vertaling. Ze bevat minimale beroepswetgeving/-regels. Dit was dus nog geen echte
hervorming.
à Nu wordt al lang een grondige hervorming aangekondigd, krachtlijnen werden voorgesteld sept 2016.
(bevestigd in regeerakkoord Decroo I)
De WUG zou uitgesplitst worden in 2 wetten:
1) Kaderwet inzake uitoefening van gzhberoepen (uitvoeringsbesluiten per beroep)
2) Wet inzage kwaliteitsvolle praktijkvoering in gzhzorg
Hervorming van beroepswetgeving is nog niet gelukt. De kwaliteitswet is goedgekeurd in Kamer, treedt in
werking op 1 juli 2021 en zal sommige bepalingen van de oude WUG opheffen en vervangen.

WUG PIRAMIDE
Geregelde beroepen:
•

•
•
•
•
•
•

Geneeskunst (= verzamelnaam)
o Geneeskunde
§ Geneeskunde
§ Tandheelkunde
o Artsenijbereidkunde (apotheker)
Verpleegkunde
Vroedvrouwkunde
Zorgkunde
Kinesitherapie
Ambulancier-hulpverlener
Paramedische beroepen
o Nog niet allemaal geregeld
o Zeer verschillend beschermingsniveau
o Reeds (min of meer) geregelde beroepen
§
§
§
§
§
§
§
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§
§
§
•

Podoloog
(niet dringend) Vervoer van patiënten
Mondhygiënist

Sinds 2014:
o Klinisch psycholoog & orthopedagoog

UITOEFENING GENEESKUNDE
Wet regelt artsenmonopolie met strafrechtelijke sancties à Een aantal handelingen mogen enkel gesteld
worden door arts, er zijn 3 uitzonderingen:
1) tandheelkundigen
2) vroedvrouwen
3) klinisch psychologen met betrekking tot diagnose en behandeling van psychische problemen
De monopolie is theoretisch algemeen, dus elke arts mag in principe de voorbehouden handelingen uitvoeren.
MAAR de algemeenheid van de monopolie wordt een illusie door:
1) het zorgvuldigheidsbeginsel = elk beroep moet zijn activiteiten zorgvuldig uitvoeren, dus wie niet
over de vereiste ervaring beschikt kan dit niet.
2) De beperkingen in de kwaliteitswet: de zorgbeoefenaar verstrekt enkel gzhzorg waarover hij
aantoonbare bewkaamheid en ervaring beschikt
3) Specialisatie en bijzondere beroeptitels:
a. Er zijn 42 erkende specialiteiten (chirurgie, cardiologie, dermatologie…)
i. Sommige specialiteiten zijn voorwaarde voor voor erkenning van specialistische
prestaties
ii. Andere zijn van belang voor erkenning van diensten of zorgprogramma’s = bvb.
terugbetaling

VOORWAARDEN TOT UITOEFENING VAN GENEESKUNDE
3 voorwaarden:
1.
2.
3.

Diploma: arts in Vlaamse Gemeenschap of gelijkgeschakeld diploma
Inschrijving bij provenciale raad v Orde der Artsen
Visum: ook bij klinisch psychologen
a. Wordt uitgereikt door FOD Volksgezondheid
b. Geldt ook voor andere beroepen geregeld door WUG
c. Provinciaal geneeskundige commisie kan visum intrekken
i. bij verlies van psychische geschiktheid om beroepen uit te oefenen
a. intrekking kan slechts na expertise over lichamelijke/geestelijke
geschiktheid (belang van aandacht hebben voor feit dat
psychische problemen tijdelijk kunnen zijn, dus eventueel
voorlopige intrekking van 2 maanden)
b. beroepsbeoefenaar moet gehoord worden vooraf
ii. bij strafrechtelijke veroordeling wegens beroepsgerelateerde feiten
iii. kan ook bij bvb. weigering van bijscholing of beroep al jaren niet meer uitgeoefend
à !!! is géén straf, maar veiligheidsmaatregel: MAAR effect is toch gelijk aan
tuchtrechtelijke schorsing
• Behoud kan afhankelijk gemaakt worden van voorwaarden (therapie
volgen, begeleiding/controle…)
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•

Schorsing is mogelijk sinds 2014 bij ernstig gevaar voor volksgezonheid of
patiënten, mits unanimiteit van psychologencommisie. Onmiddelijke
schorsing kan wanneer de betrokkene gehoord wordt binnen de 8 dagen.

ONWETTIGE UITOEFENING VAN GENEESKUNDE
Dit is ingevoerd als wapen tegen kwakzalverij en misbruik van patiënten. Het was ook een leidend element in
discussies over de aflijning tussen geneeskunde en andere gezondheidszorgberoepen en over de
toelaatbaarheid van alternatieve of niet-conventionele geneeswijzen.
à kritiek: het voorbehouden terrein voor artsen is negatief omschreven door kwalificiatie van ‘onwettige
uitoefening’. Er wordt nergens op een positieve manier omschreven wat geneeskunde inhoudt, het is enkel
gedefinieerd door het misdrijf bij onwettige uitvoering.
Onwettig is:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Gewoonlijk
à regelmatig
handelingen stellen
à onafhankelijk of het betaald is of niet
die tot doel hebben
of worden voorgesteld tot doel te hebben à Dit is er om patiënten te beschermen tegen oplichters
die de indruk geven dat ze iemand kunnen genezen en
hiermee de patiënt geen kans geven om gebruik te
maken van verantwoorde zorg
…onderzoeken van de gezondheidstoestand
…opsporen van ziekten/gebrekkigheden
Stellen van een diagnose
Instellen/uitvoeren van de behandeling van:
o Fysieke of psychische
o Echte of vermeende (= niet-noodzakelijk reeël, illusie wekken dat iemand ziek is of je die kan
genezen is genoeg!) pathologische toestand
Inenting

Essentieel & exclusief voorbehouden aan artsen is het stellen van een diagnose en het instellen/bepalen van
therapie.
Dit was historisch problematisch, omdat de ruime, allesomvattende definitie impliceerde dat klinisch
psychologen en psychotherapeuten bijna onvermijdelijk illegaal de geneeskunde beoefenen, namelijk bij
diagnose van de psychische gezondheidstoestand en bij behandeling van psychisch werkelijke of vermeende
pathologische toestand.
De vervolgingen hiervoor zijn zeer zeldzaam, gezien de zeldzame rechtspraak tegenstrijdig is.
à Corr. Charleroi doet de vrijspraak van de psychoanalist in 1965 & het Hof van Gent classificieert relaxatieen hypnosesessies als onwettig in 1988.
Het Advies van de Orde der Artsen is dat psychotherapie zonder voorgafaande diagnose en supervisie door
een arts onwettig is. Na doorverwijzing en onder supervisie van een arts is samenwerking met een therapeut
wel toelaatbaar.
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KLINISCH PSYCHOLOOG EN KLINISCH ORTHOPEDAGOOG
4/4/2014: Wet geestelijke gezondheidszorgberoepen (Wet Muylle): Klinisch psycholoog en klinisch
orthopedagoog worden twee autonoom opererende gezondheidsberoepen onder WUG met titelbescherming
én beroepsbescherming en toepassing van meeste regelen van WUG. Bijgestuurd in 2016 en 2018.
DEF: Klinische psychologie is het ‘gebruikelijk verrichten van handelingen die tot doel hebben of worden
voorgesteld tot doel te hebben, bij een mens en in een wetenschappelijk onderbouwd klinisch psychologisch
referentiekader, de preventie, het onderzoek, het opsporen of stellen van een psychodiagnose van echt dan
wel ingebeeld psychisch of psychosomatisch lijden en die persoon te behandelen of te begeleiden’
Er is dus een uitzondering op de algemene bevoegdheid v artsen. Artsen mogen het, maar dus KP ook. KP
mogen enkel geen medicatie voorschrijven.
DEF: Klinische orthopedagogiek is ‘Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de geneeskunde zoals
bepaald in artikel 3 wordt onder uitoefening van de klinische orthopedagogiek verstaan het, in een
wetenschappelijk referentiekader van de klinische orthopedagogiek, gebruikelijk verrichten van handelingen
die de preventie, het opsporen en het stellen van een pedagogische diagnostiek met een bijzondere aandacht
voor contextuele factoren en het opsporen van problemen in verband met de opvoeding, het gedrag, de
ontwikkeling of het leren van personen tot doel hebben alsook de behandeling en begeleiding van die
personen”
Wie mag dan de klinische psychologie beoefenen? Artsen, erkende klinisch psychologen en erkend klinisch
orthopedagogen met voldoende kennis van de KP.
Om te mogen werken als klinisch psycholoog moet je 1. Je inschrijven bij de psychologencommissie (er bestaat
betwisting over juridische noodzaak), 2. Een visum aanvragen (bij FOD Volksgzh sinds mei 2019) en 3. Je laten
erkennen.
Voor erkenning zijn er een aantal belangrijkheden:
•
•
•
•

•

De normen zijn federaal te regelen (na advies van de Federale raad)
(Individuele) erkenning gebeurt door Gemeenschappen
à Deze 2 kunnen nog maar sinds 1/1/2020
Erkenning moet je aanvragen bij het Agentschap Zorg & Gzh
Erkenning gebeurt volgens het KB pas:
o Met praktijkstage van 1680 uren
o Gespreid over max 5j
o Mag over verschillende stagediensten, maar in één dienst minstens 840 uren
Overgangsmaatregelen met beperking van stageverplichting voor
o Houders van diploma PSY die op 1 september 2016 de klinische psychologie uitoefenen
o Studenten gestart in AJ 2016-17 (of vroeger)
o Houders van diploma PSY met een beroepservaring in de klinische psychologie van minstens
drie jaar

UITOEFENING VAN PSYCHOTHERAPIE
Psychotherapie is een behandelingsvorm die in principe voorbehouden is aan artsen, KP, KO & wie een
specialisatie-opleiding heeft gevolgd met opleiding van 70 ECTS punten & 2 jaar professionele stage.
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Er is een complex stelsen van overgangsmaatregelen met een onderscheid tussen de autonome beofening van
PT en de uitoefening van PT onder supervisie.

à schema’s niet vanbuiten kennen, gewoon ter illustratie
De uitoefening van tandheelkunde is een voorbehouden gebied enkel omschreven door definiëring van
onwettige uitoefening. Er zijn 3 beroepstitels die belang hebben in ziekteverzekering, namelijk algemeen
tandarts, specialist in orthodontie en specialist in paradontologie.
De uitoefening van vroedvrouwkunde is sinds 2007 een autonoom beroep, voordien waren ze beoefenaars
van de geneeskunde met een beperkte bevoegdheid, namelijk praktijk van normale bevallingen en toezicht op
zwangerschap, bevalling en het post-partum.
De beroepsuitoefening en relatie met artsen is heel precies geregeld in het KB, die de bevoegdheid omschrijft
als 1. Het pre-nataal opsporen van zwangerschappen met verhoogd risico en begeleiden van normale
zwangerschappen, 2. Begeleiding tijdens een normale bevalling en 3. Begeleiding tijdens post-partum.
Het omschrijft heel precies toegelaten handelingen, namelijk inventaris van diagnostische handelingen (meten
bloeddruk, beluisteren foetale harttonen, meten van hoogte van baarmoederfundus ...) en inventaris van
toegelaten gynecologische technieken tijdens de partus.
Het geeft een zeer precieze inventaris van de verboden handelingen, namelijk kunstmatige dilatatie
baarmoederhals, gebruik verlostang en zuignap, kering en extractie bij stuitligging (behalve bij foetale nood)
en manuele extractie van de placenta.
Het regelt de verhouding tussen vroedvrouw en arts met verwittigingsverplichting van vroedvrouw aan arts bij
pathologische tekens en met verplichting tot stimuleren van medisch onderzoek tijdens eerste en laatste
trimester van de zwangerschap.
De uitoefening van de artsenijbereidkunde omvat het bereiden, te koop aanbieden, detailverkoop,
terhandstelling van geneesmiddelen en farmaceutische zorg met informatie- en adviesverplicht, voor
voorschriftplichtige en niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen.
De WUG bevat enkel een beperkte regeling van de beroepsuitoefening, namelijk de regeling van monopolie en
bestraffing van onwettige uitoefening, de wettelijke basis voor vestigingsregeling en de wettelijke basis voor
delegatie aan apothekersassistenten. Verkoop en distributie van geneesmiddelen is zeer gedetailleerd geregeld
in andere normen.
De uitoefening van kinesitherapie is sinds 1995 een autonoom statuut met bescherming van de beroepstitel en
afbakening van de beroepsinhoud met een reeks ‘systematische handelingen’ (1°), het verrichten van
onderzoeken en opstellen van balansen (2°), het concipiëren (=construeren, vormgeven) van behandelingen
(3°) en pre- en postnatale gymnastiek (4°).
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MAAR het beroep is niet werkelijk autonoom, gezien KT enkel mag op basis van een medisch voorschrift met
vermelding van diagnose, gevraagde prestaties en (maximum) aantal behandelingsbeurten. Mits toestemming
van verwijzende arts mag voorgeschreven behandeling aangevuld worden.
De uitoefening van de verpleegkunde wordt door WUG beschermd voor titel en beroepsinhoud. Het mag enkel
uitgeoefend worden door dragers van beroepstitel van gegradueerde verpleegkundige, verpleegkundige of
vroedvrouw (tot 2018). De beroepsinhoud omvat drie klassen van prestaties, namelijk (A) autonome
verpleegkundige prestaties, (B1 en B2) technisch verpleegkundige prestaties en (C) toevertrouwde medische
handelingen.
•
•
•
•
•
•

De autonoom verpleegkundige prestaties
kern van verpleegkundig beroep
kunnen zonder instructie van arts
wel in overleg met arts en ter ondersteuning van diagnose en therapie
kaderen in ‘globale verpleegkundige verzorging’
Omvatten observatie, bijdragen aan diagnose, informeren van patiënt en familie, uitvoeren van basisverpleegkundige handelingen, stervensbegeleiding….

•
•
•
•

De technisch verpleegkundige prestaties
Ter ondersteuning van diagnose en therapie
Lijst van toegelaten prestaties vastgesteld in KB 19 juni 1990
Met onderscheid tussen
o prestaties waarvoor geen voorschrift van de arts nodig is (B1)
o prestaties waarvoor een voorschrift van de arts nodig is (B2)
§ Voorschrift kan
• Geschreven (eventueel elektronisch of per fax)
• Mondeling (eventueel telefonisch of via webcam), met
herhaling door verpleegkundige en schriftelijke bevestiging
door arts
• Door toepassing van ‘staand order’ (= vooraf vastgesteld
behandelingsschema)

Voorbeelden van B1-prestaties (zie regelmatig aangepaste bijlage bij KB 18 juni 1990) (geen voorschrift nodig)
•
•
•
•

Gebruik van toestellen voor kunstmatige beademing
Uitvoering van wondverzorging
Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels (fixatie, isolatie, toezicht)
Meting van parameters

Voorbeelden van B2-prestaties (wel voorschrift nodig)
• Cardiopulmonaire resuscitatie met invasieve middelen
• Voorbereiding, toediening van en toezicht op intravenueze perfusies en transfusies
• Afname en behandeling van transfusiebloed
• maag- en darmspoelingen
• uitvoering hemodialyse
• toediening medicatie (subcutaan, intramusculair, intraveneus, via gastro-intestinale catheter, via
(door arts geplaatste) epidurale catheter, …)
• assistentie tijdens de anesthesie
Sommige B2-prestaties kunnen enkel door houders van bijzondere beroepstitel (in de
urgentieverpleegkunde of verpleegkunde intensieve zorgen):
•

Cardiopulmonaire resuscitatie met invasieve middelen
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•

Gebruik van toestellen voor bewaken van cardiovasculaire, respiratoire en neurologische stelsels

•
•
•
•
•

Toevertrouwde medische handelingen
zijn in beginsel medische handelingen
die krachtens delegatiebevoegdheid door verpleegkundigen kunnen uitgevoerd worden
Lijst C-prestaties vastgesteld bij KB 18 juni 1990
Steeds volgens instructies arts

Voorbeelden van C-prestaties:
•
•
•

Toediening chemotherapie
Bediening toestellen medische beeldvorming
Voorbereiden en toedienen van vaccins

De uitoefening van zorgkundige is een nieuw gezondheidsberoep (2001), de zorgkundige biedt bijstand aan
een vpk, namelijk zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding en logistiek. Dit gebeurt onder toezicht en
coördinatie van een vpk.
De uitoefening van paramedische beroepen (= verzamelnaam voor reeks sterk verschillende beroepen) houdt
in dat ze technische hulpprestaties bieden bij het stellen van een diagnose of bij het uitvoeren van de
behandeling, bij het uitvoeren van gedelegeerde medische handelingen en bij het uitvoeren van gedelegeerde
pharmaceutische handelingen.
Per beroep is er een afzonderlijk KB wat zeer belangrijk is voor de omschrijving van beroepsinhoud, de
erkenningsvoorwaarden inzake opleiding en ervaring en de relatie met voorschrijvende of delegerende artsen.
De uitoefening van niet-conventionele geneeswijzen (alternatieve geneeswijzen) staat beschreven in een wet
expliciet bedoeld voor homeopathie, accupunctuur, osteopathie en chiropraxie.
Richt paritaire commissie in met ‘kamer’ per praktijk. Die kamers moeten adviezen formuleren over
beoefeningsvoorwaarden van het beroep. Beoefenaars kunnen zich individueel registreren. Deze wet is nog
steeds niet uitgevoerd!!!! Dit omdat ze moeilijk uitvoerbaar is en blijvend controversieel. In 2011 zijn toch
ontwerp-uitvoeringsbesluiten voorbereid (na enkele vrijspraken wegens onwettige uitoefening van de
geneeskunde, gelet op laattijdige uitvoering van wet 1999). In 2014 eerste KB omtrent homeopathie
(voorbehouden aan houders van diploma van arts, tandarts of vroedvrouw, mits (nog onbestaand) diploma
homeopathie en slechts binnen hun bevoegdheid).
Voor osteopathie is er een verdeeld advies van paritaire commissie, er is nog geen
wetgeving/uitvoeringsbesluit hierover.
à Dit betekent dat veel van deze beroepen in de praktijk in een gedoogde illegaliteit worden uitgeoefend!!

Charlotte Botha

30

DE KWALITEITSWET
SITUERING
De wet maakt deel uit van projecthervorming. De Block kondigde aan dat de WUG na hervorming zou gesplitst
worden in:
1.
2.

Kaderwet uitoefening van gzhberoepen (met uivoeringsbesluit per beroep)
Kwaliteitswet.

Wet van 22 April 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg treedt in werking op 1
juli 2021. Voor vele aspecten zijn er nog uitvoeringsbesluiten nodig. Ze legt essentieel verplichtingen op aan:
•
•
•

Individuele zorgbeoefenaars
Niet aan instellingen
Toch een hele reeks effecten op ziekenhuizen en instellingen door:
o sommige risicovolle handelingen enkel in ziekenhuis toe te laten
o nieuwe regeling van inhoud van patiëntendossier
o (irrealistische) regeling over toegang tot gezondheidsgegevens

PRINCIPIEEL UNIFORME TOEPASSING VAN DE KWALITEITSVEREISTEN
Kwaliteitsvereisten worden toegepast ongeacht kwalificatie van de verstrekker, ongeacht de setting
(terugbetaald of niet, extramuraal of in ziekenhuis, binnenlandse of buitenlandsepatiënt) en is van
proportionele toepassing ‘indien pertinent’ volgens de bevoegdheden van de beroepsbeoefenaar. Bvb.
verplichting tot karakterisatie (= vooraf nagaan en noteren in het dossier wat de risico’s zijn van de
behandeling) geldt voor alle gezondheidsbeoefenaars, maar het is niet evident dat deze verplichting voor een
chirurg zinvoller is dan bv. voor een logopedist die een kind met spraakstoornis begeleidt. à de kwaliteitswet
is in principe op iedereen van toepassing, maar er zijn een # voorwaarden die slechts toegepast moeten
worden wanneer ze relevant zijn voor het betrokken beroep.

BEKWAAMHEID EN VISUM
Het visum wordt een vorm van ‘licence to practice’ met mogelijkheid tot permanente evaluatie van:
•
•
•

Fysieke en psychische geschiktheid
Bekwaamheid
Nieuw sanctiesysteem (met ‘verbeterplan’ en schorsing en intrekking van visum)
o Nu voorziet men enkel intrekking en schorsing, er zou een nieuw sanctieysteem komen
namelijk “verbeterplan” (bvb. je moet een training volgen)

Om zijn bekwaamheid er ervaring te bewijzen, houdt de gezondheidszorgbeoefenaar de nodige gegevens bij in
een (dynamisch) portfolio. Naast een portfolio is er ook een register met daarin welke gezondheidszorg wordt
verstrekt, in welke samenwerking en op welke plaatsen.
Elke beoefenaar verstrekt enkel gezondheidszorg waarvoor hij over de nodige aantoonbare bekwaamheid en
ervaring beschikt. Bevestiging van universele doorverwijzingsplicht wanneer de gezondheidsproblematiek de
grenzen van eigen bekwaamheid overschrijdt.

BEGINSELEN VAN THERAPEUTISCHE VRIJHEID
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Er is een herbevestiging en herformulering van het oud beginsel, nu is er nog een negatieve formulering in
WUG van ‘geen reglementaire beperkingen bij keuze van middelen voor het stellen van de diagnose of voor het
instellen of uitvoeren van behandeling’ naar de herformulering ‘Gezondheidszorgbeoefenaar kiest (binnen de
perken van zijn bevoegdheden) vrij de middelen die hij aanwendt bij het verstrekken van gezondheidszorg’. Er
mogen hem daarbij geen beperkingen worden opgelegd.

BEPERKINGEN OP THERAPEUTISCHE VRIJHEID
Impliciete beperkingen (zoals impact van zorgvuldigheidsbeginsel) worden nu uitdrukkelijk opgenomen in wet.
Enkel ‘relevante wetenschappelijke gegevens’ mogen gebruikt worden, dus bvb. geen
verouderde/onwetenschappelijke handelingen. Er moet rekening gehouden worden met de beperkingen van
je eigen expertise, dus je mag enkel handelingen verstrekken waarover je aantoonbare bekwaamheid en
ervaring beschikt. Je dient ook rekening te houden met de voorkeuren van de patiënt. Ook moet je rekening
houden met de middelen die door de gemeenschap ter beschikking zijn gesteld, d.w.z. dat je geen onnodig
dure of onnodige verstrekkingen mag stellen (ziekteverzekeringswet).

SANCTIONERING VAN SCHENDING VAN DE THERAPEUTISCHE VRIJHEID
Horizontale werking = in relatie met instellingen en andere beoefenaars
•

SANCTIONERING:
o Oude waarborg is behouden: contractuele clausules die diagnostische en therapeutische
vrijheid schenden ‘worden als niet geschreven beschouwd’ (= men kan de uitvoering ervan
niet vorderen)
o Waarborg in Ziekenhuiswet is behouden: algemene regeling moet ‘professionele autonomie’
eerbiedigen

Verticale werking = ten opzichte van ziekteverzekering en overheid
•

SANCTIONERING:
o tov overheid zijn er geen reglementaire beperkingen, er is wel de ziekteverzekeringswet

PERMANENTIE
Alle beroepen moeten deelnemen aan permanentie, dit wil zeggen dat ze bereikbaar moeten zijn. KB kan
minimale voorwaarden regelen voor de organisatie van permanentie. Niemand mag uitgesloten worden van
permanentie, al zijn er wel vrijstellingen mogelijk omwille van leeftijd, gezinssituatie of gezondheidstoestand.
Deze vrijstelling wordt verleend door Deontologische Raad en Toezichtscommissie.

PRAKTIJKINFORMATIE
Praktijkinformatie gaat over publiciteit voor het beroep, bvb. website, folder, advertenties… Er is een regeling
gekomen als vervolg op de zaak Vanderborght (veroordeelde tandarts), er kwam een herneming van de tekst
in de programmawet van 2018. PI is van toepassing op individuele gezondheidszorgbeoefenaars.
Praktijkinformatie moet:
•
•
•

waarheidsgetrouw
objectief
relevant
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•

verifieerbaar zijn.

Praktijkinformatie mag niet:
•
•

aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen
als bedoeling hebben om patiënten te ronselen

PATIËNTENDOSSIER
Het PD moet minstens bevatten:
•
•
•
•

22 thema’s
Met ‘weergave van overleggesprekken’
Met ‘gezondheidsdoelen’ en ‘wilsverklaringen’
Met (onduidelijke) bepaling over ‘dagelijkse evaluatienota’ bij hospitalisaties

Het heeft een mogelijkheid tot veralgemening EHR (bij KB) en een bewaartermijn van minstens 30 jaar,
maximaal 50 jaar na laatste patiëntencontact.

TOEGANG TOT GEZONDHEIDSGEGEVENS
Er mag enkel toegang gegeven worden tot gegevens die bewaard zijn door een andere zorgbeoefenaar indien
de patiënt voorafgaand zijn geïnformeerde toestemming gaf en indien men er een therapeutische relatie mee
heeft. In dat geval mag er enkel toegang gegeven worden tot gegevens onder volgende voorwaarden:
•
•
•

Finaliteit is gezondheidszorg
Toegang is nodig voor continuïteit en kwaliteit
Toegang is beperkt tot gegevens die dienstig en pertinent zijn

NIEUWE SANCTIES
Intrekking of schorsing van visum gebeurt bij:
•
•
•
•

Fysieke of psychische ongeschiktheid
Onvoldoende omkadering
Geen continuïteit van zorgen
Schending van permanentieverplichtingen

‘Verbeterplan’ bij alle andere schendingen van kwaliteitsvereisten zoals
•
•
•

Niet bijhouden portfolio
Geen bijscholing
onvoldoende ervaring

TOEZICHT
Toezichtscommissie = Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg. Dit is
gekomen ter vervanging van de Provinciale Geneeskundige Commissies. Het is een centralisatie van
gezondheidsinspecteurs. Samenwerking met FAGG en DGEC. Het gaat over een systematisch toezicht
(meerjarenplan) en ad hoc toezicht (na klacht of op eigen initiatief).
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4.PLICHTENLEER VAN PSYCHOLOGEN
SITUERING
Het KB in 2014 bekrachtigde de ‘vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog’ à
Dit gebeurde op grond van de wet die de titel psycholoog beschermt, na advies van de PC en geïnspireerd door
BFP, VVKP (= vrijwillige autoregulering) en APA. Het werd gewijzigd in 2018, er gebeurde een opheffing een
aantal artikels met enkele regelen inzake beroepsgeheim die niet conform waren met wetgeving (wetgeving
primeert boven deontologie!). (recent)
TOEPASSING:
ART 1: van toepassing op iedereen die titel psycholoog draagt, ongeacht werkterrein, functie of methode.
ART 2: geen contractuele afwijkingsmogelijkheden (= Het is niet mogelijk om in een overeenkomst te zeggen
van “die artikelen gelden hier niet”)
DEFINITIES:
ART 3: onderscheid tussen:
• Cliënt: wie vrijwillig beroep doet op een psycholoog (bvb. voor lijden, begeleiding… ‘Patiënt’ wordt minder
gebruikt, niet iedereen is psychisch ziek)
• Proefpersoon: wie onderwerp is van een psychologisch onderzoek
• Gemachtigde derde: ‘elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling die wettelijk of contractueel het
recht heeft een psychologisch advies of een psychologische expertise te vragen, namelijk onder andere de
ouders, de voogd, de tijdelijke beheerder, de magistraat en de werkgever’
ART 4:
• Noodzaak om hoedanigheid van cliënt of proefpersoon te determineren ‘op elk moment van de relatie’
à Je moet weten of iemand vrijwillig in behandeling is bij jou of dat hij onderworpen is aan een onderzoek of
test van een derde: !!! fundamenteel verschil omtrent het vertrouwen dat die persoon mag hebben in die
psycholoog en de informatie die mag meegedeeld worden aan derden. Het is niet mogelijk om een test van
iemand af te nemen op vraag van derden wanneer die tegelijkertijd een cliënt geweest is van u, dit is
verwarring van rollen en doorbreekt de vertrouwensrelatie!
• ‘Toegekende beschermingsgraad is onomkeerbaar’

VERDERE PLICHTENLEER
ART 15: Conflictueuze context:
• Inzicht in conflictueuze context waarin om advies wordt gevraagd
• Respect voor gezamenlijke uitoefening ouderlijk gezag
ART 16: Resultaten van het onderzoek van een kind
ART 17: Bij expertise of officiële opdracht
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• Nooit aanvaarden t.o.v. personen waarmee men voordien andere professionele relatie had à omdat je niet
objectief bent en de vertrouwensrelatie hiermee beschadigd wordt. à bvb. je mag geen expertise uitoefenen
in de rechtbank over iemand die je in behandeling hebt gehad
• Steeds waarschuwing over opdracht en mogelijke mededeling van informatie aan opdrachtgever
ART 18: discretieplicht bij onderwijs en vorming
• ‘presentatie in persoon’ voor onderwijsdoeleinden is verboden
Audiovisuele illustraties en observaties (opname, filmpje van iemand)
• Toegestaan mits verwittiging
• Anonimiteit moet gevrijwaard worden à kan niet altijd!!!
ART 19: Registratie van gegevens:
• Enkel mits Informed Consent
• Voor maken van en overdracht van gegevens
• Bij kinderen: toestemming door ouders met respect voor (groeiende) autonomie van kind
ART 20: bij groepssessies
• Waarschuwing aan deelnemers dat delen van hun privéleven bekend kan worden gemaakt à bvb.
groepsgesprek over angsten, verslaving…
• (juridisch niet afdwingbare) plicht om vertrouwelijkheid te respecteren

EERBIEDIGING VAN DE WAARDIGHEID EN DE RECHTEN VAN DE PERSOON
ART 21:
§ 1 Algemeen discriminatieverbod
§ 2 Eerbied voor de persoon
A) Geen enkele vorm van discriminatie
B) Eerbied voor morele waarden en zelfbeschikking
C) ‘Geen willekeurige inmenging in het privé-leven’
Je moet inzien dat het mogelijk is dat iemand een grondig andere overtuiging heeft dan je eigen (politiek,
religieus..). Je moet daar respectvol mee omgaan en fundamenteel vertrekken van eerbied voor het
zelfbeschikkingsrecht van die persoon.
Je mag u ook niet dieper graven in de privacy van een cliënt of proefpersoon, dan noodzakelijk is voor de
uitvoering van uw opdracht. Je mag bvb. niet doorvragen uit nieuwsgierigheid naar iemands seksuele
fantasie/… indien dit niet klinisch relevant is.
§ 3 ‘De psycholoog geeft aan de cliënt of proefpersoon een begrijpelijke en waarheidsgetrouwe beschrijving
van zijn methode. Hij heeft de plicht de cliënt of proefpersoon wanneer deze daarom vraagt, op de hoogte
stellen van de resultaten van de onderzoeken die hem aangaan, en dit op een zodanige wijze dat hij er baat bij
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heeft. De psycholoog antwoordt eveneens op de vragen die hem worden gesteld naar wat er met de
ingewonnen gegevens zal gebeuren.’
Je moet hier opletten dat je niet paternalistisch overkomt wanneer je iemand bvb. informeert over de
diagnose die je gesteld hebt. Dit moet een positief effect hebben en dus constructief geformuleerd worden, de
persoon moet er baat bij hebben, dus je mag dingen wel wat ‘verbloemen’ in bepaalde situaties.
ART 22:
‘Evaluaties door een psycholoog (diagnose of expertise) mogen alleen personen of situaties betreffen die hij
zelf heeft kunnen onderzoeken. Rekening houdend met het beroepsgeheim mogen zijn adviezen of
toelichtingen algemene problematieken of maatschappelijke gebeurtenissen betreffen waarover aan hem
verslag is uitgebracht’
o

Gaat over de informatie die de psycholoog heeft opgedaan o.b.v. zijn/haar EIGEN observaties

ART 23 – ONDERZOEKEN IN OPDRACHT VAN EEN DERDE
1.
2.
3.

4.
5.

Niemand tegen zijn wil in onderzoek, behandeling of begeleiding
Geen instemming nodig bij opdracht van ‘wettelijk bevoegde overheid’ (betwistbaar!)
“Indien de professionele relatie is opgelegd door een gemachtigde derde moet de proefpersoon of
cliënt op de hoogte worden gesteld van alle mogelijke gevolgen van deze relatie. De psycholoog
informeert deze derde en de proefpersoon of cliënt over de verschillende modaliteiten en plichten
waaraan zij zich tegenover mekaar moeten houden. De proefpersoon of cliënt heeft het recht, indien
hij dit wenst, kennis te nemen van de elementen die in het verslag zijn gebruikt (zoals resultaten van
tests of van andere evaluatie-instrumenten), evenals van de conclusies die zijn persoon aangaan. Dit
recht betekent niet dat de proefpersoon of cliënt het recht heeft de mededeling van het voor de
gemachtigde derde bestemde verslag te eisen.”
a. à de persoon die je onderzoekt moet ervan op de hoogte worden gebracht indien je dit
doet in opdracht van een derde en dat informatie aan hen kan worden meegedeeld, ze
mogen ook hun eigen verslag lezen
“De tussenkomst van de psycholoog bij een minderjarige gebeurt rekening houdende met zijn
onderscheidingsvermogen, zijn capaciteiten, zijn situatie, zijn rechtspositie, zijn therapeutische
behoeften en de geldende wettelijke bepalingen
“Wanneer een wettelijke vertegenwoordiger verzoekt om een raadpleging voor een minderjarige of
voor een wettelijk beschermde meerderjarige die onder zijn gezag staat, probeert de psycholoog hun
instemming te verkrijgen in de mate van hun mogelijkheden en vergewist zich van de inlichting en de
toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger(s).”

ART 24: INFORMED CONSENT
“De vrije en geïnformeerde toestemming van de cliënt of proefpersoon berust op zijn vermogen om vrij te
handelen en om verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn handelingen. Ingeval de cliënt of proefpersoon
niet meer als dusdanig kan handelen, hetzij om medische hetzij om psychologische redenen, zal de psycholoog
die een professionele relatie heeft met deze persoon, zich in eerste instantie beroepen op de wensen die deze
persoon zelf eventueel heeft geformuleerd voordat hij in zijn huidige toestand is terechtgekomen, en
vervolgens, op de wensen van een wettelijk gemachtigde derde.”

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PSYCHOLOOG
ART. 25: Persoonlijke verantwoordelijkheid vs middelenverbintenis
Persoonlijke verantwoordelijkheid: psycholoog is persoonlijk verantwoordelijk voor de keuze, toepassing en
gevolgen van de toegepaste behandeling.
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Middelenverbintenis: Dit betekent dat de psycholoog zich zo goed mogelijk moet inspannen om m.b.v. zijn
kennis en kunnen een bepaald resultaat te bekomen. Het feit dat het resultaat niet bekomen is, betekent
daarom niet noodzakelijk dat de verbintenis niet voldaan is. Dit is het verschil met een resultaatverbintenis,
waarbij er wel een bepaald resultaat behaald moet worden.
Art. 26: Verantwoordelijkheid voor medewerkers
Psycholoog is niet noodzakelijk altijd aansprakelijk wanneer er een fout begaan wordt door een medewerker
en wanneer er een schadevergoeding wordt geëist zal je die niet steeds moeten betalen, maar je moet wel je
medewerkers begeleiden en eisen dat ze de deontologische code naleven, dit is wel je verantwoordelijkheid.
Art. 28: Ook in contractueel en statutair verband moet de code gevolgd worden (dus niet enkel als zelfstandig
psycholoog)
Art. 29: Continuïteit van zorgen
Een behandeling mag in principe onderbroken of gestopt worden wanneer je ervoor zorgt dat de cliënt ergens
anders terecht kan. (bvb. vakantie, weekend of stopzetting therapeutische relatie)

COMPETENTIE
Art. 30: Permanente vorming en zelfevaluatie
Je moet je professioenle competentie onderhouden door jezelf bij te scholen, te evalueren en rekening te
houden met recente ontwikkelingen.
Art. 32: Handelen binnen de grenzen van je competenties
Je mag geen behandelingen aanvaarden waarvoor je niet opegeleid bent.
Art. 33: Grenzen en beperkingen kennen en erkennen
Rekening houden met de beperkingen van de methode die je aanreikt en van je eigen professionele kennis
Art. 34: “In geval van ziekte, belangenconflicten of moreel onvermogen die een gebrek aan objectiviteit of een
beperking van zijn beroepscompetenties met zich brengen verzoekt de psycholoog zijn cliënt of proefpersoon
zich tot een vakgenoot te wenden”
o
o
o

In geval van ziekte: de psycholoog kan door ziekte of psychologische problemen tijdelijk of definitief
niet de aangewezen zorg toedienen
In geval van belangenconflict: hierbij ben je niet in staat om een objectief oordeel te vellen omdat je
om andere redenen ook betrokken bent bij een situatie
In geval van moreel onvermogen: je bent persoonlijk te veel betrokken in de zaak en kan emotioneel
niet voldoende afstand houden
à in al deze gevallen moet je doorverwijzen

INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID
Art. 35: “De psycholoog vermijdt het oneigenlijk of winst beogend gebruik maken van zijn psychologische
kennis. Hij zal geen methodes aanwenden die de betrokken personen schade kunnen toebrengen, die hen
raken in hun waardigheid of die verder gaan in hun privéleven dan dit voor het nagestreefde doel vereist is.”
à niet meer dan noodzakelijk doordringen in iemands privéleven
Art. 36: Intercollegiaal overleg bij ethische problemen
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Met respect voor beroepsgeheim mag in geval van twijfel of bij dilemma’s mag je overleggen.
Art. 37: Eerlijk over financiële gevolgen’. Noodzaak van overeenkomst.
Vooraf meedelen hoeveel een interventie zal kosten.
Art. 38: Geen ‘ongerechtvaardigde beroepshandelingen’
Art. 39: Bekendmaking van diensten mag. Waardig en objectief.
Gaat over publiciteit. Je mag je diensten bekendmaken, op voorwaarde dat dit waardig en objectief gebeurt en
zonder onderscheid te maken in de reputatie van vakgenoten. Een folder/website met informatie is
toegelaten, je mag enkel relevante informatie rond opleidingen vermelden en dit is op voorwaarde dat er geen
colportage (= mensen opzoeken met problemen en actief je diensten voorstellen) gebeurt.
Art. 40: Enkel auteur als men actief bijgedragen heeft
Art. 41: Duidelijke informatie. Geen verhulling van alternatieve hypotheses.
Relevant bij experimenten.
Art. 42: Voorzichtigheid bij adviezen in de media.
In algemene termen verantwoorden en nooit naar casuïstiek verwijzen.
Art. 43: “De psycholoog mag met zijn cliënten of proefpersonen enkel professionele betrekkingen
onderhouden. Hij gebruikt zijn positie niet voor proselitisme of vervreemding van de ander. Hij gaat niet in op
een verzoek van een derde die een ongeoorloofd of immoreel voordeel nastreeft of die zijn gezag misbruikt bij
het inschakelen van zijn diensten.”
Proselitisme: je mag je relatie met je cliënt niet gebruiken om deze te overtuigen van je eigen ideeën (bvb.
i.v.m. religie)
Art. 44: “Toenaderingen met seksuele connotatie of seksueel karakter en seksuele betrekkingen tussen de
psycholoog en zijn cliënt of proefpersoon zijn ten strengste verboden.”
Cliënt heeft sowieso een verminderde vrijheid door de kwetsbare positie waarin hij/zij zich bevindt, wat maakt
dat de psycholoog in staat is om aan beïnvloeding te doen. Je mag deze vrijheid niet gebruiken/misbruiken.
Wanneer er sprake is van verliefdheid, moet de therapeutische relatie eerst volledig beëindigd worden en
moet de cliënt doorverwezen worden naar iemand anders.
Art. 45: Bij verschillende hoedanigheden: steeds cliënt of proefpersoon goed inlichten
Wanneer je verschillende rollen/functies uitoefent (bvb. psycholoog en werken voor de gerechtelijke
overheid), moet je deze uit elkaar houden en duidelijk maken aan de cliënt.
Art. 46: Geen commissie (= transactiekosten) bij doorverwijzing
Art. 47: Collegialiteit
Opvattingen van collega’s moet je eerbiedigen zolang ze overeenstemmen met de code.
Art. 48: Terechtwijzing bij ondeontologisch handelen
Er wordt verwacht dat je zelf Initiatief neemt om een collega, wanneer deze ondeontologisch handelt, hierop
te wijzen.
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Art. 49: Geen druk aanvaarden
Je hebt een professionele autonomie.
Art. 50: Bij interdisciplinaire samenwerking
o
o

Autonomie doen eerbiedigen
Autonomie van andere beroepen eerbiedigen
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5.BEROEPSGEHEIM EN PRIVACYBESCHERMING
MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT
Steeds meer informatie omtrent gezondheidstoestand beschikbaar, psychisch, fysiek en somatisch.
Deze informatie wordt steeds gevoeliger:
o

o

Gezondheidsinformatie over verleden, heden én toekomst (IMPACT!! Denk aan borstkanker, soms
gaan mensen preventief amputeren. Dus als je denkt dat een cliënt een pathologie zal ontwikkelen,
gaan ze hier vaak op gaan anticiperen, bvb op voorhand een andere verzekering kiezen)
Gegevens over toekomst door:
o Predictieve medische genetica
o Onderzoek naar impact van levensstijl

Informatie kan steeds eenvoudiger verwerkt en overgedragen worden:
o
o

Elektronische patiëntendossiers (in intra- en extramurale-netwerken, eventueel verbonden via
verwijzingsrepertoria (‘meta-hubs’)
Overdracht via internet, e-mail, chipcard ...
à kan bijdragen tot betere en meer zuinige zorg

Informatie komt niet meer enkel via onderzoeken door professionals, maar ook door self-testing door patiënt
(geconnecteerde ’wearables’ en ‘insidables’). à bvb fitbit… !!! gevaren voor privacy?
‘Emergent health data’: gezondheidsinformatie verkregen door analyse van zoekmachines (bvb google) en
sociale media à screenen welke termen en gezondheidsinformatie iemand opzoekt, hier dingen uit afleiden
Bronnen voor gezondheidsdata:

Nood en ‘honger’ naar informatie omtrent gezondheidstoestand wordt groter
o
o
o
o
o

In curatief verband
Multidisciplinair en geïntegreerd werken via centralisering of
integratie van data over diagnostiek en anamnese
Zorgpaden of zorgprojecten
Telegeneeskunde

In extra-curatief verband:
o
o
o
o

Admissie- en uitvoeringscontrole in private verzekeringen
Gezondheidsbeleid
Beheer en controle van (semi-) sociale verzekeringen
Naleving van voorwaarden in strafzaken
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o

Wetenschappelijk onderzoek met ‘re-use’ van (big) ‘clinical data’

Het is zeer belangrijk om te beseffen dat gezondheidsgegevens confidentieel zijn, niet alleen omdat ze als
geheim beschouwd worden maar ook omdat ze een impact kunnen hebben op de kansen die iemand al
dan niet krijgt in de samenleving. (stigma, vooroordelen, in relaties…)

PRIVACYBESCHERMING KENT VERSPREIDE EN DISPARATE REGELING
Over beroepsgeheim voorziet Strafwetboek slechts summiere strafrechtelijke regeling (art. 458 en art. 458 bis
Strafwetboek, in 2017 aangevuld met 458 ter en quater), dit werd in de 19e eeuw uitgewerkt door:
o
o
o
o

Vrijwillige
Duale
Therapeutische relaties
Zonder geïnformatiseerde verwerking van gezondheidsgegevens
à voor eenvoudige relaties met 1 arts, computers waren nog niet geïntegreerd

Verkeer van gezondheidsgegevens verloopt thans:
o
o
o
o

In (multidisciplinair) teamverband
Binnen complexe organisaties
Steeds meer elektronisch
In vrijwillige, gedwongen of opgedrongen relaties à bvb. wanneer een cliënt in een instelling verblijft,
niet volledig vrijwillig maar bvb om te ontsnappen aan een straf

NOOD AAN GEÏNTEGREERDE VISIE OP PRIVACYBESCHERMING
Verschillende strafrechtelijke bepalingen in onderlinge samenhang:
o
o

o
o

Art. 458 Sw. (beroepsgeheim)
Art. 422 bis Sw. (hulpverleningsverpliching) à iedereen in nood verdient hulp
à komt soms in contrast met beroepsgeheim, maar hulpverleningsplicht primeert op
beroepsgeheim
Art. 458 bis Sw. (in 2011 uitgebreid met meldingsmogelijkheid bij misbruik van minderjarigen en
andere kwetsbare personen, in 2012 uitgebreid met slachtoffers van partnergeweld)
Art. 458 ter (ingevoerd in 2017, gaat over het casusoverleg)

Nieuwe EU-Verordening Gegevensbescherming (‘GDPR’) - in werking op 25 mei 2018
E-health-wet (21 augustus 2008)
Kaderwet privacy van 30 juli 2018 (belangrijk voor research)
Reguleringen per beroep en sector, zoals:
o
o
o
o
o
o

Code van geneeskundige plichtenleer voor artsen
Code van farmaceutische plichtenleer
Deontologische code psychologen
Deontologische code CLB-medewerkers
Professionele en ethische code voor wervings- en selectiebureaus
Code straathoekwerkers
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TEKST ART. 458 STRAFWETBOEK: BEROEPSGEHEIM
Basistekst over beroepsgeheim:
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen
die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze
bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire
onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet, het decreet of de ordonnantie
hen verplicht of toelaat die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot
drie jaar en een geldboete van honderd euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen”
à er is een thematisch dossier op compsy.be, ook 5 wegwijzers die je kan raadplegen wanneer je met een
dilemma zit (bijlage minerva, eventueel doornemen voor de casus op het examen)

KERN VAN STRAFRECHTELIJKE REGELING INZAKE BEROEPSGEHEIM
Beroepsmatig verworven informatie mag niet bekend gemaakt worden behalve:
1) Bij getuigenis in rechte
2) ‘in het geval de wet verplicht of toelaat geheimen bekend te maken’
3) Bij door rechtspraak erkende uitzonderingen
Zwijgplicht is dus de regel, in uitzonderlijke omstandigheden doorbroken door:
o
o

Spreekrecht (bij getuigenis)
Spreekplicht (bij wettelijke verplichting)

Zwijgplicht bestaat:
o
o

Onafhankelijk van communicatiewijze. Beroepsgeheim kan zowel geschonden worden door
mondelinge schriftelijke overdracht van confidentiële informatie
Onafhankelijk van registratie van communicatie. Ook een mondeling gesprek zonder spoor kan een
schending van het beroepsgeheim vormen

Zwijgplicht is in beginsel universeel en geldt ook ten opzichte van andere beroepsbeoefenaars, maar
uitwisseling van informatie in het kader van gezamenlijke behandeling kan (en moet soms), maar is gebonden
aan een reeks voorwaarden.
Overdracht van confidentiële informatie aan collega’s (via ‘gedeeld’ of ‘toevertrouwd’ beroepsgeheim) is enkel
geoorloofd:
o
o
o
o

Aan persoon die tevens door beroepsgeheim gebonden is (bvb. tussen arts en vpk)
Indien de overdracht noodzakelijk is voor behandeling of begeleiding, dit is het ‘need to know’principe en wordt onderscheiden van het ‘nice to know’-principe.
Of met instemming van geheimgerechtigde
Of op grond van wettelijke bepaling
o Bv: artsen van de dienst arbeidscontrole hebben het recht om na te gaan waarom iemand
gehospitaliseerd is

Bij multidisciplinair werken:
o
o

Belangrijk om te weten wie wel en niet door het beroepsgeheim gebonden is à enkel informatie
delen met personen die gebonden zijn aan beroepsgeheim
Enkel informatie-overdracht:
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o

o Wanneer het noodzakelijk is
o Beperken tot wat nodig is ? (‘need to know’)
Akkoord van betrokkene over uitwisseling?
o Impliciete toestemming volstaat indien uitwisseling gebeurt in kader van gezamenlijke zorg
(maar volgens art. 14 Code Psychologen steeds ‘voorafgaande inlichting en akkoord van
bewaarder van het geheim’ (= de cliënt))
o Expliciete toestemming vereist in andere gevallen

THEORIE VAN HET TOEVERTROUWD BEROEPSGEHEIM
Is een goeie houvast voor actieve informatieverstrekking aan collega’s. Het helpt om discussies over
informatiedeling in multidisciplinaire teams op te lossen. Het is géén basis om toegang te regelen tot grote
netwerken van elektronische patiëntdossiers waar toegang genomen wordt. (= je maakt niet actief iets over,
iemand anders gaat gewoon zomaar gaan kijken in een dossier)
Voor toegang tot elektronisch patiëntendossier is er steeds noodzaak van:
o
o
o

Therapeutische relatie
Of toestemming van patiënt
Of wettelijke regeling

Inzage in dossier zonder wettelijke grondslag (‘digitaal gluren’) is strafbaar (art. 550 bis Strafwetboek).
à dit gebeurt bvb. bij bekende personen, uit nieuwsgierigheid à kunnen kijken staat niet gelijk aan mogen
kijken
Zie ook regelen in nieuwe Kwaliteitswet (van toepassing vanaf 1 juli 2021, nog te verfijnen via
uitvoeringsbesluiten):
o
o

Art. 36: enkel toegang tot gegevens bewaard door andere zorgbeoefenaar indien patiënt
‘voorafgaand zijn geïnformeerde toestemming gaf’
Art. 37: Enkel toegang tot gegevens van patiënt waarmee men een therapeutische relatie heeft
o Art. 38: indien therapeutische relatie, enkel toegang tot gegevens onder volgende
voorwaarden:
§ Finaliteit is gezondheidszorg (doel)
§ Toegang is nodig voor continuïteit en kwaliteit
§ Toegang is beperkt tot gegevens die ‘dienstig en pertinent zijn’

SCHENDING VAN HET BEROEPSGEHEIM ALS MISDRIJF
Beperkte wettelijke regeling omtrent beroepsgeheim is vervat in art. 458 van het Strafwetboek. Het omschrijft
het ongeoorloofd bekendmaken van (beroepsmatig verworven) ‘geheimen’ als misdrijf en voorziet straffen
(verhoogd in 2017) van gevangenisstraf (een jaar tot drie jaar, bijna altijd met uitstel) of een geldboete (100
tot 1.000 EUR) (te vermenigvuldigen met 8 !).

BELANG VAN OMSCHRIJVING VAN SCHENDING VAN BEROEPSGEHEIM ALS MISDRIJF
Vervolging is uiterst zeldzaam en veroordeling gebeurt doorgaans symbolisch. Strafrechtelijke vervolging is
niet het gevolg van actief opsporingsbeleid, wel van klachten (vaak met ander doel dan sanctionering van
confident). Wel vrij regelmatig tuchtrechtelijke vervolgingen (voor beroepen waarvoor dit mogelijk is).
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Belang ligt veel meer bij implicaties van schending van beroepsgeheim. Strafrechtelijke vervolging mag niet
steunen op misdrijf bij bewijsvoering en informatie die bekomen is door schending van het beroepsgeheim,
kan uitgesloten worden.
Belang van confidentieel en discreet contact tussen patiënt en zorgenverstrekker, primeert in principe boven
het belang van gerechtelijk onderzoek.
à Enkele voorbeelden zijn alcoholintoxicatie en bewijsvoering via spoeddienst, drugmisdrijven en
bewijsvoering via therapeut…
Groeiende mogelijkheid tot melding van gevaarsituaties (op grond van noodtoestand en uitgebreid art. 458 bis
en nieuw art. 458 ter Sw.)

WIE IS GEBONDEN DOOR BEROEPSGEHEIM?
Aangewezen beroepen in art. 458 Sw. en de aangewezen beroepen in andere regelingen, zoals:
o
o
o
o
o
o
o

Jeugdbeschermingswet
Decreet bijzondere Jeugdbijstand
Decreet algemeen Welzijnswerk
Decreet centra leerlingenbegeleiding
Decreet geestelijke gezondheidszorg
Welzijnswet Werknemers
& Alle anderen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hen zijn
toevertrouwd’
o Wie zijn alle anderen ? Theorie van noodzakelijke confidenten:
§ beroepsbeoefenaars aan wie men uit noodzaak confidentiële informatie
toevertrouwt
§ Beroepen die niet kunnen uitgeoefend worden zonder vertrouwensrelatie

Daarnaast bestaan er vrij gekozen vertrouwenspersonen die niet onvermijdelijk beroepsmatig kennis nemen
van confidenties. Functie of afspraken leiden tot functionele of conventionele discretieplicht, niet tot
strafrechtelijk geregeld beroepsgeheim (en dus o.m. niet tot verschoningsrecht bij getuigenis in rechte) –
mogelijk wel tot conventionele (financiële) sancties.

WELKE GEGEVENS VALLEN ONDER HET BEROEPSGEHEIM?
1) Kennis uit hoofde van het beroep:
§ Ook beroepsmatig verworven informatie die niet noodzakelijk is voor beroepsuitoefening
§ vergelijk art. 25 artsencode: ‘De arts respecteert het medisch geheim. Dit omvat hetgeen de patiënt
hem toevertrouwt en wat hijzelf ziet, hoort, verneemt, vaststelt, ontdekt of opvangt bij de
uitoefening van zijn beroep.’ à bvb. cliënt vertelt zijn financiële zorgen, overspel… die niet
noodzakelijk rechtstreeks te maken hebben met waarvoor hij/zij komt
2) Beroepsgebonden informatie ontvangen buiten beroepsbeoefening:
§ Discretie is aangewezen
§ Over (strafrechtelijk) beroepsgeheim kan getwist worden
3) ‘Geheimen die zijn toevertrouwd’, dus niet enkel confidenties vanwege (communicatieve) patiënt, maar
ook alle observaties en technische vaststellingen of alle van derden verworven informatie, ook na het
overlijden van de patiënt (beroepsgeheim geldt ‘post mortem’ – art. 9 § 4 Patiëntenrechtenwet).
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UITZONDERINGEN OP HET BEROEPSGEHEIM
Overzicht:
(1) De getuigenis in rechte
(2) Wettelijke verplichtingen tot bekendmaking van
(3) Toestemming van de patiënt
(4) Noodtoestand en verplichting tot het verlenen van hulp aan personen in nood
(5) Hulp aan kwetsbare personen (Art. 458 bis)
(6) Casusoverleg (Art. 458 ter)
(7) Dadertherapie
(8) Patiënt als slachtoffer van misdrijf
(9) Recht van verdediging en optreden in rechte
(10) Gerechtelijke opdrachten

1) GETUIGENIS IN RECHTE
Getuigenis in rechte is een oude uitzondering op het beroepsgeheim. Gebeurt zeer zelden.
Bij oproeping als getuige in rechte (dus onder eed, niet voor politioneel verhoor) heeft geheimplichtige
“verschoningsrecht”, waarbij hij (straffeloos) mag antwoorden op vragen, maar heeft ook de mogelijkheid om
te weigeren om te antwoorden op vragen.
à Dus ‘spreekrecht, maar geen spreekplicht’
Maar hoe beslissen om al dan niet te antwoorden? à Art. 28 in nieuwe Artsencode: “De arts die in rechte
getuigt, kan enkel in het belang van zijn patiënt een zwijgplicht inroepen”
Geheimplichtige oordeelt over opportuniteit, maar feitenrechter kan nagaan of “beroepsgeheim niet wordt
afgewend van zijn doel” (Cass. 23 september 1986 en Cass. 30 oktober 1978). Dus niet zwijgen om
beroepsmisdrijf te verhullen. à Criterium: MOET in belang van patiënt zijn (of voor het vertrouwen), je mag
niet zomaar zaken verbergen, bvb. een misdrijf van jezelf of een collega.

2) WETTELIJKE VERPLICHTINGEN OM GEZONDHEIDSGEGEVENS BEKEND TE MAKEN
Voorbeelden:
§
§
§
§
§

aangifte arbeidsongeval
aangifte geboorte à wanneer ouders geboorte niet willen aangeven, maar dit is verplicht
verslagen in kader gedwongen opneming
aangifte van infectieziekten zoals COVID 19
Meldingen door preventieadviseur psychosociale veiligheid bij formele procedure wegens pesterijen
of grensoverschrijdend gedrag
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3) TOESTEMMING VAN DE PATIËNT
Wat als de patiënt toestemming geeft om informatie mee te delen aan derden?
Klassieke , oudere leer à Het beroepsgeheim beschermt niet enkel privacy van de patiënt, maar algemeen
maatschappelijk belang en is daarom ‘van openbare orde’. = het is er om het vertrouwen in hulpverlening
mogelijk te maken, er kan dus niet individueel over beslist worden.
Cassatie 30 oktober 1978: “het beroepsgeheim raakt de openbare orde en de zieke kan daarover dus niet
beschikken”
Art. 64 uit oude code: “de verklaring van een zieke waarbij hij de arts van zijn zwijgplicht ontheft, volstaat niet
om de arts van zijn verplichting te ontslaan”
Reeds lang kritiek op deze visie:
§
§

‘functionele benadering’: beroepsgeheim beschermt privacy van patiënt
Patiënt kan minstens beslissen over omvang van geheim (en zelf zaken openbaren)

Nieuwe normen wijzen op groeiende informationele autonomie = patiënt moet zelf toestemming kunnen
geven om gegevens te delen met derden:
§
§
§
§

Belang van toestemming in GDPR
Belang van toestemming in E-Health-wet
Aanpassing van Code van medische deontologie
Groeiende mogelijkheden van patiënt om informatie (elektronisch) op te vragen (en er nadien over te
beschikken)

!! Patiënt moet op de hoogte zijn van mogelijke gevolgen, en het is aangewezen dat de patiënt zelf de stap
neemt om zaken mee te delen aan derden.

4) WAT MAG EN MOET WANNEER MEN ALS CONFIDENT KENNIS KRIJGT VAN
MISDRIJVEN ?
1.
§
§

Essentieel verschil tussen:
Patiënt als slachtoffer à bvb verkrachting
Patiënt als dader à dit kan je op voorhand weten of toevallig te weten komen

2.
§
§

Essentieel verschil tussen:
Actieve stappen ten opzichte van politie of gerechtelijke overheden
(passieve) reactie op reeds ingesteld onderzoek: (verhoor, inbeslagneming dossier, getuigenis)

PATIËNT OF CLIËNT ALS DADER
Essentieel verschil tussen:
§
§

Vrijwillige therapeutische relatie à ook de patiënt die een misdrijf pleegde, heeft recht op volle
eerbiediging van het beroepsgeheim
Opgedrongen relatie met vooraf gekende feiten (dadertherapie)

Wie gebonden is door het beroepsgeheim mag dus:
1) Geen aangifte doen
2) Buiten getuigenis in rechte niet antwoorden op vragen
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Ongeoorloofde schending kan leiden tot:
§
§
§

§

Strafrechtelijke of tuchtrechtelijke sancties
Vordering tot schadevergoeding
Ernstige procedurele problemen
o Strafrechtelijke vervolging mag niet steunen op misdrijf bij bewijsvoering
à Informatie die bekomen is door schending van het beroepsgeheim, mag niet verder
gebruikt worden
Twee uitzonderingen:
o Noodtoestand
o Art. 458 bis Sw.

NOODTOESTAND
Noodtoestand berust op een conflict tussen normen en waarden, namelijk:
§

§

§

§

§
§

Overtreding van strafwet wordt geoorloofd indien dit nodig is om hoger geachte belangen te
vrijwaren of andere misdrijven te voorkomen à bijvoorbeeld: uit zelfverdediging een verkrachter
bewusteloos slaan
Toepassing op medisch beroepsgeheim uitgewerkt in arrest Tozon/Verlaine van Hof van Cassatie (13
mei 1987 – ‘onthulde boevenschuilplaatsarrest’)
o Een chirurg had een behandeling verleend aan een groep gangsters die op de vlucht waren
na bankovervallen, uiteindelijk heeft hij hun geheime schuilplaats bekend gemaakt omdat
hem duidelijk werd gemaakt (door de politie) dat deze gangsters waarschijnlijk wel nieuwe
feiten zouden plegen (= dreigend gevaar)
Schending van het beroepsgeheim kan uitzonderlijk indien:
o dit absoluut noodzakelijk is
o voor het afwenden van onmiddellijk dreigend gevaar
o voor aantasting van de fysieke integriteit
uitzonderingen, welke NIET onder noodtoestand vallen:
o bekentenissen omtrent in het verleden gepleegde misdrijven zonder klaarblijkelijk
recidivegevaar à inschatten of de persoon zich opnieuw schuldig zou maken aan misdrijf,
indien dit niet zo is, valt het onder het beroepsgeheim
o misdrijven met louter patrimoniaal gevaar
Afweging tussen waarden moet onvermijdelijk door geheimplichtige alleen gebeuren
Melding is in beginsel mogelijkheid en geen verplichting, tenzij bij onbetwistbare verplichting tot het
verlenen van hulp aan personen in nood
o Wanneer er geen twijfel mogelijk is of het is betwistbaar en je doet toch niets, is het eigenlijk
schuldig hulpverzuim van helemaal niet in te grijpen. Bvb. moest behandelaar van Dutroux
weet hebben van zijn daden, moet hij dit melden
o Diaken des doods: Een man die werkte als verpleegkundige in meerdere woonzorgcentra en
die aan meerdere patiënten (buiten enige toepassing van de euthanasiewet) lethale
middelen toediende à dilemma: de ene psychiater vond dat hij dit niet bekend moest
maken maar een andere vond dit wel (en deed dit uiteindelijk ook)

5) MELDING VAN MISBRUIK VAN KINDEREN OF KWETSBARE PERSONEN
Art. 458 bis: Ingevoerd in 2001 (na Dutroux-affaire) voor (1) minderjarige slachtoffers. Het werd uitgebreid in
2011 (na Van Gheluwe-schandaal) naar de ruime kring van (2) volwassen kwetsbare personen en potentiële
slachtoffers. In 2012 kwam de toevoeging voor (3) slachtoffers van partnergeweld en in 2018 voor (4)
volwassen slachtoffers van genitale verminking.
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à De discussie omtrent verhouding van beroepsgeheim en hulpverleningsplicht bij seksueel misbruik en
geweld bij kinderen is in stroomversnelling gekomen bij de Dutroux-affaire. Er is zelfs een wetsvoorstel
geweest voor een algemene meldingsplicht voor wie weet heeft van kindermisbruik, maar kreeg tegenstand
omdat mensen met dergelijke tendensen op die manier zeker geen hulp meer zouden zoeken.
KERN van Art. 458 bis:
à Wanneer je als geheimplichtige op de hoogte bent van ernstige misdrijven gepleegd op kwetsbare
personen, bij ernstig en dreigend gevaar voor fysieke en psychische integriteit van gekende persoon of bij
‘gewichtig en reëel gevaar’ dat anderen het slachtoffer (zullen) worden en de ‘geheimhouder niet zelf of met
hulp van derden integriteit (= eerlijk, betrouwbaar, oprecht, onomkoopbaar, rechtschapen) kan beschermen’,
is melding aan Procureur dus ‘ultimum remedium’ = er zijn geen andere opties meer.
à M.a.w. is een melding aan het gerecht niet altijd noodzakelijk, zolang je op een manier zoekt naar een
methode of interventie om het gevaar te vermijden of beheersen. Bvb. Bij partnergeweld kan je het slachtoffer
eerst naar een vluchthuis sturen voor je andere stappen onderneemt om zijn/haar integriteit te beschermen.

MELDPUNTEN GEWELD, MISBRUIK EN KINDERMISHANDELING
Decreet 21 juni 2013 voorziet in elke provincie een “meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling” met
samenwerkingsovereenkomst met:
§
§

Centrum voor algemeen welzijnswerk
Vertrouwenscentrum voor kindermishandeling

In de samenwerkingsovereenkomst worden o.m. “samenwerkingsafpraken” met hulpverlening, politie en
parket opgenomen.
Meldpunt moet:
§
§
§

Kennisnemen van alle aanmeldingen
“passend gevolg geven aan een aanmelding onder de vorm van vraagverheldering die kan leiden tot
directe hulp aan de aanmelder”
“als dat nodig is” melding overmaken aan vertrouwenscentrum kindermishandeling, CAW of andere
voorziening “die een meer passende hulpverlening kan verstrekken”

VERTROUWENSCENTRA KINDERMISHANDELING
Melding kan ook via vertrouwenscentra kindermishandeling. In elke provincie is één multidisciplinair
meldingscentrum dat geregeld en gesubsidieerd is via besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002.
Centrum kan:
§
§
§

Informatie verzamelen en gepaste strategie zoeken door confidentieel contact tussen betrokken
hulpverleners
Rechtstreeks contact zoeken met kind, ouders of omgeving ten hulpverleningsaanbod uit te werken
Bij gebrek aan mogelijkheden tot aangepaste hulpverlening een gerechtelijke interventie uitlokken
o Strafrechtelijk t.o.v. dader
o Beveiligingsmaatregelen via jeugdrechtbank

TOEPASSING VAN 458 BIS VERDUIDELIJKT IN MELDCODES
Maart 2018: voorstelling meldcodes (initiatief van Orde der Artsen, IGVM en staatssecretaris Demir):
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§
§
§

Meldcode partnergeweld
Meldcode vrouwelijke genitale verminking
Met schema over
o Actiemogelijkheden
o Belang van extra-gerechtelijke (sociale of therapeutische) interventies
o Noodzaak van akkoord van (volwassen en wilsbekwaam) slachtoffer bij partnergeweld

6) CASUSOVERLEG BIJ DREIGEND GEWELD
à op zoek naar wettelijke basis voor initiatieven zoals protocol van moed, CO3, ketenaanpak van familiaal
geweld en LVIC: lokale, integrale veiligheidscel. à meerdere problemen tegelijkertijd (bvb geweld, armoede…)
waarbij verschillende diensten betrokken kunnen zijn (bvb. huisarts, politie…) maar zij mogen eigenlijk geen
overleg voeren. Casusoverleg dient hiervoor!
à mogelijkheid tot overleg ter bescherming van psychische en fysieke integriteit en als preventie van
terroristische misdrijven (radicaliseringstendensen bvb. kunnen delen met politie!).
à schept een kader om eventueel overleg toe te laten tussen geheimplichtigen, mensen die gebonden zijn
door beroepsgeheim en niet-geheimplichtigen. Overleg is vertrouwelijk, maar kan leiden tot vervolging. (Enkel
voor misdrijven waarvoor het georganiseerd werd) Deelname aan overleg is vrijwillig en de onthulling van
vertrouwelijke gegevens is een mogelijkheid en geen verplichting (behalve bij mogelijk schuldverzuim!)
Voorwaarden:
1) wettelijke of decretale regeling
2) toestemming van procureur des konings
3) In toestemming van parket is het noodzakelijk een omschrijving te geven van deelnemers, finaliteit en
modaliteit.
4) Hoofdzakelijk via protocol, zelden ad hoc

7) DADERTHERAPIE (=UITZONDERING!)
Bijvoorbeeld mensen die geweldmisdrijf gepleegd hebben en die een training moeten volgen in impuls- of
agressiecontrole. à als hulpverlener kom je in aanraking met mensen die een misdrijf gepleegd hebben en die
deelname is dus niet altijd vrijwillig. (bvb. als probatievoorwaarde)
Probleem à rapporteringsmogelijkheden zijn bepaald door:
•
•
•

Vonnis
Afspraken
Samenwerkingsakkoord

Verslag over samenwerkingsakkoord bevat:
•
•
•
•
•

Data en uren van gemaakte afspraken
Afwezigheden die niet gerechtvaardigd zijn
Eenzijdige stopzetting van de behandeling
mate waarin door de betrokken persoon een inspanning geleverd wordt om nuttig gebruik te maken
van de begeleidingssessies à openstellen, kwetsbaar opstellen
Situaties van acute sociale gevaarlijkheid met ernstig gevaar voor derden
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8) PATIËNT OF CLIËNT ALS SLACHTOFFER VAN MISDRIJF
2 belangrijke uitgangspunten:
1) Erkenning dat beroepsgeheim ingesteld is in het belang van de patiënt
2) Evolutie naar aanvaarding van de toestemming van de patiënt als grondslag voor openbaring van
medische gegevens (EVENTUEEL!!!!)
1. Rechtspraak en doctrine
2. Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)
In belang van de de patiënt mogen de medische gegevens over patiënt als slachtoffer bekend gemaakt
worden (bvb schadevergoeding eisen bij verkrachting)
Cassatie: zwijgplicht geldt niet voor:
•
•

Feiten waar patiënt slachtoffer was
Feiten die kunnen leiden tot vervolging van personen die geen patiënt van de arts zijn
o Bvb: beschuldiging van seksueel misbruik van minderjarigen, schuldige zegt dat hij verklikt is
door psycholoog à Hof aanvaard dit niet want psycholoog was wel in recht, gezien de
moeder van de kinderen melding heeft gemaakt (moeder is vertegenwoordiger)

Cassatie: Het medisch beroepsgeheim beschermt de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de arts en geldt
niet voor feiten waarvan de patiënt het slachtoffer zou zijn geworden (na melding, ondanks verzoek tot
discretie van slachtoffer)
à belangrijke nuancering in advies van nationale raad vd Orde der Artsen:
•
•
•

Slachtoffer heeft recht op vertrouwensrelatie met arts en kan verwachten dat verzorging discreet
gebeurt
Voor minderjarige of kwetsbare patiënt: art 458bis à melden aan de procureur des konings indien je
zelf niet in staat bent zelf de patiënt te beschermen
Voor oordeelsbekwame, volwassen patiënt: nadruk op wilsbeschikking van de patiënt, arts kan met P
actiemogelijkheden bespreken en hem doorverwijzen
o Dus: geen actie ondernemen tegen de wil van de patiënt, maar soms kan het dat mensen
door angst niet meer autonoom kunnen handelen en dan zijn ze ook niet meer
oordeelsbekwaam

9) RECHT VAN VERDEDIGING EN OPTREDEN IN ECHTE
Als een geheimplichtige beschuldigd wordt van professionele fouten, is verdediging niet mogelijk zonder
onthulling van confidentiële gegevens. Het recht van verdediging primeert boven beroepsgeheim, in zoverre
dit nodig is voor de verdediging.

10) GERECHTELIJKE OPDRACHTEN
Wanneer men benoemd wordt als deskundige door de rechtbank waarvoor je advies moet geven over een
psychologische toestand, kunnen confidentiële gegevens vrijgegeven worden.
Er is een juridische betwisting over de toepassing (strafrechtelijk beschermd) van het beroepsgeheim op
deskundigen à zij hebben geen vertrouwensrelatie met de cliënt. Een gerechtelijke opdracht vormt een
uitzondering op de zwijgplicht/discretieplicht. Dit is restrictief te interpreteren, namelijk dat men (1) enkel mag
meedelen wat nodig is voor uitoefening van de opdracht en (2) enkel aan de opdrachtgever/partijen
aangewezen door procesrecht, niet aan derden.
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6. DE KRACHTLIJNEN VAN DE GDPR EN DE BELANGRIJKSTE INNOVATIES VOOR DE
GZHZ
DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Het is een Europese verordening, een Vverordening is meteen van toepassing, het is géén richtlijn en dus
uniform en bindend in alle EU-landen.
Een Verordening zelf moet niet uitgevoerd worden in Belgisch recht, maar het is toch deel vd nieuwe
wetgeving (wet begeleidt de Verordening):
•
•

Wet over gegevensbeschermingsautoriteit
Nieuwe Kaderwet regelt:
o Uitvoering vd richtlijn
o Materies waarvoor de Verordening afwijkende regeling mogelijk maakt (zoals leeftijd voor
toestemming sociale media) en nationale wetgeving is nodig (zoals voor researchexemption)

BREED TOEPASSINGSGEBIED
Persoonsgegevens bevatten alle informatie over geïdentificeerde persoon of identificeerbare persoon, via
identificatoren zoals:
•
•
•
•
•

Naam
Nummer
Locatie
Online identificator
Alles wat kenmerkend is voor fysieke, fysiologische, genetische of psychische identiteit
à steeds meer gegevens kunnen herleiden naar een persoon

Alles wat gekoppeld is aan je naam of geboortedatum, rijksregisternummer… bvb. je examenresultaten,
dossier bij huisart… Enkel bij volstrekte anonimiteit, waarbij elke vorm van identificering weg is gevallen,
spreekt men niet meer van een persoonsgegeven.
Verwerking is alles wat je met persoonsgegevens kan doen, zoals:
•
•
•
•
•
•
•

Verzamelen
Opslaan
Opvragen
Verspreiden
Raadplegen
Combineren
Afschermen

à bvb. actueel, het onderscheid dat men wil maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden
Rollen
Betrokkene (‘data subject’): Diegene over wie er gegevens verwerkt wordt. (Bvb. in de gegevens ve bank zijn
dat de cliënten vd bank, in een ziekenhuis zijn dat de cliënten vh ziekenhuis…)
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Verwerkingsverantwoordelijke (‘controller’): persoon, dienst of orgaan die, alleen of samen met anderen, het
doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Deze gaat beslissen welke
gegevens verwerkt worden. (Bvb. universiteit verwerkt heel veel gegevens van ons en is hierbij de
verwerkingsverantwoordelijke, om die verwerking te kunnen doen moet men beroep doen op andere firma =
verwerker)
Verwerker (‘processor’): persoon, dienst of orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt.
In commentaren bij GDPR ook: ‘bewerker’: ‘persoon die onder rechtstreeks gezag van de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken’ (Bvb. alle
mensen vd diensten van adminstratie van de universiteit)
verwerker
Verwerkingsverantwoordelijke
Betrokkene

gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke
bewerker

Verwerkingsverantwoordelijke

verwerker

ALGEMENE BEGINSELEN
Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie (lawfulness, fairness and transparancy) à steeds een
rechtmatige basis (=verwerkingsgrond) nodig voor verwerking:
•
•
•
•

ofwel met toestemming (bvb Klantenkaart)
ofwel met een legitiem doel zoals diagnose/therapie
ofwel uitvoering van wettelijke verplichting (uitslag van covidtesten moet worden meegedeeld met
een databank)
ofwel noodzaak voor algemeen belang of vitale belangen van een betrokkene.

Er moet altijd een rechtmatige basis zijn om gegevens te verwerken, je moet altijd kunnen aantonen op welke
grond je gegevens verwerkt.
Een doelbinding (purpose limitation): verwerking gebeurt voor omschreven en gerechtvaardigde doeleinden,
met verbod voor latere (secundaire) verwerking (re-use), tenzij dit gebeurt:
•
•
•

met toestemming
Binnen uitzonderingsregeling voor wetenschappelijk onderzoek
Met minimale gegevensverwerking (data minimisation): “persoonsgegevens moeten toereikend, ter
zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor de gegevens
worden verwerkt” à je mag niet meer gegevens bewaren dan nodig voor jouw doeleinde.

Voorbeeld van purpose limitation: Verwerking gebeurt altijd met een bepaald doel, bvb. gegevens verwerking
v universiteit gebeurt vooral voor organisatie v onderwijs, maar die mogen niet zomaar gebruikt worden om
jullie publiciteit toe te sturen omtrent bepaalde diensten. Ze mogen niet verkocht worden of zomaar gebruikt
worden, er is een onderscheid tussen primair en secundair gebruik.
Juistheid (accuracy): juist en geactualiseerd, met (actieve) maatregelen voor correctie of schrapping van
fouten
Gegevens MOETEN juist zijn en indien de verantwoordelijke weet dat ze niet juist zijn, moeten er actieve
maatregelen genomen worden. (bvb. foute diagnoses)
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Opslagbeperking (storage limitation)
•
•

Identificatie mag niet langer dan nodig voor doeleinden
In gezondheidszorg geregeld door meerdere wettelijke verplichtingen

Bvb. zoals bewaring van patiëntendossier door ziekenhuis gedurende 30 jaar na laatste patiëntencontact
Wanneer het doel bereikt is, mogen de gegevens niet langer bewaard worden op identificeerbare wijze. Er zijn
veel verschillen in de bewaringstermijnen, met name in de gzhz zijn deze termijnen veel langer.
Integriteit en vertrouwelijkheid (integrity and confidentiality): passende technische en organisatorische
maatregelen tegen:
•
•
•
•
•

Onrechtmatige verwerking
Verlies, vernietiging of beschadiging van data
‘Passende’ bescherming
Afhankelijk van concrete gevaren
Technisch evolutief

Men is verplicht om technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen elke vorm van
verlies/beschadiging/… van data. Verwerkingsverantwoordelijke moet zorgen voor veilige stockage en backups
en voor bescherming van de gegevens.
Verantwoordingsplicht (accountability): verwerkingsverantwoordelijke (controller) moet kunnen aantonen dat
ze deze beginselen naleven à post-hoc controle, bvb zkh wordt gehackt, ze moeten kunnen aantonen welke
maatregelen ze op voorhand hebben genomen om hun gegevens te beschermen
•

‘Verantwoordingsplicht’ samen te beschouwen met pro-actieve verplichtingen in art. 25 zoals
o Gegevensbescherming door ontwerp (dataprotection by design) = op voorhand rekening
houden met de privacy in het design
o Gegevensbescherming door standaardinstellingen (dataprotection by default) = je moet de
standaardinstellingen op de meest privacy-vriendelijke manier instellen, bvb. je moet
uitdrukkelijk vragen naar toestemming, of bvb. vroeger moest je aanvinken ‘ik wil geen
nieuwsbrief ontvangen’, nu MOET er staan ‘ik wil wél een nieuwsbrief ontvangen’)
o Verwerkingsverantwoordelijke moet zelf alle technische maatregelen, waaronder
pseudonimisering en data-security, nemen om Verordening na te leven.

DE GEVOELIGE GEGEVENS
In principe is de verwerking van gevoelige gegevens verboden, maar mag wel in ruime reeks van
uitzonderingen (= zie opsomming hieronder!). Er zijn delicatere gegevens zoals seksuele problemen,
onvruchtbaarheid… dan bvb. been gebroken, bril dragen… Gegevens mogen niet verwerkt worden tenzij ze
zich beroepen op 1 van de uitzonderingen. (?)
Er is een bijzonder regime voor gevoelige gegevens zoals:
•
•
•
•
•

Politieke overtuiging
Lidmaatschap vakbond
Seksuele voorkeur
Gezondheid
Genetische gegevens
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GEGEVENS BETREFFENDE GEZONDHEID
De ruime definitie zegt dat deze gegevens alles inhouden wat verband houdt met fysieke en mentale gzh.
M.i.v. gegevens over ‘verleende gezondheidsdiensten’ (dus waaruit informatie over gezondheidsdiensten kan
worden afgeleid). Dit is bvb. wanneer uit administratief financieel verkeer kan afgeleid worden dat je bij een
neuroloog bent geweest adhv een terugbetaling, dit is een gezondheidsgegeven.
Basisprincipe: de verwerking van genetische gegevens en gegevens over gezondheid is verboden, maar er zijn
uitzonderingen indien er:
•
•
•

•
•

Toestemming is van de betrokkene (a)
wettelijke verplichtingen in sociaal recht (b)
een “noodzaak is voor medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of het beheren van
gezondheidszorgstelsels, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, of uit hoofde van een
overeenkomst met een gezondheidswerker (…)” (h)
een algemeen belang is op gebied van volksgezondheid (i)
Noodzaak voor wetenschappelijk onderzoek waarbij de evenredigheid met nagestreefde doel wordt
gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt
geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de
grondrechten en de belangen van de betrokkene” (j)

TOESTEMMING
Toestemming voor gegevensverwerking is niet nodig voor gewone handelingen van diagnose of therapie (wel
toestemming voor de handelingen zelf!) Indien toestemming wel nodig is:
•
•
•
•

Schriftelijk
Begrijpelijk
Duidelijk en specifiek
Vrij

!!! Er is een verschil tussen de toestemming die nodig is voor het verwerken van gegevens en de toestemming
die nodig is bij gezondheidshandelingen. Iemand moet dus bvb. wel een informed consent tekenen voor het
ondergaan van een operatie, deelnemen aan onderzoek… maar om deze gegevens te mogen opslaan in het
patiëntendossier om de handeling kwalitatief uit te voeren moet er niet altijd afzonderlijk toestemming
worden gegeven. Dit is bvb. wel nodig als je de gegevens voor andere doeleinden wil verwerken.
Toestemming voor secundair gebruik voor wetenschappelijk onderzoek niet nodig mits naleving van art. 89.1
en dus:
•

•

Passende maatregelen (anonimisering of pseudonimisering)
o Anonimisering: alle identificatoren (= alles dat kan leiden tot identificatie, bvb.
geboortedatum, adres, naam…) worden verwijderd op zo’n wijze dat het niet meer mogelijk
is om de identiteit van de betrokkene te achterhalen
o Pseudonimisering: alle identificatoren worden vervangen door een pseudoniem (= een code),
d.w.z. dat je met een sleutel wel nog kan achterhalen welke code bij wie hoort
Informatie aan patiënt
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RECHTEN VAN PATIËNTEN
Volgens de GDPR hebben de data subjects ook een aantal rechten, namelijk:
•
•

•

•

Recht op informatie over verwerking
o Algemene informatie: wat er wordt verwerkt en door wie, welke gegevens met welk doel…
Recht van inzage
o In beginsel rechtstreeks
o Met recht op elektronische kopie
o Binnen limieten van Wet Patiëntenrechten
§ Geen informatie over ‘gegevens betreffende derden’
§ Onrechtstreeks (via ‘vertrouwenspersoon-beroepsbeoefenaar’) voor
• Therapeutische exceptie
• Persoonlijke notities
o Discussie over ‘onmiddellijk’ inzagerecht in recent toegevoegde gegevens
Recht op rectificatie
o In gegevens van betrokkene
o Voor gegevens over anderen: enkel mogelijkheid om verbetering te suggereren
§ Men heeft in principe recht op verbetering, MAAR soms aanvaarden patiënten hun
diagnose niet (in ggz). Bvb. een schizofrene patiënt kan eisen dat de diagnose gewist
wordt, hier is discussie over maar rectficatie zou zich volgens oa de prof niet mogen
uitstrekken over de opinie van een professional over een diagnose/therapietrouw
enz. à bvb alcoholieker zegt 5 drankjes per dag, therapeut schrijft (meer) erbij. Dit
zal in de toekomst moeilijk worden om nog commentaar te mogen geven.
o Recht op gegevenswissing of recht op vergetelheid (right to be forgotten) (17)
o Recht met meerdere uitzonderingen
o Toepassing in gezondheidszorg zeer beperkt gelet op
§ Noodzaak van data voor zorgcontinuïteit
§ Verplichtingen om dossiers te bewaren
Recht op gegevensoverdracht (data portability)
o Overdracht in ‘machineleesbare’ vorm
o Niet van toepassing op gezondheidsgegevens
o Wel bestaande regelen over overdracht van gegevens indien therapie op andere plaats
verder gezet wordt

VERPLICHTINGEN VAN INSTELLINGEN
Verplichten zijn:
•
•
•

•

Aanwijzing van ‘verantwoordelijke voor verwerking’ (‘controller’) (24)
Afsluiten van overeenkomst met verwerkers (‘processors’) (28)
Register van de verwerkingsactiviteiten (30)
o Overzicht van alle verwerkte categorieën van gegevens
o Gegevensstromen (wie kan wat zien?)
o Algemene beschrijving van beveiligingsmaatregelen
o Moet dynamisch document zijn
Aanstelling van ‘Functionaris voor Gegevensbescherming’ (‘Data Protection Officer’)
o Verplicht voor alle zorgvoorzieningen (bij ‘grootschalige verwerking van
gezondheidsgegevens’)
o Mogelijk voor meerdere verwerkingsverantwoorderiljken samen
o DPO = Algemeen verantwoordelijke voor naleving van GDPR
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•
•

Uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordeling (‘Data Protection Impact Assessment’)
Melding van inbreuken (‘Report data breaches’)
o Aan Gegevensbeschermingsautoriteit (binnen 72 uur)
o (bij hoog risico) ook aan betrokkene (-n)

•

Ook art. 9 Kaderwet 30 juli 2018 is belangrijk. Verwerkingsverantwoordelijke van
gezondheidsgegevens moet:
o Lijsten bijhouden van wie toegang heeft tot gegevens
o Ervoor zorgen dat personen “door wettelijke of statutaire bepaling of evenwaardige
contractuele bepaling vertrouwelijk karakter” van gezondheidsgegevens moeten
respecteren

à GASTCOLLEGE Marchant: geen leerstof, gewoon eens lezen
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9.

CASUSBESPREKING BEROEPSGEHEIM (DANKZIJ NOTITIES LUMEIN HILLEWAERT)

CASUS 1
U bent als psycholoog werkzaam in een centrum voor leerlingenbegeleiding verbonden aan een groep van
Brusselse technische scholen. U begeleidt er in het kader van een project van spijbelpreventie tieners met
problemen van schoolmoeheid. Tijdens de dagen na de moord op Joe Van Holsbeeck ziet u op tv de beelden
van de wegrennende jongens. U denkt een van de jongens te herkennen als een jongen waarmee u twee
maanden geleden een gesprek had over conflicten met zijn ouders, maar bent hier niet zeker van. Wat kan en
mag u doen?
•
•
•

Je ziet hier geen toekomstig gevaar, dus mogelijks eenmalig gevaar en daarom beter geheimhouden
Het is hier een vermoeden, de psycholoog is het niet zeker.
Beide visies zijn mogelijk: recidive gevaar is voor discussie vatbaar

CASUS 2
Een meisje van 16 is met levensbedreigende anorexie opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Pas na lange
tijd vertelt ze in vertrouwen aan de psycholoog dat haar vader aan heroïne verslaafd is. Hij wordt zeer
agressief op momenten dat hij niet meer genoeg drugs heeft. Het meisje van 16 voelt zich erg schuldig dat ze
hierover gesproken heeft en wenst niet dat de psycholoog hierover met iemand anders praat. Anderzijds
maakt ze zich zorgen over haar zusje van vijf dat nu alleen is met de vader. Wat kan en mag de psycholoog
doen?
•
•
•

Enerzijds balans: vijfjarig meisje moet beschermd worden, maar anderzijds vraagt het meisje ook om
te zwijgen
Beroepsgeheim mag geschonden w in ernstig gevaar à melden aan meldpunt (kind & gezin)
Je moet wel duidelijke handvaten hebben om te melden: heb je genoeg gegevens

CASUS 3
U bent als psycholoog werkzaam in een centrum voor leerlingenbegeleiding. U wordt gecontacteerd door een
leraar die gehoord heeft dat een 15-jarige jongen plannen heeft om zelfmoord te plegen op de verjaardag van
het overlijden (door zelfmoord) van zijn vriend. U benadert de jongen, die enkel bereid is verder met u te
praten indien u belooft zijn ouders niet te contacteren. Wat kan en mag U doen?
•
•
•
•

Opnieuw sterk aanvoelen; hoe ver staat die jongen in zijn gedachtegang? Zijn er al echte concrete
plannen?
Open zijn: als je echt die gedachten hebt, moeten we er iets aan doen
Je kan niet zomaar doorverwijzen naar een vaste psycholoog zonder de ouders op de hoogte te
brengen
Denk vooral aan organisatorisch punt: bv betaling van de sessies etc

CASUS 4
U bent als psycholoog werkzaam in een centrum voor relatietherapie. U begeleidt een koppel dat in een zware
vechtscheiding is beland, maar onder druk van de omgeving toch therapie aanvaard heeft. Beide partners
staan zeer haatdragend ten opzichte van elkaar, maar werken toch mee aan de bemiddeling. Deze omvat
zowel gesprekken met de partners afzonderlijk als met beide partners samen. De therapie mislukt en de
procedure wordt verder gezet.
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U verneemt enkele weken later dat de vrouw met een pistool op de man geschoten heeft. De man is in de rug
getroffen en zal levenslang in een rolstoel moeten zitten. De vrouw beweert tijdens de ondervragingen dat zij
meermaals het slachtoffer is geweest van verkrachtingen binnen het huwelijk en dat zij geschoten heeft nadat
haar man haar opnieuw tot seks wou dwingen. Zij heeft hiervan nooit melding gemaakt tijdens de gesprekken
die U met haar had. Anderhalf jaar later wordt U opgeroepen om te getuigen voor de rechtbank die de
strafprocedure tegen de vrouw behandelt.
•
•
•

Wat kan en mag U zeggen? Wat zal uw houding zijn?
In dit geval is er spreekrecht, geen spreekplicht
Gewoon zeggen: neen er is geen melding van gebeurd, maar niet bij speculeren (niet zeggen: ja maar
dat wil niet zeggen dat het niet gebeurd is)

CASUS 5
U bent werkzaam als psycholoog in een centrum voor leerlingenbegeleiding en zag deze week de oproep van
het Gentse parket in het kader van het onderzoek dat geopend werd naar het drie dagen oud kindje waarvan
het levenloze lichaam werd teruggevonden nabij een rivier. Er werd gevraagd dat iedereen die zou kunnen
helpen bij het opsporen van een hoogzwangere vrouw die bevallen is en geen kindje bij zich heeft, contact zou
opnemen met de politie.
U kreeg acht weken geleden het bezoek van een 16-jarige, licht mentaal geretardeerde vrouwelijke leerling die
zwanger was en vertelde dat haar oom de vader was. Zij durfde de toedracht aan niemand te vertellen en was
klaarblijkelijk erg bevreesd voor de oom. Zij zei dat ze niet wist wat te doen met het kindje. Ze vroeg om
niemand iets te vertellen, en blijkt bij navraag reeds twee weken afwezig te zijn op school. Niemand hoorde
iets over een bevalling.
Wat kan en mag U doen?
•

•
•
•
•

In eerste instantie had de psycholoog bij het eerste bezoek vh meisje al melding moeten maken van
het mogelijks misbruik van oom mits overleg met meisje, en hulp voor het meisje wat op dat
moment sterk nodig was
Naar recidive van de oom, moet je wel iets doen en melden (patiënte is slachtoffer v misbruik)
Ook omdat ze alleen bevallen is, er kunnen medische problemen zijn, dus je moet het meisje mss wel
doorverwijzen naar een arts
In verband met politie/parket omtrent het onderzoek naar de dode baby, is een melding hier mss niet
nodig als dader. Het zit binnen je beroepsgeheim en eigenlijk is er geen uitzondering in dit geval.
Stel dat het niet het meisje was die de baby daar heeft gelegd, maar de oom, dan is de oom de dader.
En dan is het meisje eigenlijk het slachtoffer en in dat geval kan je mits toestemming van het meisje
aangifte doen van de oom.

CASUS 6
U bent als psycholoog werkzaam bij de politie waar U o.m. belast bent met de opvang van politiemensen die
betrokken werden bij incidenten met geweld. U wordt gevraagd om in te staan voor de begeleiding van een
team van vier politiemensen die de opdracht hadden gekregen om een zwaar agressieve psychiatrische patiënt
op te halen met het oog op de gedwongen overbrenging naar een psychiatrisch ziekenhuis, in uitvoering van
een beslissing van de Procureur des Konings tot opneming ter observatie.
De man wenste niet mee te gaan en verstopte zich in zijn appartement. Bij het binnendringen van het
appartement kwam het tot een confrontatie waarbij een politieman de patiënt doodschoot. Bij de
wedersamenstelling verklaren alle betrokken politiemensen dat er gehandeld werd uit wettige zelfverdediging
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omdat de man die moest opgehaald worden plots vanuit de badkamer van het appartement in de hal stormde
en met een mes in de hand afging op een collega die dreigde neergestoken te worden.
U had een gesprek met de vier leden van het team en meldt hen dat U ter beschikking blijft indien ze nog
verder willen praten of indien ze voelen dat ze hulp of bijstand kunnen gebruiken.
Eén van de teamleden komt u opnieuw spreken en meldt dat ze zich heel slecht voelt. Niet enkel omdat ze
voor het eerst iemand heeft zien sterven, maar ook omdat ze gevraagd werd om een foutieve verklaring af te
leggen. Volgens haar beschikte de doodgeschoten man wel over een mes, maar werd dit niet gebruikt om te
dreigen en was het ook niet zichtbaar toen hij uit de badkamer naar buiten stormde. Haar collega zou gewoon
uit paniek geschoten hebben. Na het incident zouden ze samen overlegd hebben over een verklaring om dit te
verantwoorden. De politieagente die U opnieuw komt consulteren voelt zich schuldig en angstig, maar wil
geen nieuwe verklaring afleggen.
Wat kan en mag U doen?
•

Samen naar een oplossing zoeken: haar waarschuwen voor de gevolgen van de foutieve verklaring

CASUS 7
U bent als psycholoog werkzaam in een centrum voor relatietherapie. U begeleidt een koppel dat in een zware
vechtscheiding is beland, maar onder druk van de familie toch bemiddeling heeft aanvaard. Beide partners
staan zeer haatdragend ten opzichte van elkaar, maar werken toch mee aan de bemiddeling. De partners
beschuldigen elkaar wederzijds van overspel en bedrog. De vrouw beweert dat de man ook regelmatig
onbeschermde seks in het buitenland had en denkt dat hij daarbij HIV heeft opgelopen. Wanneer u de man
hiermee confronteert, ontkent hij dit niet. Hij banaliseert de aandoening en zegt dat dit met moderne
behandelingen goed te beheersen valt. Hij is nog geen behandeling gestart en wil hier nog eens goed over
nadenken. Dat is ook de reden waarom hij daar niet verder wil over spreken en u vraagt om hier over te
zwijgen. Wat kan en mag U doen?
•
•
•
•

Motiveren om zo rap mogelijk een behandeling te starten
Moet je contact opnemen met mensen met wie hij seks gehad heeft? Zeggen tegen patiënt dat hij ze
moet contacteren
Effectieve melding naar de personen zelf, wordt niet vaak gedaan
Er zijn ook anonieme meldingen mogelijk

CASUS 8
U bent zelfstandig therapeut en krijgt het bezoek van de moeder van een goede vriend. De vrouw is anderhalf
jaar geleden weduwe geworden, maar kan het verlies van haar man niet verwerken. Zij blijft zich droevig,
somber en lusteloos voelen. Ze blijkt ook nogal verward en vergeetachtig te zijn. Ze voelt zich alleen en
verlaten en klaagt over het gebrek aan aandacht van haar kinderen. Zij verwijt hen enkel geïnteresseerd te zijn
in de nalatenschap van haar echtgenoot, een succesvol zakenman. In een moment van bitterheid vertelt zij
ook dat zij regelmatig bedragen van meerdere duizenden euro schenkt aan GAIA en de Poezenboot. Zij vreest
dat haar spaartegoed snel kan slinken, maar schenkt haar centen liever weg dan ze na te laten aan haar
kinderen.
•
•

Mag U Uw vriend hierover waarschuwen? Zou U andere maatregelen nemen?
Eventueel doorverwijzen: deontologisch best niet zelf therapie geven
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•
•

In je doorverwijzing moet je aangeven dat de patiënte hulp nodig heeft voor het beheer van haar
geld. Dan moet er gekeken w naar een bewindvoerder (iemand die haar geld beheert)
Vriend mag je sowieso niet inlichten, valt onder beroepsgeheim

CASUS 9
Een huisarts behandelt een vrouw regelmatig voor bloeduitstortingen die zijn ontstaan omdat zij – volgens
haar verhaal - vaak valt of zich bij het poetsen stoot aan de meubelen. De huisarts vindt de verklaring vreemd
en begrijpt vooral niet waarom deze kneuzingen zich af en toe herhalen. Tijdens een consultatie ondervraagt
hij haar wat dieper. In een sibillijns zinnetje laat zij verstaan dat zij slagen krijgt van haar echtgenoot.
Ze wil hier evenwel duidelijk niet verder op ingaan. Tijdens een volgende consultatie vertoont ze een kneuzing
rond het oog en een wonde aan de lip. Als de huisarts vraagt of dit van haar man afkomstig is, antwoordt ze
met een eenvoudige knik. Als hij voorstelt dit aan de politie te melden, zegt ze dat dit tussen haar en haar man
moet blijven. De huisarts kan zich hier niet mee verzoenen en wil dat er ingegrepen wordt. Wat kan en mag hij
doen?
•
•
•
•

Haar overtuigen om toch melding te doen (is vaak wel moeilijk voor de persoon zelf om het te
melden)
Het is wel een uitzondering om beroepsgeheim te doorbreken, dus mss wel melden.
Mss in eerste instantie melden bij een meldpunt (dit is laagdrempelig)
Melding aan parket is pas een laatste optie

CASUS 10
U bent werkzaam als psycholoog in een centrum voor drughulpverlening. Een vrijwillig opgenomen patiënt
vertelt U op een dag pocherig dat hij reeds erg veel geld verdiend heeft in de drughandel en dat hij op dit
ogenblik nog steeds enkele mensen heeft die in zijn opdracht dealen.
Hij beweert dat er nogal wat andere patiënten af en toe drugs bij hem kopen en voegt er zelfs uitdagend aan
toe dat sommige verpleegkundigen en een arts van het centrum reeds een lijntje cocaïne via hem gekocht
hebben. U weet niet zeker of zijn beweringen correct zijn. U acht ze wel plausibel, gelet op de levensstijl van
de patiënt.
U maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van het gedrag van deze man en over het feit dat hij mogelijk
misdrijven pleegt die de werking van het centrum ernstig kunnen verstoren. Wat kan en mag U doen? Mag U
de politie of de Procureur des Konings verwittigen? Mag U de problematiek bespreken met de andere leden
van het hulpverleningsteam? Wat zal Uw houding zijn ten opzichte van de patiënt?
•

Risico op recidive is hier heel duidelijk + ook fysieke integriteit v ook andere patiënten en patiënt zelf
is in gevaar, dus dit zijn uitzonderingen op beroepsgeheim

CASUS 11
In de spoedgevallendienst van een ziekenhuis werden vijf personen opgenomen die gewond werden tijdens
een verkeersongeval. Zij zaten allen in dezelfde wagen. Bij het ongeval waren ook twee andere wagens
betrokken. In één van de wagens overleed de bestuurder ten gevolge van zijn verwondingen. De bestuurder
van de andere wagen bleef ongedeerd.
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De personen die opgenomen werden in het ziekenhuis, zijn vrij licht gewond. Zij werden ondervraagd door de
politie en beweren alle vijf dat ze op de achterbank zaten. Zij willen niet melden wie de bestuurder van de
wagen was en blijven allen beweren dat ze op de achterbank zaten (wat onmogelijk is).
De politie wil de omstandigheden van het ongeval verder kunnen onderzoeken en de bestuurder van de wagen
identificeren en ondervragen. Zij vragen aan de behandelende arts van de spoedgevallendienst of hij uit de
verwondingen kan afleiden wie aan het stuur zat. De aard van de verwondingen (aan hoofd en borst) laat
inderdaad toe om te weten wie aan het stuur zat.
•
•
•

Mag de arts deze informatie meedelen aan de politie?
Arts mag het niet meedelen, hij is behandelend arts. Valt volledig binnen beroepsgeheim
Stel dat de arts het toch zou zeggen, dan mogen ze de info niet gebruiken als bewijsmateriaal in het
proces.

CASUS 12
Een vrouw beleeft een zware depressie. Ze gaat gebukt onder een verstikkende familiesituatie. Ze woont met
haar man en vier jonge kinderen in een klein appartement boven een tandartsenpraktijk. Ze heeft ontdekt dat
haar man een homoseksuele relatie met de tandarts onderhoudt. Na 12 sessies bij de psycholoog, waar ze
soms op erg theatrale wijze om aandacht en medelijden kan vragen, schrijft ze een brief aan de psycholoog
waarin ze aankondigt dat ze zelfmoord wil plegen en haar kinderen uit bescherming tegen hun vader mee wil
nemen in de dood.
Wat kan en mag de psycholoog doen? à Niet gedaan in de les
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NORMERING VAN EXPERIMENTEN: EXPERIMENTENWET EN ETHISCHE CODES VOOR
ONDERZOEK IN PPW
PROBLEMATIEK
Onderzoek op mensen is noodzakelijk voor wetenschappelijke vooruitgang, maar leidt onvermijdelijk tot
dilemma’s:
1) Spanning tussen individueel belang van patiënt of proefpersoon (zéker wanneer deze gezond is) en
belang van
o Onderzoeker
o (private of publieke) opdrachtgever (bvb. farmaceutische firma)
o Andere patiënten
o (wetenschappelijke) gemeenschap
2) Moeilijkheden bij voorspelling en beheersing van gevaren à je moet dit in principe zo goed mogelijk
doen, maar je weet niet altijd wat de problemen zullen zijn om je er goed op te voorzien
3) Noodzaak van informatie en toestemming met beperkingen voor volwaardig informed consent door
(dus moeilijk om informed consent te respecteren omwille van volgende redenen):
o Complexiteit
o Onzekerheid over verloop en resultaten
o Wetenschappelijke methodologie (placebo, (dubbel) blind, randomisering, misleiding)
4) Beperkingen van volwaardige vrije toestemming bij sommige groepen van patiënten of
proefpersonen (chronische of pre-terminale patiënten, mensen zonder ziekteverzekering,
gevangenen, studenten, personeelsleden, militairen, psychiatrische patiënten, mindjarigen,
dementen, comateuzen)
à Soms stellen ze onderzoek voor bij patiënten of groepen die zich in een kwetsbare positie
bevinden, zijn zij wel in de volwaardige mogelijkheid om toestemming te geven? Bvb. radeloze
patiënten die getroffen zijn door een chronische of pre-terminale ziekte waarvoor er geen afdoend
middel bestaat. Wanneer hen de hoop gegeven wordt dat ze zullen kunnen deelnemen aan een test
die mogelijks kan leiden tot een vooruitgang of een genezing of een vermindering van hun lijden, zijn
ze vaak snel geneigd om ja te zeggen. Ook mensen zonder verzekering zijn problematisch bij het
uittesten van geneesmiddelen. In de VS is het grootste deel dat aan geneesmiddelen onderzoek
meedoet, de mensen die niet in staat zijn om geneesmiddelen te betalen en niet in staat zijn om
hospitalisatie te betalen. Ze worden vergoed voor hun deelname met een bepaald krediet of met het
feit dat ze jaren lang of maanden lang geneesmiddelen mogen gebruiken...

VAN SCHANDALEN NAAR FRAGMENTAIRE (ETHISCHE) NORMEN
Heel de regelgeving rond experimenten kent een heel lange geschiedenis die altijd gestart is rond een aantal
schandalen, welke hebben geleid tot ethische codes, eerst voor experimenten in de geneeskunde en daarna
tot geneesmiddelen onderzoek.

VOORBEELDEN VAN SCHANDALEN
Mengele à De allerergste zijn de grote experimenten die uitgevoerd zijn in de nazi-periode onder leiding van
de befaande dokter Mengele. Hij was niet de enige die zonder toestemming in concentratiekampen op een
aantal groepen zigeuners, joden... zware experimenten heeft uitgevoerd.
Willowbrook
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Tuskegee à Onderzoek naar behandelingsmethoden voor syfilis, waarbij een arts een hele reeks
analfabetische zwarten in het zuiden van de VS had gebruikt als proefpersonen. Sommigen zijn besmet met
syfilis zonder ze het wisten en de ene kregen wel medicijnen en de anderen niet. Hij volgde dan wat de
effecten waren daarvan, hij gebruikte hen zonder enige informatie als proefkonijn. Syfilis is een zeer ernstige
SOA en leidt tot de dood na een aantal jaar.
Jewish Chronic à testen op dementerende personen die opgenomen waren in hopitalen voor chronisch
zieken. Sommigen werden met kankercellen ingespoten om de ontwikkeling daarvan op te volgen.
Deze hebben EERST geleid tot ethische codes, eerst voor experimenten in geneeskunde en
geneesmiddelenonderzoek, DAARNA tot regelgeving.

ETHISCHE CODES
Nurenberg Code (1947) Dit is niet echt een code maar het waren de overwegingen op grond waarvan Mengele
en de andere nazi-artsen werden veroordeeld en waarin minimum voorwaarden werden vastgelegd voor
verantwoord wetenschappelijk onderzoek.
Helsinki Declaration (WMA, 1964, 1975, 1983, 1996, Edingburgh 2000)
International conference on harmonisation of Good Clinical Practice Rules ()1996
Good Clinical Practice Rules (EC, 2000)
Noodzaak aan harmonisering van codes en regels rond geneesmiddelenonderzoek heeft uiteindelijk geleid tot:
•

•

Europese richtlijn van 4 april 2001 en (afdwingbare) nationale regelgeving (in België:
Experimentenwet 2004)
o Moet uitgevoerd worden in de wetgeving van de verschillende Europese wetgevingen
o Bij ons is dit de experimentenwet maar deze wordt binnenkort vervangen door de CTR (de
clinical trial regulation)
Europese Verordening van 27 mei 2014 (‘Clinical Trial Regulation’) die vanaf 2021 nationale wetgeving
zal vervangen (met in België ook Wet klinische proeven met geneesmiddelen 2017)

Men is van een aantal vrijwillige codes zoals hierboven, finaal overgegaan naar een afdwingbare wetgeving die
er vooral gekomen is met een richtlijn van 2001.
Ook onderzoeken in de psychologie hebben tot betwisting geleid, enkele voorbeelden van betwiste
experimenten:

BETWISTE EXPERIMENTEN
•

•
•
•
•

Landis Facial Expressions (1924)
o een onderzoek naar gezichtuitdrukkingen waarbij bij mensen allerlei emoties werden
veroorzaakt om na te gaan tot welke gezichtsuitdrukkingen dat aanleiding gaf. Er werden
vreselijk gruwelijke dingen voorgedaan om na te gaan welke emoties dat teweeg brengt. De
proefpersonen moesten bijvoorbeeld zelf een rat onthoofden met een mes en als ze dit echt
weigerden deed de onderzoeker het zelf voor hun ogen.
Monster Study (1939)
Tea Room Trade (1970)
Milgram Study (1974)
Stanford Prison (1971)
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De schandalen vormden een stimulans voor een reeks ethische codes over onderzoek in de psychologie met
de start bij de APA-code in 1953.
Om de regelgeving te situeren zullen we het onvermijdelijk gedeeltelijk moeten hebben over regelgeving die in
oorsprong ontstaan is rond experimenten in de geneeskunde (vooral geneesmiddelen) maar die door de
complexiteit van onze wetgeving ook van toepassing geworden is op klinische psychologie enerzijds en
anderzijds op de specifieke codes rond klinisch onderzoek in de psychologie (klassieke experimentele
psychologie).

NORMERING VAN ONDERZOEK IN PSYCHOLOGIE
Andere regelgeving én andere organen
1.
Moet beoordeeld worden door de
ethische commissie van een zkh waarin
minstens de helft artsen zijn
2.
Idem 1
3.
Alles wat niet onder de eerste 2
categorieën valt: geregeld door ethisch protocol
en moet bij betwisting/onduidelijkheid
voorgelegd worden aan de ethische commissie

EU-RICHTLIJN 2001
De richtlijn van 4 april 2001 ‘betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische
proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik’
à In 2001 kwam er een richtlijn die alle Europese landen de opdracht gaf om wetgeving te maken rond veilig
geneesmiddelen onderzoek
Deze EU-richtlijn:
- Strekt enkel tot harmonisering van regelen voor geneesmiddelenonderzoek
- Diende uitgevoerd te worden vòòr 1 mei 2004
- Werd in België uitgevoerd door Experimentenwet van 7 mei 2004
De richlijn werd grondig herzien door Verordening 536/2014 (Clinical Trial Regulation) met (uitgestelde)
inwerkingtreding in 2020.
In de toekomst zal de huidige experimentenwet opgesplitst worden in drie verschillende normeringen:
à Voor geneesmiddelenonderzoek (‘proeven’):
Verordening 536/2014 en wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor
menselijk gebruik (samen in werking in 2020). Voor echt onderzoek voor nieuwe geneesmiddelen komt er een
CTR en een wet van 2017 specifiek over klinische proeven met geneesmiddelen.
à Voor onderzoek over medische hulpmiddelen: Verordeningen 2017/745 en 2017/746 (in werking in 2020).
Bvb. Toestellen die ingepland worden.
à Voor andere experimenten: Experimentenwet 2004 Die zal ook relevant blijven voor onderzoek in de KP
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WET INZAKE EXPERIMENTEN OP DE MENSELIJKE PERSOON
Niet alleen richtlijn uitvoeren want die gaat alleen over geneesmiddelenonderzoek, het is gepast om ook een
wetgeving te maken met een breder toepassingsgebied over een aantal vormen van medische experimenten
buiten geneesmiddelenonderzoek regelen waarover er nu geen wetgeving bestaat (bvb. het uittesten van
nieuwe chirurgische technieken, uittesten van nieuwe technieken in klinische therapie...)
De oorspronkelijke definitie van experiment: “elke op de mens uitgevoerde proef, studie of onderzoek met het
oog op de ontwikkeling van biologische of medische kennis”.
à De definitie van experiment was heel breed, dit kon leiden tot toepassing op experimenten in
psychologie en pedagogie
à De biologische kennis = de werking van het geheugen, de concentratie (evenwichtsorganen enz
valt daar ook allemaal onder)
Dit artikel werd dus vernietigd door het Grondwettelijk Hof op 16 november 2005 omdat de federale overheid
de bevoegdheid van de gemeenschappen had uitgeoefend.
Men heeft een zogenaamde reparatiewet gemaakt (programmawet van 30 december 2005) waarbij een
experiment in de huidige wetgeving als volgt wordt gedefinieerd:
à Experiment: ‘elke op de menselijke persoon uitgevoerde proef, studie of onderzoek met het oog op de
ontwikkeling van de kennis eigen aan de uitoefening van de gezondheidsberoepen zoals bedoeld in KB 78
betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen’
Dit betekent dat wanneer het gaat om onderzoek dat te maken heeft met een gezondheidsberoep,
het er wel onder valt.
à Gevolg: puur psychologisch en pedagogisch onderzoek viel niet onder toepassingsgebied van de
wet zolang beroepen niet geregeld zijn onder Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen (voorheen
KB 78)
= in beperkte mate valt een deel van de klinische psychologie hieronder omdat dit beschouwd wordt
als een gezondheidsberoep.
Door toepassing van WUG-wet op klinische psychologie (KP en KO werden erkend als gezondheidsberoep) zal
experimentenwet ook van toepassing worden op onderzoek door (erkende) Klinisch psychologen en klinisch
orthopedagogen.
! Indien onderzoek handelt over uitoefening van klinische psychologie en klinische orthopedagogie,
en dus niet op vele andere vormen van experimentele psychologie.
Dit betekent dat dat moet onderworpen worden aan een ethische comissie verbonden aan de
faculteit geneeskunde. Alle ander vormen van experimentele psychologie, die niet te maken hebben
met de klinische psychologie, vallen niet onder de experimentenwet en worden beoordeeld door een
ethische comissie die niet geregeld is door de wet, maar door een ethische code en die is verbonden
aan de faculteit psychologie. Wanneer je onderzoek uitvoert dat samenvalt met andere
gezondheidsberoepen (zoals samen met artsen over het verwerken van slecht nieuws dat
meegedeeld wordt door artsen), zal het wel onder de experimentenwet vallen.
Ander onderzoek in psychologie en pedagogie (buiten toepassing van Experimentenwet op klinische
psychologie of onderzoek in samenwerking met andere gezondheidszorgberoepen) is geregeld door (vrijwillig
aangenomen) ethische codes. De experimentenwet heeft een dwingend karakter met strafrechtelijke sancties,
onderzoeken die hier niet onder vallen, vallen wel onder een deontologische code.
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Ondanks veel van de onderzoeken niet bij wet bepaald zijn (geen verbindend karakter), hebben ze een groot
praktisch belang. Goedkeuring door een ethische commissie is onmisbaar voor:
o

o
o
o

Publicatie in (meeste) wetenschappelijke tijdschriften à je moet kunnen bewijzen dat je het hebt
voorgelegd aan een EC of gehandeld volgens de etische code (datum van goedkeuring staat in
voetnoot)
Subsidiëring à subsidiëringsvoorwaarden moeten worden uitgeschreven onder goedkeuring EC
Goedkeuring tot uitvoering van het onderzoek in universiteit en wetenschappelijke instellingen
Onderzoek in samenwerking met artsen, verpleegkundigen of andere gezondheidszorgbeoefenaars
kan wèl onder toepassingsgebied van Experimentenwet vallen

Belangrijk gevolg: noodzaak tot goedkeuring door een ethisch comité, verbonden aan een ziekenhuis of een
faculteit geneeskunde met meerderheid van artsen.
UITZONDERING:
1) Louter (retrospectief) dossieronderzoek (= geen personen bij betrokken) is onderzoek op gegevens en valt
niet onder toepassingsgebied van Experimentenwet.
2) Loutere observatie (zonder enige beïnvloeding/interferentie) van normaal (niet omwille van experiment
verricht) menselijk gedrag valt ook buiten toepassingsgebied van Experimentenwet.

EXPERIMENTENWET 2004
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALLE EXPERIMENTEN
Experimenten moeten:
o
o

o
o
o
o
o
o

Wetenschappelijk gerechtvaardigd zijn: moet betrouwbaar en noodzakelijk zijn
Strikt tot uitbreiding kennis gericht zijn à NIEUW: je mag geen experimenten doen over zaken die al
lang geweten zijn, tenzij er wetenschappelijke twijfel over is
o Replicatieonderzoek mag wel, indien het bijdraagt aan/noodzakelijk is
Mogen geen alternatief zijnà alles vertrekt van antropocentrische visie: voorkeur aan proeven in
labo/op dieren alvorens er op mensen getest wordt
Een aanvaardbare balans tussen voordelen / risico’s hebben
Een positief advies krijgen van het ethisch comité
Een informed consent hebben
Onder leiding en toezicht van gekwalificeerd beoefenaar gebeuren
Een verzekering hebben voor objectieve aansprakelijkheid

VERPLICHTE TOETSING DOOR ETHISCH COMITÉ
Elk ziekenhuis moet beschikken over ethisch comité:
o

Bestaat uit 8 tot 15 leden
o Meerderheid artsen van ziekenhuizen
o Minstens een huisarts
o Minstens een verpleegkundige
o Een jurist

dit is al gradueel uitgebreid (sinds CTR) waarbij EC niet meer gebonden is aan de plaats waar het experiment
wordt uitgevoerd en er bvb. ook een psycholoog in zit.
o

Kunnen geen lid zijn van ethisch comité:
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o
o
o
o

Directeur ziekenhuis
Hoofdarts
Voorzitter medische raad
Hoofd verpleegkundig departement

Ethisch comité heeft twee taken:
1) ‘begeleidende en raadgevende opdracht m.b.t. ethische aspecten van ziekenzorg’
o In het algemeen raad geven over ethisch aspect van ziekenzorg, bvb. hoe wordt de euthanasiewet
toegepast in onze instelling, hoe gaan we om met geweld van patiënten tov zorgverleners,
sterilisatiebeleid, omgang behandeling van kinderen met ouders in vechtscheiding… à aanbevelingen
over dilemma’s, ter verduidelijkingen van de wet
2) ! ‘adviserende opdracht m.b.t. alle protocollen inzake experimenten op mensen op reproductief menselijk
materiaal
Oorspronkelijk had EC ook derde opdracht: ‘raadgevende functie bij beslissingen over individuele gevallen
inzake ethiek’ (vernietigd door Arbitragehof in 2000). Wordt soms nog op vrijwillige basis gedaan.
Sinds 2013 onderscheid tussen:
1) Volledig erkend: Enkel volledig erkend ethisch comité kan het gunstig advies afleveren dat nodig is om
experiment uit te voeren en onderzoekt dus het volledige protocol
2) Gedeeltelijk erkend Ethisch comité: kan na gunstig advues van VE EC slechts oordelen over bekwaamheid
van onderzoekers, geschiktheid van faciliteiten, informatie aan pp, niet-interventionele monocentrische
experimenten in kader van bachelorproeven
EC kan slechts volledig erkend zijn indien het:
o Een kwaliteitssysteem heeft voor toepassing van GCP (‘Good Clinical Practice’)-regels
o Beschikt over systeem van registratie van belangenconflicten van leden
o Minimum 40 protocollen behandelt
o Ook apotheker, farmacoloog, psycholoog en specialist methodologie bevat
i) Kunnen dus meer dan 15 leden zijn
o met enkele bijkomende eisen om nog geneesmiddelenproeven te beoordelen volgens CTR

!!! KERNPUNT: GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING ALS ESSENTIËLE VEREISTE
Experiment mag enkel worden aangevat of voortgezet indien de persoon die aan een experiment deelneemt of
zijn vertegenwoordiger zijn (geïnformeerde) toestemming heeft gegeven en beschikt over contactpunt voor
meer informatie.
Wet bevat diverse detailbepalingen over:
1.

2.

Vorm van de informatie
o Schriftelijk
Patientenrechtenwet: vormvrij, in een aantal uitzonderlijke omstandigheden moet
het schriftelijk maar in het algemeen mag het ook mondeling
o Duidelijk en begrijpelijk
o Voorafgaand
o Met (melding van) mogelijkheid tot onderhoud over deze informatie met lid van
onderzoeksteam
(minimale) inhoud van de informatie
o Aard, draagwijdte, doelstellingen
o Gevolgen en verwachte voordelen
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3.

4.

o Risico’s
o Omstandigheden waarin het plaatsheeft
o Identificatie van (beoordelend) ethisch comité
o Recht zich terug te trekken (zonder enig nadeel)
Vorm van de toestemming
! indien pp niet kan schrijven: Mondeling in aanwezigheid van minstens één getuige
(onafhankelijk ten opzichte van opdrachtgever èn onderzoeker) en ten overstaan van
onderzoeker of lid van onderzoeksteam
(minimale) inhoud van de toestemming
o Duidelijk en specifiek
o Met bevestiging van naleving van informatieverplichting
o Ofwel doordat informatie deel uitmaakt van toestemmingsformulier
o Ofwel door verwijzing naar informatie in toestemmingsformulier

Moeilijke balans tussen volledigheid en begrijpelijkheid.

Belangrijke bepalingen over vertegenwoordiging van:
5.
6.

Wettelijk handelingsonbekwamen
Feitelijk wilsonbekwamen (met regeling voor urgentiegeneeskunde)

BIJZONDERE REGELINGEN VOOR HANDELINGS- EN WILSONBEKWAMEN
Drie artikelen over experimenten bij:
o
o
o

Minderjarigen (7)
Volwassen (feitelijk) wilsonbekwamen (8) à bvb dementerenden
Personen van wie toestemming wegens urgentie niet kan verkregen worden (9)

à deze groepen worden liever niet gebruikt, maar is soms noodzakelijk in bvb. pediatrie of in onderzoek naar
Alzheimer
Deze bepalingen regelen:
o
o

Bijzondere voorwaarden voor geoorloofdheid van experimenten bij kwetsbare categorieën à mag je
wel onderzoek uitvoeren bij een kind?
Bijzondere regelen voor toestemming via vertegenwoordiger à wie geeft er dan toestemming voor?

Voorwaarden voor experimenten bij kwetsbare categorieën zoals minderjarigen:
o
o
o
o
o
o

Ofwel verband met klinische toestand van minderjarige of enkel uitvoerbaar bij minderjarigen
o Patiënt zelf getroffen OF pathologie komt bvb enkel voor bij minderjarigen
Ofwel van essentieel belang voor bevestiging van resultaten bij volwassenen en direct voordeel voor
patiëntengroep
Redelijke risk/benefit-balans
Beperking van hinder tot minimum
Pediaters in ethisch comité
Geen aansporingen of financiële prikkels
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KEUZE VOOR OBJECTIEVE (‘NO FAULT’-) AANSPRAKELIJKHEID
Wet voerde objectieve aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor schade ten gevolge van alle experimenten
(dus niet enkel geneesmiddelenonderzoek)
Foutloze of objectieve aansprakelijkheid betekent dat:
o

Slachtoffer moet geen fout of onzorgvuldigheid aantonen in
o Opzet
o Beoordeling
o inclusie
o of uitvoering van experiment
à Maar wel schade èn causaal verband

à DUS ten voordele van pp die niet moet bewijzen dat er een fout is gebleken, maar enkel dat de pp schade
heeft geleden dat verband houdt met het experiment.
Art. 29, §1: ‘De opdrachtgever is, zelfs foutloos, aansprakelijk voor de schade die de deelnemer en/of zijn
rechthebbenden opliepen en die rechtstreeks dan wel indirect verband met de proeven vertoont’

VERPLICHTE VERZEKERING
Wet gaat verder dan richtlijn die “verzekeringen of andere waarborgen” voorschrijft (art. 6.3.i richtlijn
2001/20)
‘Alvorens het experiment aan te vatten, moet de opdrachtgever een verzekering afsluiten die (zijn)
aansprakelijkheid dekt, evenals die van iedere bij de proef tussenkomende persoon’

RICHTLIJNEN BIJ UITVOERING VAN ONDERZOEK IN PSYCHOLOGIE
ETHISCHE RICHTLIJNEN BIJ UITVOEREN VAN ONDERZOEK IN PSYCHOLOGIE
Zie volledige tekst van “Algemeen Ethisch Protocol voor wetenschappelijk onderzoek” aan de faculteit PPW
van de UGent (versie 17 juni 2019)
à Gebaseerd op internationale traditie (o.m. “Principles and code of conduct” van APA (American
Psychological Association)) en codes van Universiteiten van Leiden en Amsterdam

ALGEMEEN (REGELS 1-8)
Noodzaak tot eigen beoordeling (door onderzoekers) – bij twijfel: dit betekent dat je zelf moet beoordelen of
je voldoet aan de ethische code, voor banale onderzoekjes zoals kleine geheugentestjes hoeft er geen
aanvraag ingediend te worden, bij twijfel of misleiding wel.
o
o

Overleg met ‘Ethics Clinic’ voor informeel advies
Aanvraag ethische commissie voor formeel advies, dus niet meer systematisch vooraf advies vragen

Enkel onderzoek waarvoor men opgeleid en voorbereid is (5)
Indien het protocol gewijzigd wordt tijdens het onderzoek moet je het ook opnieuw voorleggen aan de EC.
Hiernaast mag men enkel onderzoek doen waarvoor men opgeleid en voorbereid is. Dat zorgt ervoor dat je
bepaalde vormen van onderzoek toch samen moet doen met een aantal specialisten.
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ONDERZOEK WAARBIJ PARTICIPANTEN BETROKKEN ZIJN (REGELS 9- 24)
o
o
o

o

o

Proefpersonen worden behandeld met respect (8)
In privé-leven wordt niet verder doorgedrongen ‘dan nodig voor gesteld doel’ (8) < cfr klinische E code
Risico’s (zoals pijn en angst) < bvb. herbeleving trauma of fouten
o Enkel aanvaardbaar bij gebrek aan alternatieven (12)
o moeten minimaal zijn en periodiek gerevalueerd (11)
Indien problemen bij participanten veroorzaakt of opgeroepen worden
o Noodzaak tot ‘oriëntering’ à hier op voorhand over nadenken of je bij herbeleving van
trauma zelf hulp zal verlenen, doorverwijzen…
o Overleg met deskundigen (9)
Noodzaak tot schriftelijke informatie en schriftelijke bevestiging van de toestemming, met mogelijke
uitzondering voor vragenlijstonderzoek à wanneer men de vragen invult geeft men al onrechtstreeks
toestemming, maar wanneer je open antwoorden echt wilt gaan gebruiken moet je toch best
toestemming vragen
o Vooraf à niet altijd mogelijk, bvb. wanneer men reacties wil onderzoeken (bvb reactie op
seksuele intimidatie…)
o In begrijpelijke taal
o Met duidelijke vermelding dat men kan weigeren

Bij onderzoek met participanten in afhankelijkheidsrelatie (zoals studenten en werknemers) moet informed
refusal nog beter beschermd worden à belangrijk dat ze weten dat ze altijd kunnen stoppen, zonder dat ze
hiervoor onder druk worden gezet
Onderzoek bij minderjarigen kan
o
o

indien gericht op verbetering van situatie van minderjarigen (14) à vooral gericht op groep, niet
enkel individueel
Met toestemming door minderjarige
o Via IC door minderjarige vanaf 13 jaar oud
o Minderjarigen jonger dan 13 worden ‘betrokken bij de beslissing over deelname aan het
experiment’, maar tekenen toch IC (14)

Ouders
o
o

Geven ‘actieve geïnformeerde toestemming’ tot 16 jaar (tenzij toestemming niet mogelijk of niet
wenselijk is)
Voor minderjarigen ouder dan 16 jaar is ‘passieve geïnformeerde toestemming’ van de ouders
aanvaardbaar (15)
o ! wanneer het niet mogelijk is om toestemming te vragen aan de ouders zoals wanneer de
kinderen in een instelling verblijven, in pleegzorg zijn…

Onderzoekers bieden geen ‘ongepaste’ beloningen (drugs, alcohol…) om participanten te werven, maar
gemotiveerde uitzonderingen zijn mogelijk (20). Aanbieden van diensten kan onder voorwaarden (19)
Bioscooptickets of geld kan bvb. wel, maar is een discussiepunt omdat 20 euro voor de ene heel veel is en
ervoor zorgt dat ze moeilijker kunnen weigeren dan een ander.
In de regel wordt geen misleiding gebruikt, tenzij bij
o
o
o

Wetenschappelijke rechtvaardiging
Geen alternatief voorhanden
Hierover toestemming wordt gevraagd aan EC (21)
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Misleiding
o

o

Kan niet over aspecten die toestemming beïnvloeden, tenzij mits bijzondere argumentatie (22) à
moeilijk want de misleiding kan betrekking hebben op de toestemming zelf, bijvoorbeeld onethisch
experiment over gezag: in hoeverre volgen mensen bevelen op en aanvaarden ze gezag.
Is in de regel tijdelijk (23) à je behoort je te onthullen

ONDERZOEK WAARBIJ RETRACEERBARE GEGEVENS GEBRUIKT WORDEN (REGELS 26-34)
Retraceerbare gegevens: gegevens die je kan herleiden tot een persoon
o
o
o

GDPR en Ugent-gedragscode van toepassing (Privacywet)
Verwerking gebeurt op basis van vrijwillige toestemming
Eerbiediging van rechten van participanten
o Recht op inzage en correctie
o Beveiligde bestanden
o Enkel relevante informatie bijhouden

Gegevens worden slechts vijf jaar bewaard en nadien geanonimiseerd of vernietigd en voor volledig
geanonimiseerde bestanden of veldobservaties zonder manipulaties is geen IC vereist à zijn geen
persoonsgegevens meer

RAPPORTAGE OVER ONDERZOEK (35-42)
o
o

o
o
o

o

Bij rapportage wordt herkenbaarheid van de participanten maximaal geëlimineerd (tenzij andere
afspraken werden gemaakt (42)
Rapportage is eerlijk. Data worden niet vervalst of achtergehouden à gebeurde soms omdat data
conclusies kan tegenspreken. Simulatiestudies zijn wel mogelijk. Steeds verantwoordingsplicht over
gegevensverzameling (35)
Onderzoekers die eigen fouten ontdekken, rapporteren dit (36)
Eerder gepubliceerde gegevens worden niet als origineel voorgesteld (37)
o Minstens verwijzen dat het elders alreeds gepubliceerd werd
Regels over citaten en auteurschap (38-41)
o Elke vermelding van een auteur veronderstelt een daadwerkelijke bijdrage, men mag dus
niet puur op grond van een hierarchische positie in een onderzoeksgroep of in een
universitaire dienst eisen dat men als auteur wordt vermeld
Bij publicatie wordt herkenbaarheid van participanten onmogelijk gemaakt (38)

7. GASTCOLLEGE MARCHANT
geen leerstof, gewoon eens lezen

Charlotte Botha

71

8. JURIDISCHE REACTIES OP PSYCHISCHE PROBLEMEN EN STOORNISSEN

OVERZICHT EN ESSENTIEEL ONDERSCHEID
1) Implicaties van tijdelijke of permanente psychische stoornissen op vermogen om volwaardig deel te
nemen aan het rechtsverkeer
2) ‘Beschermingsmaatregelen’ bij (dreigend) deviant en gevaarlijk gedrag dat niet strafbaar is of niet
strafrechtelijk vervolgd wordt
3) Specifieke reactie op strafbare handelingen
Eerst leggen we kort het verschil tussen deze 3 uit:

1. AANTASTING VAN VERMOGEN OM DEEL TE NEMEN AAN RECHTSVERKEER
Aantasting van het vermogen: bijvoorbeeld dementie, ernsgtige mentale beperking, controle-stoornis, niet
kunnen lezen/schrijven/rekenen (bvb. verschil niet kennen tussen 100 en 1000 euro)
Rechtsverkeer: juridische handelingen, zoals een lening aangaan, testament opstellen…
à deze mensen moeten beschermd worden van mogelijk misbruik van hun aantasting van het vermogen
Implicaties van tijdelijke of permanente psychische stoornissen op vermogen om deel te nemen aan het
rechtsverkeer. Uitdovende regelingen:
§
§
§

Verlengd minderjarigen (art. 487bis t/m 487 octies Burgerlijk Wetboek (B.W.))
Onbekwaamverklaarden (‘meerderjarigen in aanhoudende staat van onnozelheid of krankzinnigheid’,
art. 489 t/m 512 B.W.)
Toevoeging van voorlopig bewindvoerder (wet van 18 juni 1991 betreffende de bescherming van de
goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk
onbekwaam zijn die goederen te beheren)

Grondig hervormd door wet van 17 maart 2013 ‘tot hervorming van de regelen inzake onbekwaamheid en tot
instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid’. Het ging
traditioneel gradueel in werking vanaf 1 juni 2014 en werd hervormd en gecorrigeerd via ‘Mozaiëkwet’ van 31
december 2018.

2. BESCHERMINGSMAATREGELEN BIJ DREIGEND GEVAAR
‘Beschermingsmaatregelen’ bij (dreigend) deviant gedrag dat niet strafbaar is of niet vervolgd wordt. Bvb. bij
ernstige depressie & suïcide-gevaar die beschermd moeten worden, in het belang van de betrokkene en
derden/omgeving
§
§

Gedwongen opneming (“collocatie”), volgens Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van
de persoon van de geesteszieke
Dreigend slaat op dat er nog niet echt iets moet gebeurd zijn, maar dat het gevaar bestaat

3. SPECIFIEKE REACTIE OP STRAFBARE HANDELINGEN
= Gepaste reactie op misdrijven gepleegd door mensen met een psychiatrische stoornis die hun impulscontrole
heeft aangetast.
§

Bvb. gedwongen opname is enkel bij een risico op een misdrijf
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Internering (wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en
gewoontemisdadigers), vervangen door:
§
§
§

(nooit in werking getreden) wet van 21 april 2007
Interneringswet van 5 mei 2014 (nog voor geplande in werking treding op 1 januari 2016 hervomd)
Interneringswet van 4 mei 2016 (in werking getreden op 1 oktober 2016)

Verschil tussen internering en gedwongen opname:
Internering gebeurt indien verdachte een strafbaar feit heeft gepleegd en ‘op het ogenblik van de beoordeling
aan een geestesstoornis lijdt die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden tenietdoet of ernstig
aantast’ en ‘het gevaar bestaat dat hij ten gevolge van zijn geestesstoornis opnieuw misdrijven zal plegen’
Internering is een vrijheidsberovende beschermingsmaatregel (met mogelijke dwangtherapie) van onbepaalde
duur in aangewezen inrichting of (voorlopig) in psychiatrische afdeling van gevangenis.
Gedwongen opname gaat meer over bvb. mensen met suïcidegevaar en dergelijke, heeft niks met strafbare
feiten te maken.
Nu gaan we meer in detail in op deze 3 onderdelen:

REGELINGEN BIJ ONVERMOGEN OM (VOLWAARDIG) DEEL TE NEMEN AAN RECHTSVERKEER
OUDE Wet van 17 maart 2013: Bijstand, bescherming en vertegenwoordiging van volwassen onbekwamen
Deze wet voert één onbekwaamheidsstaat in het voorlopig bewind, alle vroegere statuten worden daarin
samengebracht. Het vervangt het voorlopig bewind over de goederen, de verlengde minderjarigheid, de
gerechtelijke onbekwaamverklaring, de bijstand door een gerechtelijk raadsman.

MOTIEVEN VOOR NIEUWE WET
1)
2)
3)
4)

Nood aan hervorming en harmonisering van verouderde onbekwaamheidsstatuten
Integratie van onbekwaamheidsstatuten en besluitvorming over persoon èn vermogen
Invloed van aanbevelingen van Raad van Europa (2009)
VN-verdrag 2006 over rechten van personen met een handicap
o Neemt principiële bekwaamheid van beschermde persoon als uitgangspunt
o Laat slechts vormen van bijstand en vertegenwoordiging (met verlies van autonomie) toe volgens
principes van subsidiariteit en proportionaliteit

OP WIE IS DE WET VAN TOEPASSING?
“De meerderjarige die wegens zijn gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, niet in staat is
zonder bijstand of andere beschermingsmaatregel zijn belangen van vermogensrechtelijke of nietvermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan onder bescherming worden geplaatst indien en
voor zover de bescherming van zijn belangen dit vereist” (art. 488/1 B.W.)
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Indien gerechtelijke maatregel nodig is, moet bij het verzoek steeds een ‘omstandig geneeskundig
getuigschrift’ gevoegd worden met daarin:
§
§
§
§

Oordeel over mogelijkheid zich te verplaatsen
Beschrijving van de gezondheidstoestand
De “weerslag van de gezondheidstoestand op het behoorlijk waarnemen van zijn belangen van
vermogensrechtelijke of andere aard”
De noodzakelijke zorgverlening

‘In geval nood of absolute onmogelijkheid om geneeskundige verklaring bij te voegen’ om ‘redenen die
verzoeker toelicht’ kan rechter erkende arts of psychiater aanduiden. à Dit betekent dat men tegen de
vrederechter kan zeggen “We zijn niet in staat om voor een medisch getuigschrift te zorgen omdat we de
betrokkene niet kunnen overtuigen om naar de dokter te gaan of omdat we geen dokter vinden die daartoe
bereid is, maar we tonen u op een andere manier aan dat het een ernstig probleem is en we vragen u om
daartoe een deskundige aan te stellen.”
Hier wordt er een onderscheid gemaakt tussen een gerechtelijke en een buiten gerechtelijke maatregel. (zie
onderscheid een beetje verder)

DRIE KRACHTLIJNEN VAN DE WET
(1) Subsidiariteit
Buitengerechtelijke bescherming primeert op gerechtelijke bescherming. Bijstand geniet voorkeur boven
vertegenwoordiging.
Bijstand : de beschermde persoon kan zelf, maar niet zelfstandig handelingen stellen. Bewindvoerder treedt
op ‘ter vervolmaking van rechtsgeldigheid’.
§

Bvb. Die persoon kan dus wel nog transacties doen maar alles wat meer is dan een bepaald bedrag,
moet er een handtekening van iemand anders bijkomen (= soepelheid). Voor kleine bedragen de
betrokkene zelf laten beslissen.

Vertegenwoordiging: de persoon kan niet zelf, noch zelfstandig de handelingen stellen (zelfs niet met advies
of ondersteuning). De bewindvoerder treedt op in de plaats van de beschermde persoon.
(2) Proportionaliteit:
Bescherming niet verder dan nodig. Het beschermingsstatuut moet maatwerk worden.
(3) Bewind heeft betrekking op goederen, maar mogelijk ook op persoon
Vernieuwend in de wet, met 26 handelingen waarvoor bijstand of vertegenwoordiging niet mogelijk is. Dit is
een grote verandering want vroeger ging het alleen maar over geld maar nu hebben ze het ook ingevoerd voor
persoonlijke beslissingen.
§

Bvb: welk rusthuis, uitoefening van patientenrechten, religieuze beslissingen, euthanasie...

BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING = ‘ZORGVOLMACHT’
Een buiten gerechtelijke maatregel: men heeft zelf al beslist wie zijn vertegenwoordiger zal zijn, voor men
wilsonbekwaam werd. Dit houdt in dat iedereen de mogelijkheid heeft om voor zichzelf maatregelen te nemen
om op het ogenblik dat je bekwaam bent om jouw wil uit te oefenen, vooraf te gaan beslissen wie en op welke
manier zal instaan voor bijstand of vertegenwoordiging. Bijvoorbeeld mensen die bang zijn om dement te
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worden of mensen die de diagnose van Alzheimer hebben gekregen en weten dat er een tijdstip gaat komen
waarop men niet langer meer zelf zal kunnen beslissen, kunnen zelf als een vertegenwoordig aanstellen. Dat
wordt altijd geprefereerd maar soms gaat dat niet.
à Wilsbekwame persoon kan door lastgeving ZELF een vertegenwoordiger (lasthebber) aanduiden die
namens hem kan optreden als hij daar zelf niet meer toe bekwaam is.
Lastgeving kan opgemaakt worden met bijstand van notaris (en ook geregistreerd worden in centraal register).
Lastgeving laat toe om:
§
§
§

Bijzondere of algemene beheersopdracht te geven
Te bepalen wanneer deze ingaat
Beginselen te bepalen die de lasthebber moet volgen

Sinds 2019 niet meer enkel voor vermogen en goederen, maar ook voor ‘persoonsrechtelijke handelingen’. Via
zorgvolmacht kan men bepalen:
-

Keuze woonplaats
Keuze woonzorgcentrum
Keuze arts en dienst voor thuisverpleegkunde
Wie patiëntenrechten uitoefent
…

GERECHTELIJKE BESCHERMING
Vrederechter kan bewindvoerder aanstellen belast met bijstand of vertegenwoordiging over persoon of
goederen, deze moet geïndividualiseerd bepalen wat de bevoegdheden van de bewindvoerder zijn. De
beschermde persoon blijft bekwaam, behalve voor handelingen waarvoor hij onbekwaam werd verklaard.
Een gerechtelijke maatregel kan gevraagd worden door iedere belanghebbende. Als iemand zich zorgen maakt
over zijn dementerende vader, als je denkt iemand dreigt misbruikt te worden...
De bewindvoerder
Over de persoon slechts één bewindvoerder. Over de goederen mogelijk meerdere bewindvoerders.
-

Bvb. voor financiële zaken wil je deze persoon, voor je kunst een andere…

Iedere (bekwame) persoon kan een ‘verklaring van voorkeur’ afleggen over aanstelling van bewindvoerder.
Vrederechter moet hier rekening mee houden. Vrederechter kiest als bewindvoerder bij voorkeur een
familielid, maar kan ook advocaat of accountant aanduiden
‘Hoogstpersoonlijke’ handelingen
Voor 26 handelingen is vertegenwoordiging of bijstand niet mogelijk:
-

Huwelijk
Echtscheiding
Erkenning
Schenking onder de levenden
Testament
Uitoefening van politieke rechten
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En ook bijstand voor enkele handelingen uit gezondheidszorg zijn niet mogelijk:
-

Sterilisatie
o Wat wel kan: langdurige anticonceptie
Medisch begeleide voortplanting
Euthanasie
Zwangerschapsafbreking
Toestemming voor research op embryo’s
Afnemen van bloed
Weigering om een autopsie uit te voeren op een kind van minder dan achttien maanden
Geslachtskeuze
Toestemming om organen weg te nemen (bij levenden)

Basisbeschikking en handelingen over persoon
In de beschikking tot aanduiding bewindvoerder moet vrederechter uitdrukkelijk (en gepersonaliseerd) de
handelingen aanduiden waarvoor persoon onbekwaam is.
Moet steeds oordelen over 18 aspecten waaronder:
-

Keuze van verblijfplaats
Toestemming voor huwelijk
Erkennen van kind
Uitoefenen van ouderlijk gezag
Verzoek tot naamswijziging
En voor gezondheidszorg:
o Verlenen van toestemming voor experiment
o Verlenen van toestemming voor wegnemen organen

Voor sommige (‘hoogstpersoonlijke’) handelingen kan onbekwaamheid uitgesproken worden, maar is geen
vertegenwoordiging mogelijk.
Basisbeschikking en handelingen in verband met goederen
In beschikking tot aanduiding bewindvoerder moet vrederechter uitdrukkelijk handelingen aanduiden
waarvoor persoon onbekwaam is
Moet steeds oordelen over 17 aspecten waaronder:
-

Vervreemden van goederen
Aangaan van een lening
Het aankopen van een onroerend goed
Afsluiten van huurovereenkomsten
Voeren van procedures
Handelingen van dagelijks beheer (bvb. kleine transacties)
….

Hier is het veel logischer dat er een onderscheid wordt gemaakt, want wanneer iemand voor grote
handelingen niet meer bekwaam is, is men misschien wel nog bekwaam om zijn dagdagelijks beheer uit te
oefenen.
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Vertrouwenspersoon in wet van 2013
Gezondheidsrecht kende verschillende vertrouwenspersonen, namelijk:
-

In Wet Patiëntenrechten
In Wet Bescherming Persoon Geesteszieke
In Euthanasiewet
Ook in wet 2013: vertrouwenspersoon
o als verbinding tussen beschermde persoon en vrederechter
o als toezichthouder van bewindvoerder (familie of professional)

Uitoefening van patiëntenrechten
Dit systeem is ook gewijzigd door de mozaïekwet want voordien was het zo dat de vrederechter moest
beslissen of de betrokkene al dan niet nog zelf zijn patiëntenrechten kon uitoefenen. Hij kon dan een
bewindvoerder aanstellen maar deze bewindvoerder moest dan wel toestemming vragen voor elke beslissing
verbonden aan die patiëntenrechten. Dit gebeurde ofwel niet ofwel heel generiek in de praktijk. Dit systeem
van machtiging is dus afgeschaft. Het is nog altijd de beroepsbeoefenaar die beslist of de patiënt autonoom
zijn rechten kan uitoefenen.
Volwassen wilsonbekwamen worden voor besluitvorming in gezondheidszorg vertegenwoordigd door zelf
aangewezen vertegenwoordiger (gemandateerd als patiënt nog wilsbekwaam was en dus zelf aangeduid
heeft). Indien geen vertegenwoordiger aangewezen werd:
-

door bewindvoerder aangewezen door vrederechter ‘voor zover en zolang de beschermde persoon
niet in staat is om zelf zijn rechten uit te oefenen’ (à later toegevoegd)
o Indien geen bewindvoerder aangewezen werd, door familiale of informele
vertegenwoordigers, volgens cascade of piramide (hiërarchie):
§ Samenwonende echtgenoot of samenwonende partner
§ Een meerderjarig kind
§ Een ouder
§ Een broer of zus

Het is nog altijd de beroepsbeoefenaar die beslist of de patiënt toch competent is en autonoom zijn rechten
kan uitoefenen).

(2) GEDWONGEN OPNAME
Wet van 26 juni 1990 (dus oude term) betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
(‘Nieuwe collocatiewet’).
o

Regelt dwangopneming bij gevaarlijk (niet noodzakelijk strafbaar) gedrag via vier maatregelen
1. In observatiestelling (max 40d)
2. Verder verblijf (max 2j)
3. Nazorg (max 1j)
4. Verpleging in een gezin àzinvol, maar niet toegepast in gedwongen verband

Onderwerpt
-

Aanvang van gedwongen opneming aan vrij strenge en geformaliseerde rechterlijke controle
Laat grote vrijheid over modaliteiten van gedwongen opneming aan psychiater-diensthoofd
Geeft aan pyschiater-diensthoofd essentiële rol in besluitvorming over het verder zetten en het
beëindigen van de beschermingsmaatregelen
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à Met andere woorden: Het is een wet die duidelijk destijds tot stand is gekomen om komaf te maken
met wantoestanden van langdurige gedwongen opneming van psychiatrische patiënten zonder veel
behandeling en zonder veel eerbiediging van patiëntenrechten. Vroeger was het namelijk een zeer
eenvoudige procedure, de beslissing werd eigenlijk administratief die genomen werd door de
burgemeester van de verblijfplaats op advies van één arts/medisch attest en er was geen gerechtelijke
controle. De wet heeft dus een nieuw vrij streng systeem ontwikkeld van gerechtelijke controle bij het
begin van de procedure maar nadien zie je dat er een enorm grote vrijheid wordt gegeven aan het
diensthoofd van de afdeling over de behandeling van de betrokkene en om deze eventueel vervroegd te
laten vertrekken.
Met sinds 1 april 2017 (sterk betwiste) verplichting tot verwittiging van omgeving bij (ook kort) verlaten van de
instelling. à dit is ingevoerd na een dramatisch incident waarbij een patiënt bij vrijlaten zijn partner vermoord
heeft. Het op voorhand verwittigen van de omgeving, gaat wel re-integratie tegen. Dit omdat je bvb. wanneer
je iemand toestaat een uur te gaan wandelen alleen, je in principe ook moet gaan verwittigen. Dit bemoeilijkt
het oefenen op kortere periodes van vrijlating.
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ALGEMENE PRINCIPES
1.

2.

3.

Principieel verbod van vrijheidsbeperking bij diagnose en behandeling van psychische stoornissen
(artikel 1)
- TENZIJ: Gedwongen opneming en internering zijn enige twee uitzonderingen op verbod van
vrijheidsberoving (exclusiviteitbeginsel) à dus wanneer de patiënt geïnterneerd is na een
misdrijf, kan vrijheidsbeperking wel opgelegd worden
- Dus een vrij opgenomen patiënt, kan steeds psychiatrische instelling verlaten (art. 3)
o Kan wel aangepast worden naar gedwongen opname bij bvb. groot suïcidegevaar en de
patiënt de instelling wil verlaten
Criterium voor beschermingsmaatregelen (artikel 2) = “De beschermingsmaatregelen mogen, bij
gebreke van enige andere geschikte behandeling, alleen getroffen worden ten aanzien van een
geesteszieke, indien zijn toestand zulks vereist, hetzij omdat hij zijn eigen gezondheid en zijn
veiligheid ernstig in gevaar brengt, hetzij omdat hij een ernstige bedreiging vormt voor andermans
leven of integriteit”
Criteria:

(1) SUBSIDIAIRITEITSCRITERIUM: ‘BIJ GEBREKE VAN ENIGE ANDERE GESCHIKTE BEHANDELING’

-

Persoon die zich vrij wil laten behandelen, kan in beginsel niet gedwongen opgenomen worden
o Bvb. wie zich ambulant wil laten behandelen kan niet gedwongen worden opgenomen
Loze of voorheen genegeerde beloften voor vrijwillige behandeling mogen wel genegeerd
worden
o Het gebeurt vaak dat mensen die men reeds lang probeert te overtuigen voor
behandeling, op een ogenblik dat de procedure wordt gestart, toch zeggen ‘ik ga wel
binnenkort bij die psycholoog gaan’ etc. Op zich krijgt dit altijd de voorkeur en leidt dat
tot de conclusie voor geen gedwongen opname. Soms is het echter zo ongeloofwaardig,
is er ontkenning van de pathologie, een angst voor behandeling of is het zo
vergevorderd, dat er ondanks die belofte toch een gedwongen opname wordt gestart.
o MAAR in principe blijft gelden dat wanneer iemand aangeeft liever ambulant hulp te
zoeken, dit gerespecteerd moet worden.

(2) GEESTESZIEKEN

à Sterk verouderd criterium – term die in psychiatrie niet gebruikt wordt .
Talrijke betwistingen over toepassing van criterium geesteszieke op:
-

Personen met mentale handicap
Dementerenden
Persoon met afhankelijkheidsproblemen
o Illegale Drugs
o Alcohol

à Mogelijk determinerend criterium is impact op mogelijkheid om vrij gedragspatroon te bepalen. Wanneer
psycholoog of psychiater niet meer vanuit
à Onaangepastheid aan zedelijke, maatschappelijke, religieuze, politieke of andere waarden’ mag (op zichzelf)
niet als geestesziekte beschouwd worden’ (art. 3 al. 2)
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Geesteszieke

Hoofdgroepen diagnoses bij gedwongen opneming à verslag Vlaamse
Zorginspectie 2016, mannen, in pct. à vooral psychoses
Verdeling per
leeftijd:

Verdeling per geslacht:
Man
Vrouw

62
38

(3) GEVAAR

-

Ofwel ‘eigen gezondheid en veiligheid ernstig in gevaar brengen’
Ofwel ‘ernstige bedreiging vormen voor andermans leven of integriteit’ à moet niet noodzakelijk al
gebeurd zijn

Discussies over toepassing van gevaarscriterium op:
-

Familiale conflicten
Verwaarlozing
Weigering van verzorging
Landloperij

Maatregelen in tijdslijn

Procedure voor opneming ter observatie
-

Opneming ter observatie is eerste fase (maximum 40 dagen)
Kan omgezet worden in ‘verder verblijf’ (maximum twee jaar, hernieuwbaar)
Belangrijk verschil tussen
o Gewone procedure
o Spoedprocedure
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GEWONE PROCEDURE

Gewone procedure start met verzoekschrift bij vrederechter door ‘iedere belanghebbende’ (Inhoud
beschreven in art. 5 § 1). Bij dit verzoekschrift hoort een ‘omstandig geneeskundig verslag’ wat wordt
opgesteld op basis van onderzoek van ten hoogste 15 dagen oud. Het moet de symptomen beschrijven en het
moet vaststellen dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 2, namelijk gevaar zijn voor zichzelf of voor
anderen.
Getuigschrift mag niet afkomstig zijn van arts met familiale band met te beschermen persoon ‘die op enigerlei
wijze verbonden is aan psychiatrische dienst waar zieke zich bevindt’. Arts verbonden aan instelling mag wel
initiatief nemen als verzoeker of als signaalgever in spoedprocedure.
Kan de behandelende arts het getuigschrift opstellen? Wet verbiedt het niet en eist ook geen bijzondere
kwalificatie. De Orde der Artsen zegt dat het afleveren van getuigschriften voor gedwongen opneming een
uitzondering is op het beroepsgeheim. Maar “buiten bijzondere situaties wordt best beroep gedaan op
onafhankelijke arts en niet op de behandelende arts” (advies Nationale Raad 2009) à wordt afgeraden door
mogelijke breuk van vertrouwensrelatie.
à Rechtspraak: meer en meer wordt getuigschrift van behandelende arts beschouwd als niet voldoende
afhankelijk, maar bij spoedprocedure kan interventie van behandelende arts verantwoord en zelfs
noodzakelijk zijn. à huisarts bvb. kent patiënt soms het best
Dilemma blijft het verkrijgen van een attest van een onafhankelijke arts. Voor aflevering getuigschrift is geen
toestemming van de patiënt nodig, maar voor voorafgaand onderzoek wel! Mogelijk op te lossen door:
-

Toestemming vertegenwoordiger
Bij urgentie: door beroep op art. 8 § 5 Patiëntenrechtenwet

Voor vrederechter volgt procedure (Art. 7 en 8):
-

Met oproeping per gerechtsbrief
Bijstand door (aangewezen of vrij gekozen) advocaat en vrij gekozen arts
Mogelijkheid tot aanstelling van deskundige
Hoorzitting met te beschermen persoon, maar ook mensen uit de omgeving (sinds 1 april 2017):
o de verzoeker
o de echtgenoot
o de ‘persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt’
o de bloedverwanten tot de tweede graad
o de personen ‘die belast zijn met de dagelijkse zorg van de zieke’
à komen niet allemaal, maar moeten wel opgeroepen worden

à Vrederechter beslist en wijst psychiatrische dient aan
Keuze van dienst wordt beperkt door
-

‘wacht’-afspraken tussen ziekenhuizen
Specialisatie van instellingen

à duurt veel te lang voor acute situaties. Zeker met de aangekondigde gerechtsbrief die dagen voor de
effectieve hoorzitting komt, kan dit voor veel problemen zorgen in een huishouden met een zieke.
SPOEDPROCEDURE

à veel meer toegepast. Gewone procedure <15% vd gevallen, spoedprocedure >80% !
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Sterk vereenvoudigde procedure waarbij Procureur des Konings beslist:
-

Of ambtshalve na advies van door hem aangeduid arts. Advies is geen ‘omstandig geneeskundig
verslag’
Of na (niet geformaliseerd) verzoek van belanghebben met daarbij omstandig geneeskundig verslag

à Beslissing gaat meteen in en moet naderhand bekrachtigd worden door vrederechter (na tegensprekelijke)
procedure met hoorzitting in instelling. Procureur moet binnen 24 uur verzoekschrift indienen. Grootste
verschil met gewone procedure is dat hier de opneming al van start gaat.
Aan spoedprocedure gaat vaak vrijheidsberoving zonder duidelijke basis vooraf. Eventueel
beveiligingsmaatregel op grond van art. 8§5 Patiëntenrechtenwet, of politionele vrijheidsberoving op grond
van art. 31 Wet Politieambt.
Modaliteiten en duur van inobservatiestelling
Maximum 40 dagen en kan verlengd worden met verder verblijf maar kan ook vroeger gestopt worden (“Het is
gestabiliseerd en de persoon kan ambulant verder geholpen worden”). Wanneer ze beslissen om het te
verlengen naar verder verblijf moet dan ten laatste 15 dagen (ten laatste 24e dag) voor het einde aangevraagd
worden door het psychiater-diensthoofd.
Dit met zeer ruime mogelijkheden tot vaststellen van modaliteiten (art. 11):
-

-

‘Uitgaan’ (alleen of onder begeleiding)
o Moeilijk met nieuwe verwittigingsverplichting (wanneer je iemand toestaan een uur te gaan
wandelen bvb moet je ook verwittigen)
Deeltijds verblijf (overdag of ‘s nachts)
Soms met afspraken over gebruik psycho-farmaca (‘drangbehandeling’)
o !!! discussie omdat je hier vrijheid inruilt voor toestemmingen = drangbehandeling

à Sinds 1 april 2017 verplichting tot verwittiging over uitgangsmodaliteiten van:
-

Directeur van de instelling
Magistraat die beslissing nam
Verzoeker
Wettelijke vertegenwoordiger
Echtgenoot en ‘de persoon met wie de zieke een feitelijk gezin vormt’

Verder verblijf
Verder verblijf duurt maximum twee jaar en kan verlengd worden. Kan pas na beslissing van de vrederechter.
Indien de opgenomen patiënt een verslag voorlegt van zelf gekozen arts, moet vrederechter:
-

Beide artsen horen
In aanwezigheid van advocaat van betrokkene

Ruime mogelijkheden tot bepaling van ‘modaliteiten’ (art. 15):
-

Deeltijds verblijf, met hervatting van arbeid is mogelijk
Vaak onder voorwaarden

Stelsel van ‘nazorg’ (art. 16 en 17):
-

Mits gemotiveerd verslag kan geneesheer-diensthoofd patiënt buiten instelling laten verblijven
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Er kunnen voorwaarden opgelegd worden, postieve (zich ambulant laten behandelen, zich
regelematig aanbieden bij een specifieke psycholoog of psychiater) maar soms ook negatieve
(die persoon niet contacteren, niet naar die gemeente gaan waardat de expartner woont…)
Tijdens periode van maximum een jaar blijft mogelijkheid om patiënt opnieuw te laten opnemen
o

-

Einde van verder verblijf
-

-

-

Is beslissing van geneesheer-diensthoofd
Moet gemeld worden aan:
o Vrederechter
o Procureur
o directeur van instelling
o persoon die opneming heeft gevraagd
Sinds 1 april 2017 ook aan
o Wettelijke vertegenwoordiger
o Echtgenoot
o ‘persoon met wie de zieke een feitelijk gezin vormt’
Persoon die vroeg om de opneming, kan zich verzetten en zaak laten oproepen voor vrederechter

GEDWONGEN BEHANDELING

Verschil tussen:
1.
2.
3.

Gedwongen opneming à verplicht worden in een psychiatrisch ziekenhuis te verblijven wil niet
zeggen dat (2) en (3) ook zomaar mogen, maar opneming gebeurt wel met oog op behandeling
Vrijheidsbeperkende maatregelen (isolatie, fixatie, verbod op smartphone, bewegingsberperking)
Dwangbehandeling (met psychofarmaca )

à Wet bevat geen duidelijke basis voor vrijheidsbeperkende maatregelen of gedwongen behandeling
Hof Mensenrechten aanvaardt dwangbehandeling:
-

Volgens medisch-professionele standaard
In belang van zieken
Die volstrekt niet in staat zijn tot zelfbeschikking (Herczegfavy t/Oostenrijk, 1992)
Met onbetwiste therapeutische noodzaak (Ciorap/Moldavië, 2007)

à Steeds meer inzicht in noodzaak van wettelijke basis voor dwang en drang in GGZ (EVRM en VN-verdrag
rechten van personen met een handicap (2006))
Voor dwangmaatregelen is er een beperkte, niet goed uitgewerkte basis:
-

KB 18 juli 1991: regeling van isoleer- en observatiekamer (register, toezicht)
Erkenningsnormen psychiatrische ziekenhuizen: noodzaak van observatiekamer
KB 18 juni 1990 lijst met verpleegkundige verstrekkingen: verpleegkundige mag zonder voorschrift
fysieke maatregelen nemen ter voorkoming van lichamelijke letsels
à Dit zegt allemaal niks over de voorwaarden waaronder dwangmaatregelen gesteld mogen worden

Voor dwangbehandeling doet men soms beroep op
-

Noodtoestand
Urgentieregeling in patiëntenrechtenwet
(betwiste) voorafgaande toestemming door patiënt à ‘er mag bij urgentie ingegrepen worden’
Toestemming door vertegenwoordigers
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Discussie over vrijheidsbeperkende maatregelen recent sterk opgelaaid, vooral in kind- en jeugdpsychiatrie.
(3) BIJZONDERE REACTIE OP STRAFBARE HANDELINGEN: DE INTERNERING

Er is veel kritiek op de wijze waarop internering uitgevoerd wordt. Het zou eigenlijk een behandeling moeten
zijn, maar door gebrek aan capaciteit was dat heel lang onvoldoende en dus volstond het niet aan minimale
standaarden. De kern is dat opdat iemand na een misdrijf zou kunnen bestraft worden, er schuldbekwaamheid
en toerekeningsvatbaarheid moet zijn.
Strafrecht eist dus schuldbekwaamheid en toerekeningsvatbaarheid:
“Er is geen misdrijf wanneer de beschuldigde of de beklaagde op het tijdstip van de feiten leed aan een
geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden heeft tenietgedaan of wanneer hij
gedwongen werd door een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan” (art. 71 Strafwetboek)
Voor ‘geestesgestoorde’ deliquenten is er een bijzonder beschermingsregime: de internering:
-

-

-

In 19de eeuw sporadische vrijspraken (‘les fous ne peuvent pas être punis, parce qu’ils ne savent pas ce
qu’ils font’)
wet van 9 april 1930 ‘tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers
en plegers van bepaalde seksuele feiten’ voert internering in (als afzonderlijke maatregel, substituut
voor klassieke straffen)
Grondig hervormd door wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een
geestesstoornis
Onuitgevoerde wet van 2007 werd na kritiek van zorgsector, advocatuur, college van procureursgeneraal, orde der geneesheren en arrest van Grondwettelijk Hof grondig hervormd (en vervangen)
door wet van 5 mei 2014 ‘betreffende de internering’ (NIW).
Wet 2014 werd nog vòòr de inwerkingtreding opnieuw hervormd door wet van 4 mei 2016. In werking
getreden op 1 oktober 2016
Potpourri V’-wet van 6 juli 2017 bracht nog enkele technische wijzigingen aan

Internering is een (niet noodzakelijk) vrijheidsberovende veiligheidsmaatregel van onbepaalde duur met
zorgen gericht op re-integratie via gepersonaliseerd zorgtraject.
Art. 2 NIW: “De internering van personen met een geestesstoornis, bedoeld in artikel 9 van deze wet, is een
veiligheidsmaatregel die er tegelijkertijd toe strekt de maatschappij te beschermen en ervoor te zorgen dat aan
de geïnterneerde persoon de zorg wordt verstrekt die zijn toestand vereist met het oog op zijn re-integratie in
de maatschappij. Rekening houdend met het veiligheidsrisico en de gezondheid van de geïnterneerde persoon
zal hem de nodige zorg aangeboden worden om een menswaardig leven te leiden. Die zorg is gericht op een
maximaal haalbare vorm van maatschappelijke re-integratie en verloopt waar aangewezen en mogelijk via een
zorgtraject waarin aan de geïnterneerde persoon telkens zorg op maat aangeboden wordt.”
Criterium voor internering:
Internering kan enkel:
1.
2.
3.

Indien de persoon een wanbedrijf heeft gepleegd met aantasting van fysieke of psychische integriteit
van deden
Èn hij ‘op het ogenblik van de beoordeling aan een geestesstoornis lijdt die zijn oordeelsvermogen of
de controle over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast’
Èn ‘het gevaar bestaat dat hij tengevolge van zijn geestesstoornis desgevallend in samenhang met
andere risicofactoren opnieuw misdrijven zal plegen’
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Internering kan enkel na expertise. Indien internering overwogen wordt steeds eerst:
-

Psychiatrisch deskundigenonderzoek uitgevoerd
Onder ‘leiding en verantwoordelijkheid’ van (vooraf erkende) arts-deskundige
Mogelijk in college, met bijstand van ‘andere gedragswetenschappers’
o Bvb. psychologen
Met mogelijke ‘opneming ter observatie’ in gevangenis of op te richten ‘beveiligd klinisch
observatiecentrum’

Expertise moet nagaan
1.
2.
3.
4.

Of persoon op ogenblik van feiten èn op ogenblik van onderzoek leed aan geestesstoornis ‘die zijn
oordeelsvermogen of de controle over zijn daden tenietgedaan heeft of ernstig heeft aangetast’
Of er een ‘mogelijk oorzakelijk verband’ bestaat tussen de geestesstoornis en de feiten’
Of er gevaar bestaat dat betrokkene ‘ten gevolge van de geestesstoornis, desgevallend in samenhang
met andere risicofactoren, opnieuw misdrijven pleegt’
‘hoe de persoon kan worden behandeld, begeleid en verzorgd met het oog op zijn reïntegratie in de
maatschappij’

Expertise is niet volledig tegensprekelijk, maar:
-

Onderzochte persoon kan zich door vertrouwenspersoon of advocaat laten bijstaan
Onderzochte persoon kan aan deskundigen nota’s of stukken van door hem gekozen arts of
psycholoog overmaken
Aangestelde deskundigen moeten zich ‘over deze inlichtingen uitspreken’

à Na afloop van expertisewerkzaamheden wordt verslag met voorlopig advies overgemaakt aan parket.
Parket en verdachte kunnen hierop opmerkingen maken.
Interneringsmaatregel
-

Kan in principe enkel na expertise en tegensprekelijk debat
Bij uitzondering kan voorlopige opsluiting (bij gevaar voor vlucht of ‘ernstig en onmiddellijk dreigend
gevaar voor fysieke en psychische integriteit van derden’)

à Voorlopige internering kan in psychiatrische afdeling van gevangenis
Internering kan uitgevoerd worden in:
1.
2.
3.
4.

Psychiatrische afdeling van een gevangenis
Door de federale overheid georganiseerde inrichting tot bescherming van de maatschappij
Door de federale georganiseerd forensisch psychiatrisch centrum
psychiatrische inrichting met bijzondere samenwerkingsovereenkomst

Modaliteiten van internering
-

Plaatsing
Uitgangsvergunning voor maximum zestien uren
Verlof voor maximum zeven dagen per maand
Beperkte detentie met regelmatige toelating om gevangenis of instelling te verlaten voor maximum
14 uur per dag
Elektronisch toezicht
Vrijlating op proef
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Over modaliteiten wordt beslist door ‘Kamer ter bescherming van de maatschappij’ bij de
strafuitvoeringsrechtbanken na adviezen en tegensprekelijk debat met de bedoeling geïndividualiseerd
zorgtraject uit te werken. ‘Kamer ter bescherming van de maatschappij’ bij de strafuitvoeringsrechtbank
omvat een jurist-voorzitter en ook ‘assessoren in strafuitvoeringszaken’ (klinisch psycholoog en ‘assessor
sociale re-integratie’).
à Beperkte modaliteiten
-

Modaliteiten onder controle van ‘Kamer ter bescherming van de maatschappij’
Uitgangsvergunning voor maximum zestien uren
Verlof voor maximum zeven dagen
Voorwaarden
o Steeds algemene
o Mogelijk bijzondere

à Uitgebreide modaliteiten
-

Beperkte detentie – op regelmatige basis inrichting verlaten (tot maximum 14 uren per dag)
Elektronisch toezicht
Invrijheidsstelling op proef (voor verlengbare termijn van twee jaar)
Voorwaarden
o Steeds algemene
o Mogelijk bijzondere, zeker bij invrijheidstelling op proef

Einde van internering
-

Definitieve invrijheidsstelling kan
Na proeftermijn van twee jaar
Na nieuwe expertise

‘op voorwaarde dat de geestesstoornis voldoende gestabiliseerd is, zodat redelijkerwijze niet te vrezen valt dat
de geïnterneerde persoon, al dan niet ten gevolge van zijn geestesstoornis, eventueel in samenhang met
andere risicofactoren, opnieuw misdrijven zal plegen
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AANSPRAKELIJKHEID VOOR PROFESSIONELE FOUTEN EN NALATIGHEDEN
MOGELIJKE FOUTEN EN NALATIGHEDEN
Professionele fouten kunnen opzettelijk of onopzettelijk zijn.
Mogelijke opzettelijke fouten zijn:
-

Schending beroepsgeheim
Onwettige uitoefening van geneeskunde
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag
Schuldig hulpverzuim

Mogelijke onopzettelijke nalatigheden:
-

Diagnosefout
Geen of te late inschatting van suïcidegevaar
Geen of te late doorverwijzing naar arts

DRIE VORMEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
1.
2.
3.

Civielrechtelijke
Strafrechtelijke
Tuchtrechtelijke

à Telkens verschillende normen, verschillende gevolgen (sancties) en verschillende beoordelingsorganen

CIVIELRECHTELIJK
Wordt beoordeeld op basis van Burgerlijk Wetboek (toetsingsnorm). Leidt tot schadevergoeding aan
slachtoffer, beoordeeld door civiele rechter aan rechtbank van eerste aanleg of Hof van Beroep.

STRAFRECHTELIJK
Wordt beoordeeld op basis van Strafwetboek (want er is sprake van een misdrijf), leidt tot strafrechtelijke
sancties (gevangenisstraf, geldboete, werkstraf…). Wordt beoordeeld door strafrechter aan correctionele
rechtbank of Hof van Beroep met mogelijkheid om aan burgerlijke partij schadevergoeding toe te kennen.
Men spreekt hier niet van een eisende partij maar van een burgerlijke partij, dit gebeurt wanneer iemand die
zich in het kader van een strafzaak aanmeldt als slachtoffer en die ook een fincanciele compensatie gaat
vragen. Op het moment dat ze ook een schadevergeoding vragen worden ze dus benoemd als burgelijke partij.

TUCHTRECHTELIJK
Wordt beoordeeld op basis van deontologische code, leidt tot tuchtstraffen (waarschuwing, schorsing,
schrapping). Wordt beoordeeld door tuchtraad en raad van beroep van Psychologencommissie, zonder
mogelijkheid tot vastleggen van schadevergoeding. De patiënt is ook niet betrokken in zaak, en wordt niet
meer gezien als een volwaardige partij.
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Cumulatie (= samenvoegen) is mogelijk. Een tuchtklacht kan gecombineerd worden met een civiel- of
strafrechtelijke klacht, deze laatste kan enkel wanneer er ook effectief een misdrijf is gepleegd. Schending van
beroepsgeheim kan dus leiden tot:
-

Gevangenisstraf (bijna steeds met uitstel van strafuitvoering)
Schadevergoeding (indien slachtoffer vordert)
Tuchtstraf
à Kunnen afzonderlijk of samen voorkomen

STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Dit is steeds individueel, je kan als zorgverlener enkel persoonlijk veroordeeld worden voor een misdrijf.
M.a.w. als je midden in een procedure overlijdt, zijn je nabestaanden niet verantwoordelijk voor je fout. Dit
kan wel bij civiele/burgerlijke aansprakelijkheid.
Deze procedure zou kunnen voorkomen bij:
-

Schending beroepsgeheim
Onwettig gebruik van titel
Schuldig hulpverzuim
Onwettige uitoefening van de geneeskunde

CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Om onder gewoon (‘aquiliaans’) aansprakelijkheidsrecht een vergoeding te krijgen moet de patiënt steeds
bewijs leveren van:
1.
2.
3.

Fout van (individueel aanwijsbare) beroepsbeoefenaar
Schade
Causaal verband tussen schade en fout

Fout aansprakelijkheid is moeilijk toepasbaar omwille van een aantal grote nadelen, namelijk:
-

Zeer zware bewijslast nodig
Gebruik van strafrechtelijke procedures om bewijsproblemen te omzeilen
Langdurige (en dure) procedures
Veel betwisting over aanrekening van fouten in ziekenhuisverband (wie is verantwoordelijk? Wie is
aansprakelijk voor fouten van derden?)
Zeer gering preventief effect

à heel veel kritiek hierop, het is zeer moeilijk om een fout aan te tonen of waar het is misgelopen. Er kwam
dus een hervorming met de wet van 31 maart 2010? Deze voert ‘twee traps-systeem’ in met:
-

Behoud van foutaansprakelijkheid (met recht op integrale vergoeding)
Mogelijkheid om (soepelere) buitengerechtelijke procedure te volgen voor vergoeding bij Fonds voor
medische ongevallen (waarna Fonds soms terugvordert van verzekeraar van aansprakelijke)

Dus het twee-traps-systeem houdt in dat pariënten nog altijd naar de rechtbank kunnen gaan, maar dat ze
sneller en gemakkelijker een schadevergoeding (pre-financiering) kunnen krijgen via het fonds.
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FOUTAANSPRAKELIJKHEID TOEGEPAST IN GEZONDHEIDSZORG
3 BASISVOORWAARDEN
Fout, schade en causaal verband.

HET FOUTBEGRIP
Invulling gebeurt door vergelijking met (1) de professionele standaard en (2) de imaginaire figuur van de
‘normaal zorgvuldige en voorzichtige beroepsbeoefenaar’. Het foutbegrip is abstract en objectief, subjectieve
‘verzachtende omstandigheden’ (stress, vermoeidheid, familiale omstandigheden…) zijn in beginsel irrelevant
en wordt geen rekening mee gehouden.
Het foutcriterium is open, d.w.z. dat invulling gebeurt door rechter op grond van expertise. De rechter gaat
dus oordelen of de hulpverlener gehandeld heeft zoals zou moeten, dit gebeurt vaak a.d.h.v. een
expertiserapport opgesteld door een specialist in het vak.
Het foutcriterium is normatief, zorgvuldig is niet zoals de meeste beroepsbeoefenaars handelen, maar zoals ze
behoren te handelen. Gebruiken zijn belangrijk, maar niet doorslaggevend. Richtlijnen (‘guide-lines’,
‘standaarden’, ‘consensusregels’) zullen een steeds belangrijker rol spelen in aansprakelijkheidsprocedures. à
voorbeeld van toestel dat niet voldoende gecontroleerd werd: ‘de collega’s deden het ook niet’ is geen geldig
excuus wanneer het volgens de richtlijnen wel moest.
Nuancering èn subjectivering van het foutbegrip gebeurt door (1) vergelijking met beroepsbeoefenaar van
dezelfde categorie (dus geen huisarts vergelijken met een dermatoloog) en (2) vergelijking met
beroepsbeoefenaar ‘handelend in dezelfde omstandigheden’ (maar werken in onveilige omstandigheden kan
op zich een fout zijn). Bijvoorbeeld wanneer de fout gebeurde toen je handelde in een spoedsituatie en
hierdoor geen tijd had om het dossier volledig door te nemen, wordt hier wel rekening mee gehouden.
Toepassing van regels inzake aansprakelijkheid voor andermans daad:
-

Art. 1384, al. 3 BW: aansprakelijkheid van aansteller voor fouten van aangestelde
Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet: aansprakelijkheid van werkgever voor werknemer

à In burgerlijke aansprakelijkheid kan je ook verantwoordelijk gesteld worden voor de fouten van anderen. Bij
strafrechtelijke enkel voor je eigen fouten. (voor bvb. uitbetalen van schadevergoeding)

PROCEDURES BIJ FOUT OF ONZORGVULDIGHEID
Patiënt bepaalt de keuze
-

Minnelijk
Bij Fonds voor Medische Ongevallen
Strafrechtelijk
Civielrechtelijk
Tuchtrechtelijk
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MINNELIJK
Rechtstreeks met beroepsbeoefenaar of via interventie van ombudsfunctie in ziekenhuis. Kan via contacten
met verzekeraar leiden tot:
-

-

Minnelijke medische expertise (MME) met één of drie arbiters (= deskundigen) over
o Gevolgen van ongeval
o Oorzaken van ongeval
Kan ook eventueel leiden tot dading met verzekeraar

STRAFRECHTELIJK
Je kan klacht neerleggen bij (1) parket of (2) met Burgerlijke Partij-stelling bij onderzoeksrechter. Het verschil
is dat bij het teweede automatisch een schadevergoeding wordt geëist en dat de onderzoeksrechter verplicht
is om de zaak te onderzoeken (je moet ook borgsom betalen). Bij het parket kan men beslissen om te
seponeren. Gerechtelijk onderzoek gebeurt met inbeslagneming van het dossier, verhoren en soms ook
confrontatie van de partijen en bijna steeds aanstelling van deskundige.
Na afloop onderzoek komt de behandeling voor raadkamer. Deze beslist of bijkomende onderzoeken nodig
zijn (soort van filterfunctie). Men gaat nog niet oordelen over schuld/onschuld, maar kijken of er aanwijzingen
zijn van mogelijke schuld en of het proces moet voorkomen worden voor de correctionele rechtbank.
Verschil: Raadkamer is gesloten zitting (enkel voor betrokken partijen), correctionele rechtbank is openbaar.
Raadkamer beslist over bijkomende onderzoeken, gevolg:
-

Buiten vervolging
Verwijzing naar correctionele rechtbank
Opschorting

Twijfel speelt in strafzaken steeds in voordeel van beklaagde (In dubio pro reo !) à wanneer er twijfel is over
de aansprakelijkheid (schuld) moet er worden vrijgesproken

CIVIELRECHTELIJK
Hier moet de patiënt de zorgverlener rechtstreeks dagvaarden via de deurwaarder om de zaak voor de rechter
te brengen. Het grote verschil is dat ze hier met slechts 2 partijen zijn in horizontale verhouding (evenwaardig
aan elkaar, P vs ZV), bij strafrecht is er een driehoeksverhouding (zorgverlener vs patiënt vs OM).
Nog een groot verschil is dat de procedure bijna steeds met aanstelling van deskundige (eventueel in kort
geding) start en de expertise verloopt tegensprekelijk. D.w.z. dat er volledige transparantie moet zijn en
iedereen steeds van alles op de hoogte moet zijn en mogen niet onderling eenzijdig overleggen (bvb. P met
deskundige zonder ZV). Bij strafrecht verloopt het deskundigeonderzoek ‘niet-tegensprekelijk’, d.w.z.
deskundige wordt aangesteld door onderzoeksrechter en mag op zichzelf onderzoek voeren, zonder de
partijen te betrekken.
Na afloop volgt een gewone civiele procedure. De regeling tijdens procedure steeds mogelijk (mits
toestemming verzekeraar), ze kunnen dus onderling toch nog overeenkomen op een minnelijke schikking.
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TUCHTRECHTELIJK
Klacht bij Tuchtraad verloopt bij de psychologencommissie (enkel bij arts, dierenarts, apotheker en
psychologen). Dit kan enkel leiden tot tuchtstraffen, er is geen mogelijkheid tot toekenning van
schadevergoeding, enkel schorsing, schrapping of waarschuwing.

VERZEKERING
Dit is een deontologische verplichting (zeker bij zelfstandigen).
-

Art. 27 Code: “De psycholoog is gedekt door een verzekering die geschikt is voor de vergoeding van
alle schade die hij, rekening houdend met de sector waarin hij actief is, kan veroorzaken.“

Onderscheid tussen:
1.

2.

Aansprakelijkheidsverzekering
§ Wanneer je veroordeeld wordt tot het betalen van een schadevergoeding, komt deze verzekering
tussen.
§ Afhankelijk van statuut/activiteit of je dit nodig hebt
i) Werknemer: doorgaans verzekerd door werkgever (let op: bij zware fouten kunnen
ze je persoonlijk aansprakelijk stellen)
ii) Ambtenaar: doorgaans verzekerd door aanstellende overheid
iii) Zelfstandige: eigen verzekering sterk aangewezen (ev via associatie)
Rechtsbijstandsverzekering
§ Biedt juridische bijstand bij straf- of tucht procedures waarbij je beroep kan doen op een advocaat of
raadgever voor advies of begeleiding.
§ Zinvol voor iedereen.

Charlotte Botha

91

HONORARIA EN VERGOEDING VAN KLINISCH PSYCHOLOOG
HONORARIA VAN KLINISCH PSYCHOLOGEN
Vergoeding van klinisch psychoog is sterk bepaald door context waarin behandeling of begeleiding plaats
vinden:
-

georganiseerd intra-muraal (PZ, PAAZ, PVT): doorgaans als werknemer
Georganiseerd extra-muraal (CGG, IBW, PZT, mobiele teams): doorgaans als werknemer
Consultatie in eerste lijn: met honoraria (als zelfstandige)

Uitgangspunt:
-

De zorgbeoefenaar heeft tegenover de patiënt recht op honorarium
In beginsel per prestatie
Te betalen door patiënt
Bepaald door zorgbeoefenaar

Art. 35 WUG: Recht op honoraria of forfaitaire bezoldiging ‘mits eerbiediging van de plichtenleer’
Voorwaarden
-

Geleverde prestatie (voor het niet respecteren van afspraak: mogelijk schadevergoeding ‘no show
fee’, maar geen honorarium)
Geoorloofde prestatie
Niet voor experimenten

In beginsel wordt het bedrag van het honorarium vrij bepaald door de zorgbeoefenaar (art. 35, al. 2 WUG)
Talrijke uitzonderingen op vrije bepaling:
-

Plichtenleer
Tariefregulering (expertises, arbeidsongevallen enz.)
Contractuele beperkingen (bvb. door overeenkomst met zorginstelling)
In de toekomst: mogelijk conventies in de ziekteverzekering

Art. 37 Code Psychologen: “De psycholoog is verplicht eerlijk en correct te zijn wat de financiële gevolgen van
zijn beroepsactiviteiten betreft. Die gevolgen maken het voorwerp uit van een overeenkomst die wordt
afgesloten voor de aanvang van de tussenkomst” à op voorhand tarief afspreken!

TERUGBETALING
Voor zelfstandige psychologen is er geen terugbetaling door verplichte ziekteverzekering. Sommige
ziekenfondsen voorzien beperkte terugbetaling uit aanvullende verzekering (zie overzicht van Vlaams
Patiëntenplatform (februari 2021).
Recente initiatieven tot partiële terugbetaling van ambulante consultaties:
-

Voor volwassenen tussen 18 en 64
Na doorverwijzing door huisarts of psychiater
Voor beperkt aantal sessies (4 + 4)
Bedrag vergoeding: 45 of 60 EUR/uur
Betaling via netwerken GGZ

Charlotte Botha

92

Tijdens COVID-crisis uitgebreid:
§
§
§

Ook voor consultatie via beeldbellen
Leeftijdsgrenzen opgeheven
Verwijzing soepeler

Minister Vandenbroucke kondigde ruime bijkomende investeringen in GGZ aan, modaliteiten zijn nog in
onderhandeling.

VERZUIMVERGOEDING
Verzuimvergoeding of ‘no show fee’, wanneer patiënten niet komen opdagen zonder te laten weten of zonder
geldige reden. De toelaatbaarheid hiervan is betwist. Je mag geen honorarium vragen, maar wel een
vergoeding voor geleden schade. Bedrag en modaliteiten dienen vooraf over overeen te komen.
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DE PSYCHOLOOG IN DE ARBEIDSRELATIE
CONTEXT
Psychologen komen in het bedrijfsleven tussen in diverse rollen:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Adviseur bij rekrutering en selectie
Veranderingsmanagement & teambuilding
Evaluatie & feedback
Functieanalyses
Testontwikkeling en onderzoek
Welzijn (ergonomie, tevredenheid, stress, veiligheid, geweld, work-life balans…)
Contraproductief gedrag (pesten op het werk, absenteïsme & ziekteverzuim, gebrek aan discipline …)
Soms ook wettelijke geregelde rollen als
o Vertrouwenspersoon
o Preventieadviseur psychosociale aspecten
In sommige rollen: verregaande inmenging in privacy in omstandigheden waarin vrijheid tot
toestemming van (kandidaat-) werknemer beperkt is !! à intrusie is doorgaans niet zo diepgaand,
maar er is soms wel een grote druk om in te stemmen met deze intrusie
Bedrijfspsycholoog is doorgaans niet gebonden door het beroepsgeheim omdat er niet gehandeld
wordt binnen (therapeutische) vertrouwensrelatie
o Soms wel discretie noodzakelijk
o Sommige specifieke rollen hebben wel afzonderlijk geregeld beroepsgeheim
§ Vertrouwenspersoon à in welzijnswet
§ Preventie-adviseur
Bij rekrutering en selectie is er een onvermijdelijke spanning tussen:
o Optimale voorlichting van werkgever-opdrachtgever
§ Is iemand stressbestendig, collegiaal…
o Bescherming van rechten van kandidaat-werknemers
§ Niet dieper indringen in hun privé-leven dan gepast is
§ Mag niet leiden tot discriminatie

PSYCHOLOOG BIJ WERVING EN SELECTIE
ALGEMEEN ARBEIDSRECHTELIJK KADER
•

Omtrent werving en selectie bestaat (verspreid) algemeen arbeidsrechtelijk kader (om o.a.
discriminatie tegen te gaan):
1. CAO nr. 38 (CAO’s zijn gradueel tot stand gekomen) betreffende werving en selectie (1983 en
nadien meermaals gewijzigd) met minimale rechten voor sollicitanten:
a. Juiste informatie over vacature (aard functie, eisen, plaats, wijze van selectie)
b. Geen aanrekening van kosten
c. Meegedeelde stukken (diploma’s, foto’s) indien gevraagd teruggeven
d. Geen gezegelde afschriften vragen
e. Attest over sollicitatie bezorgen
f. Eerbiediging van het privé-leven (met beperking van vragen tot informatie die relevant
zijn voor functie (dus o.m. niet over relatie- en gezinsleven, seksuele voorkeur, politieke
of levensbeschouwelijke oriëntatie)
2. Regeling arbeidsgeneeskunde voor verplicht ‘onderworpen’ werknemers (met veiligheidsfunctie
of bijzonder gezondheidsrisico) à voorziet medisch onderzoek na afloop van selectieprocedure
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3.

4.

5.

Wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken binnen arbeidsverhoudingen.
Deze wet beperkt toegelaten onderzoeken tot :
a. Huidige (en dus niet toekomstige) gezondheidstoestand
b. Specifieke kenmerken van openstaande betrekkingen (= beschikbare jobs)
c. Met uitsluiting van voorspellend genetisch onderzoek en aidstesten
Drie antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007 à aantal keer gewijzigd ondertussen
a. Algemene antidiscriminatiewet
b. Genderwet
c. Anti-racismewet (1981, herschreven in 2007)
Decreet evenredige participatie op de arbeidsmarkt (8 mei 2002)
a. Richt zich tot intermediaire organisaties à bemiddelingsorganisaties
b. Verbiedt elke vorm van directe en indirecte discriminatie
c. Introduceerde het begrip ‘redelijke aanpassing’
i. In voordeel van personen met een handicap

SPECIFIEK KADER VOOR ARBEIDSBEMIDDELING
Historisch grondige evolutie:
•

•
•

•

IAO-verdrag nr. 96 (1949): private arbeidsbemiddeling met winstoogmerk moet afgeschaft worden en
vervangen door openbare dienst voor werkgelegenheid à commerciële arbeidsbemiddeling zou
verboden moeten worden en enkel voor de overheid zijn
IAO-verdrag nr. 181 (1997) herziet vorig verdrag grondig en laat private arbeidsbemiddeling onder
voorwaarden toe
Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding zijn bevoegdheid van gewesten (terwijl
werkloosheidsverzekering onderdeel is van federale sociale zekerheid)
o Beslissingen door RVA (= rijksdienst voor arbeidsvoorzieningen)
§ Beslist over werkloosheidsuitkeringen
o Uitbetaling en dienstverlening via uitbetalingsinstellingen van vakbonden of HVW (= hulpkas
voor werkloosheidsuitkeringen)
Arbeidsbemiddeling is in Vlaanderen geregeld door 2 decreten:
o Decreet publieke arbeidsbemiddeling (1984) - uitgevoerd door VDAB (= Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)
o Decreet private arbeidsbemiddeling (2010)

PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING
•

•

Decreet van 10 december 2010, uitgevoerd door:
o Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 (BVR = Besluit van Vlaamse
Regering)
o 5 bijlagen bij BVR !!!
§ Omschrijving en definitie van persoonlijkheidsonderzoek (bijlage 1)
§ Gedragscode voor private arbeidsbemiddeling (bijlage 2)
§ Gedragscode voor outplacementactiviteiten (bijlage 3)
§ Gedragscode voor uitzendactiviteiten (bijlage 4)
§ Tekst met rechten en verplichtingen van de werknemer en het bureau (bijlage 5)
Decreet 2010
o Hervormt (vooral voor de uitzendsector) vrij grondig decreet 1999
o Vormt uitvoering van
§ IAO-verdrag 181 (1997)
§ EU-dienstenrichtlijn (vooral m.b.t. uitzendarbeid)
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•

Decreet Private Arbeidsbemiddeling heeft zeer ruim toepassingsgebied (werving, selectie,
outplacement, executive search, advertenties met vacatures, uitzendarbeid) legt een reeks algemene
voorwaarden op en voert sancties in:
§ Geldboeten (23)
§ Gevangenisstraffen (24)
§ Met burgerrechtelijke aansprakelijkheid van bureau voor geldboeten opgelegd aan
aangestelden (26)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPGELEGD AAN BUREAUS VOOR PRIVATE
ARBEIDSBEMIDDELING
1.
2.

Objectieve, respectvolle en niet-discriminerende behandeling van werknemers (5, 7°)
! Geen enkele vergoeding vragen aan kandidaat (5, 9° ) à algemeen principe
o Proeven/selecties mogen niet aangerekend worden
3. Bureau treedt niet in de plaats bij aanwervings- of ontslagbeslissing (5, 10°)
o Uiteindelijke beslissing gebeurt door werkgever
4. Opdrachtgever en (kandidaat-) werknemer hebben recht op inzage in de over hen opgeslagen
gegevens èn krijgen (op verzoek) een afschrift van hun dossier na beëindiging van de opdracht (5, 12°)
à kan niet tijdens!
5. Geen bemiddelingsdiensten voor fictieve vacatures (5, 14°)
o Fictieve vacatures worden gemaakt:
i) Bij reputatiecampagne/vacaturecampagne
ii) Wanneer een vacature al ingevuld is, maar om de indruk te geven dat er een ruime
zoektocht is naar andere kandidaten toch een andere vacature publiceren
à aan zulke praktijken mag je niet meewerken
6. Bureau wint slechts medische gegevens van de werknemer in als dit noodzakelijk is om na te gaan of
de werknemer voldoet aan de functievereisten (5, 18°)
7. Bureau verricht geen genetische testen en laat ze niet verrichten (5, 19°) – Is ook verboden door wet
2003 (Medische onderzoeken binnen arbeidsverhoudingen)
8. Praktische proeven mogen niet langer duren dan nodig om de bekwaamheid van de werknemer te
onderzoeken (5, 23°)
o Je mag dit bvb. niet gebruiken om mensen eens gratis te laten werken
9. Kandidaten hebben recht op attest met bewijs van dag en uur van sollicitatie (5, 22°)
10. Bureau voldoet aan eisen van kwaliteit en deskundigheid bepaald bij BVR (5, 17°)
o Persoon met professionele verantwoordelijkheid over bureau heeft minstens vijf jaar
ervaring of masterdiploma en drie jaar ervaring (BVR, 4 § 1)
o Persoon die selectieactiviteiten uitoefent heeft drie jaar ervaring of bachelordiploma
(BVR 4 § 2)
o Persoonlijkheidsonderzoeken moeten uitgevoerd worden door of onder
verantwoordelijkheid van psycholoog (BVR, 4 § 4)
11. Bureau onderschrijft door VR goedgekeurde gedragscodes en leeft die na (5, 15°)
12. Tekst met rechten en plichten moet aan kandidaten bezorgd worden of aangeplakt op zichtbare
plaats (5, 24°)
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BIJZONDERE GEDRAGSCODE OVER PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK
Bijlage 1 bij besluit van 10 december 2010. Het vertrekt van uitgebreide definitie van
persoonlijkheidsonderzoek en legt een ‘operationele definitie’ vast:
§
§
§

Wie ?
Met welke opleiding en training ?
Mag welke onderzoeken verrichten en methoden hanteren ?

Maakt onderscheid tussen vier categorieën van onderzoeken:
1.

2.

3.

4.

Persoonlijkheidsonderzoeken m.b.v. projectieve testen en vragenlijsten met klinische grondslag
§ Moeten afgenomen worden door psycholoog à naam vermelden
§ Uit rapport moet blijken wie test uitgevoerd heeft
§ In opdrachtbevesting te vermelden welke methode zal gebruikt worden
Onderzoeken m.b.v. vragenlijsten met beroepsmatige inslag
§ Afgenomen door psycholoog ‘of persoon opgeleid door een psycholoog’ (nuance!)
§ Interpretatiebekwaamheid van consulent moet regelmatig getoetst worden door psycholoog
§ Uit rapportering moet blijken wie validatie doet à naam vermelden
§ Opdrachtgever moet vooraf weten welke methode zal gevolgd worden en wat de rol van de
psycholoog is
Persoonlijkheidsonderzoeken m.b.v. gestandaardiseerde onderzoeken en gecomputeriseerde
interpretatie en rapportering
§ In opdrachtbevestiging moet gebruik van methode bevestigd worden
§ In rapportering moeten test en expertsysteem vermeld zijn, samen met naam van consulent
Rapportering van persoonlijkheidsindrukken m.b.v. interviews of observatie
§ Bijzondere waarschuwingclausule in rapport (met bevestiging dat géén psychodiagnostische
methoden gebruikt werden)
i) Validiteit/voorspellingsvermogen van die testen
§ Vermelding van naam van consulent

GEDRAGSCODE PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING (BIJLAGE 2 BIJ BVR 2010)
§

§
§
§

Gedragscode vormt :
o Gedeeltelijk loutere herhaling van de verplichting in decreet of BVR
o Maar ook verfijning of aanvulling van verplichtingen in decreet of BVR
Bureau aanvaardt slechts opdrachten voor vacatures die bestaan of binnenkort zullen ontstaan (3)
Geen onderscheid op grond van gezondheidstoestand, handicap of seksuele geaardheid, ‘behalve als
dat wettelijk is vereist of toegelaten’ (4)
Geen maximumleeftijdsgrens (5)

Verplichting tot naleving van wetgeving betreffende
§
§
§
§

Gelijke behandeling (6)
Bestraffing van racisme en xenofobie (7)
Vrijheid van vereniging (8)
Verbod van kinderarbeid (9)

Medewerking van kandidaten
§

‘Moet berusten op overleg en vrijwilligheid’
o Executive search: actief zoeken naar deelnemers, headhunten, bericht benaderen van
kandidaten à mag wel

Charlotte Botha

97

§

‘bijzondere discretie en omzichtigheid’ te volgen bij benadering van kandidaten tijdens hun
professionele activiteiten (12)

Kandidaten krijgen objectief beeld over werkmethode van bureau. Ook over arbeidsplaats voldoende
informatie (13):
§
§
§
§
§
§

Functievereisten
Opdrachtgever
Arbeidsplaats
Arbeidsvoorwaarden
Duur en verloop van bemiddelingsprocedure
De eventuele medische en psychologische onderzoeken

Waarborgen inzake privacy (15)
§
§
§
§
§

Alle verstrekte inlichtingen worden op vertrouwelijke wijze behandeld
Informatie over een kandidaat kan slechts aan derden worden meegegeven na toestemming
Werknemer kan toestemming tot gebruik van persoonlijke gegevens intrekken
Gegevens worden slechts bijgehouden zolang dat nodig is voor de opdracht
(onjuiste) Gegevens moeten gecorrigeerd worden indien werknemer of opdrachtgever daarom
verzoekt

Wijze van inwinnen van informatie:
§
§

§
§

§

Persoonlijke gegevens worden in beginsel ingewonnen bij werknemer zelf
Indien gegevens worden ingewonnen bij derden (uitzondering)
o Werknemer vooraf op de hoogte brengen en toestemming vragen
o Toestemming via verklaring met duidelijke limieten (bij wie kan wat gedurende welke tijd
worden opgevraagd)
§ Je mag bvb. vorige werknemers enkel contacteren met toestemming
Vermelding van referentiepersoon in CV geldt als impliciete toestemming !!
Wijze van bewaring van gegevens
o Bewaard en ‘gecodeerd op wijze die werknemer kan begrijpen’
o ‘die geen enkel kenmerk toedicht met een mogelijk discriminerend effect tot gevolg’
o Gevolg van schandaal: blanke kandidaten werden bij interimbureau gecodeerd als BBB (blue
blanc belge)
Informatie omtrent beslissing (18)
o Bureau brengt alle kandidaten schriftelijk op de hoogte ‘binnen redelijke termijn’
o Bij afwijzing ‘vermeldt het bureau uitdrukkelijk de redenen’
o Kandidaat heeft (op aanvraag) recht op ‘informatie over de resultaten van interviews, tests
en praktische proeven’
§ (Cave: in decreet (art. 5, 12°) is inzagerecht beperkt tot de ‘over hen opgeslagen
gegevens’ en tot afschrift (na beëindiging van de opdracht) van hun dossier)

PSYCHOLOOG ALS VERTROUWENSPERSOON OF PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALEASPECTEN
Sinds 2014 moet werkgever actief beleid voeren rond psychosociaal welzijn en preventie van psychosociale
risico’s. Psychosociale risico’s omvatten verschillende vormen van stress en kunnen ook bestaan uit
grensoverschrijdend gedrag, namelijk geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.
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Elke werkgever:
o

o

Moet preventieadviseur psychosociale aspecten aanduiden
o Ofwel verbonden aan externe dienst voor preventie en bescherming (meeste
ondernemingen)
o Ofwel verbonden aan interne dienst (grote bedrijven)
Kan vertrouwenspersoon(en) aanduiden

Belangrijkste taken van preventieadviseur psychosociale aspecten:
o
o
o
o
o

advies geven over preventiemaatregelen
risicoanalyse
behandeling van de verzoeken tot informele psychosociale interventie (gesprekken, interventies bij
collega’s en verzoening)
Behandeling van verzoeken tot formele psychosociale interventie
Bij geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk soms doorverwijzen naar inspectie
van het Toezicht op het Welzijn op het werk

Volgens Codex Welzijn op het Werk moet elke onderneming een procedure voorzien met mogelijkheid voor
werknemer om:
o
o
o

o

o

Informele psychosociale interventie te vragen (bij vertrouwenspersoon of preventieadviseur)
o Bij conflicten, beledigingen, seksueel overschrijdend gedrag…
Formele psychosociale interventie te vragen (enkel bij preventieadviseur)
informele psychosociale interventie bestaat in het op een informele wijze zoeken naar een oplossing
door de verzoeker en de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur door :
o gesprekken die het onthaal, het actief luisteren of een advies omvatten;
§ in de eerste plaats naar degene die vraagt om de interventie, maar kan ook met
andere personen die aangeduid zijn door de betrokkene
o een interventie bij een andere persoon van de onderneming, inzonderheid bij een lid van de
hiërarchische lijn;
o een verzoening tussen de betrokken personen voor zover zij hiermee akkoord gaan
à deze informele interventie is geen verplicht onderdeel voor een werkgever
Het verzoek tot formele psychosociale interventie bestaat erin dat aan de werkgever wordt gevraagd
de gepaste collectieve en individuele maatregelen te nemen. De maatregelen worden genomen op
basis van een analyse van de specifieke arbeidssituatie van de verzoeker en op basis van voorstellen
van maatregelen die de preventieadviseur psychosociale aspecten heeft gedaan en die in zijn advies
zijn opgenomen.
o Collectief: algemeen probleem van stress, gezagsstijl, ongewenst seksueel gedrag dat zich
uitstrekt over meerdere personen…
o Individueel: beledigingen, discriminatie…
Preventieadviseur psychosociale-aspecten (PAPSY) is gebonden aan het beroepsgeheim met
meerdere uitzonderingen (om taak mogelijk te maken in belang van werknemer die interventie vroeg)

UITZONDERINGEN OP BEROEPSGEHEIM PAPSY (1)
1.

2.

In het kader van de informele psychosociale interventie deelt de PAPSY aan de personen die
deelnemen de informatie mee die naar zijn mening pertinent is voor het goede verloop van deze
interventie; à wanneer iemand komt klagen over een collega, moet je spreken met die collega
In het kader van de formele psychosociale interventie voorziet de wetgeving meerdere
uitzonderingen op het beroepsgeheim die moeten toelaten dat de PAPSY zijn opdrachten kan
uitvoeren (advies aan de werkgever, voorstellen voor preventiemaatregelen aan de partijen, …);
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UITZONDERINGEN OP BEROEPSGEHEIM PAPSY (2)
1.

2.

de preventieadviseur psychosociale aspecten mag informatie uitwisselen met de vertrouwenspersoon
wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn opdrachten (zelfs zonder het akkoord van
de werknemer);
de preventieadviseur psychosociale aspecten mag de informatie die hij noodzakelijk acht uitwisselen
met de preventieadviseur-arbeidsarts opdat ten aanzien van de werknemer passende maatregelen
zouden kunnen getroffen worden. De werknemer moet schriftelijk akkoord gaan met deze
uitwisseling;

UITZONDERINGEN OP BEROEPSGEHEIM PAPSY (3)
1.
2.

De PAPSY die wordt opgeroepen om te getuigen in rechte heeft de keuze om al dan niet de informatie
die hij in het kader van zijn functie verworven heeft mee te delen aan de (onderzoeks-)rechter;
de PAPSY houdt de documenten, met inbegrip van de getuigenverklaringen, van het individueel
dossier van een formeel verzoek, ter beschikking van de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op
het Werk;

UITZONDERINGEN OP BEROEPSGEHEIM PAPSY (4)
1.

De PAPSY houdt de documenten, met inbegrip van de getuigenverklaringen, van het individueel
dossier van een formeel verzoek ter beschikking van het openbaar ministerie (waaronder het
arbeidsauditoraat) op voorwaarde dat de getuigen hiermee in hun verklaringen hebben ingestemd.
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