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Inleidende beschouwing 
De ethische werkgroep reflecteert over de algemene, zorgethische vraag, als volgt 
geformuleerd door een lid: 

Wat kunnen/mogen we als organisatie doen wanneer we zien dat een familielid van een 
bewoner hulp nodig heeft, maar dit zelf niet inziet? 

Voorbeelden:  

• Is het juist om dit familielid alleen naar huis te laten gaan als je ziet dat die 
persoon helemaal verward is?  

• Is het juist om een huisarts te raadplegen zonder akkoord van de persoon 
in kwestie? 

Deze vraagstelling werd besproken als een vergaderthema. Onderhavig advies is het 
resultaat van deze bespreking. We starten met de probleemstelling, waarin we de 
algemene morele vraag scherpstellen. Vervolgens duiden we de vraag achtereenvolgens 
juridisch, gaan we opzoek naar de waardenconflicten, beschrijven we de relevante 
waardenafwegingen en reiken we handvaten aan voor de praktijk. 

Probleemstelling 
In dit advies beschouwen we naasten (niet uitsluitend familie/bloedverwanten) die 
waarneembaar als problematisch ervaren gedrag of risicogedrag vertonen ten aanzien 
van de cliënt, zichzelf of derden, ten gevolge van  

o Psychische problemen; 
o Lichamelijke problemen (ziekte, problemen met ADL, 

verwaarlozing…); 
o Middelengebruik 

In het geval deze persoon zich niet bewust is van het problematisch ervaren van zijn of 
haar gedrag, of zich niet bewust is van de risico’s, zal dit advies handvaten bieden aan 
medewerkers om hiermee om te gaan.  

Juridisch kader 
Op deze situatie is de algemene zorgplicht van toepassing. Elke burger heeft een 
algemene zorgplicht t.a.v. medeburgers. Bij het verzaken aan deze plicht valt dit onder 
schuldig verzuim. Als beroepsbeoefenaars hebben wij een zorgplicht die in verhouding 
staat tot de kwalificatie waarover we als beroepsbeoefenaars beschikken. Een arts heeft 
bijgevolg een andere zorgplicht dan een verpleegkundige, een zorgkundige, enz.  

Informatie die we als beroepsbeoefenaars vergaren over derden tijdens het uitvoeren 
van ons beroep valt eveneens onder het beroepsgeheim. Dus ook om deze informatie te 
delen met derden is toestemming nodig van de persoon in kwestie. Bij gebrek aan 
toestemming, is het aan de beroepsbeoefenaar om een afweging te maken welke waarde 
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of welk principe de voorrang verdient. Men spreekt dan over een noodtoestand 
waarbinnen een situatie dermate ernstige risico’s bevat, dat de beroepsbeoefenaar het 
oordeel maakt een belangrijkere waarden dan de privacy te beschermen door het 
beroepsgeheim zo minimaal mogelijk te schenden.  

Waardenconflict 
De werkgroep concludeert dat het waardenconflict in deze casuïstiek zich veelal situeert 
tussen de waarden: 

o Beschermwaardigheid 
o Autonomie 
o Privacy 

Waardenafweging 
De werkgroep duidt op het belang dat de waardenafweging zoveel mogelijk gebeurt 
volgens de volgende principes: 

 

o Proportionaliteit 

Staat de impact en ernst van een waardenschending (zoals privacy, autonomie) in 
verhouding tot het belang dat we daarmee nastreven?  

 Voorbeeld vanuit de werkgroep: Een op bezoek komende dame de toegang tot de 
cafetaria ontzeggen omdat ze “tegen zichzelf” aan het praten is, acht de 
werkgroep niet proportioneel. Het vreemde gedrag heeft geen impact op derden 
die rechtvaardigt dat we de autonomie van deze dame zo drastisch beknotten. 
Moest ze ipv tegen een ingebeeld persoon tegen anderen beginnen schelden zou 
deze afweging anders kunnen zijn.  

 

o Subsidiariteit 

Is de manier waarop we het belang dienen (en dus een andere waarde schenden) de 
minst impactvolle oplossing?  

 Voorbeeld vanuit de werkgroep: Als een op bezoek komende echtgenoot 
symptomen vertoont van verwardheid, de uitgang niet meer vindt,… moet 
zorgvuldig afgewogen worden hoe we de schending van de privacy voor deze 
persoon minimaliseren. Zo kan het informeren van een betrokken kind minder 
impactvol zijn dan het inlichten van de huisarts of de CRA.  
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o Doeltreffendheid 

Als we een waarde schaden om een andere, belangrijker geachte waarde te beschermen, 
besluiten dat dit proportioneel en subsidiair is, moet het tenslotte ook doeltreffend zijn. 
Het handelen dat een waarde schendt om een andere waarde te beschermen, moet dan 
ook effectief (naar best mogelijke inschatting) die waarde beschermen.  

 Voorbeeld vanuit de werkgroep: Het heeft geen zin om een dronken bezoeker van 
hoge leeftijd te voet naar huis te sturen als hij bijzonder ver weg woont. Dan is zijn 
veiligheid nog steeds niet gegarandeerd.  
 

o Verbondenheid 

We maximaliseren steeds, binnen de mogelijkheden van de dringendheid, het overleg dat 
we plegen en de relevante betrokkenen die we raadplegen om een gedragen (met zo 
groot mogelijk respect voor autonomie, beschermwaardigheid en privacy) morele 
beslissing te maken.  

o Zorgzaamheid 

Vanuit GZA Zorg en Wonen staan we voor een warme zorg voor onze cliënten. Het 
netwerk van naasten staat in bijzondere relatie tot onze cliënt, zijn of haar noden, wensen 
en verlangens. De levenskwaliteit en zinvolheid van het leven van onze cliënt wordt mee 
vorm gegeven door deze mensen. Zorg dragen voor onze cliënt is dus ook zorgzaam 
omgaan met de naasten van onze cliënt.  

Advies 
In het geval dat een medewerker geconfronteerd wordt met (één of meerdere) naasten 
(van een cliënt) die als problematisch ervaren gedrag of risicogedrag vertoont ten 
opzichte van zichzelf, de cliënt of derden, adviseren we de medewerker: 

 Bij acute situaties:  

Betrek relevante (indien mogelijk multidisciplinair) aanwezige medewerkers en overleg 
kort wat er aan de hand is, welke waarden er in het spel zijn en hoe het waardenconflict 
zo doeltreffend, proportioneel en subsidiair mogelijk kan opgelost worden op korte 
termijn. Betrek indien nodig interne (niet aanwezige) disciplines zoals interne 
wachtafspraken, verantwoordelijken, teambegeleiders of de 
campusverantwoordelijke/directie. Het strekt tot de aanbeveling om medewerkers 
vanuit het beleid handvaten te geven voor dergelijke hulplijnen en de toepassing daarvan 
met medewerkers te evalueren.  

Betrek pas externe hulpverleners of derden als je hiervoor toestemming hebt van de 
cliënt, de naaste zelf of wanneer je volgens hoger overleg samen besluit dat het niet 
anders kan.  
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Na acute situaties of bij niet-acute situaties:  

Plan multidisciplinair overleg van betrokken beroepsbeoefenaars om de situatie te 
bespreken (of te evalueren indien nabespreking van acute situatie). Ga vanuit de 
autonomie-in-verbondenheid zoveel mogelijk in dialoog met de persoon waarover het 
waardenconflict gaat en met de cliënt waarmee deze persoon sociaal verbonden is indien 
mogelijk en wenselijk.  

 

In alle gevallen:  

Bespreek in overleg de relevante waardenafwegingen. De interne referentiepersoon 
ethiek kan hierin ondersteunen of een beroep doen op de ethische werkgroep of de 
urgentieprocedure moreel beraad. Maak op basis van de waardenafweging een duidelijke 
beslissing met helder toegewezen taken en verantwoordelijkheden. Zorg daarbij dat de 
waardenafweging duidelijk is voor betrokken en uitvoerende medewerkers.  

Bespreek de waardenafweging en motivatie zoveel mogelijk vanuit praktisch, moreel en 
juridisch oogpunt. Het is belangrijk dat medewerkers weten waarom we een bepaalde 
waarde schaden, of waarom we dit net niet doen. Hierbij kan het helpen om te verwijzen 
naar het gedeelde waardenkader van GZA en hoe wij daarbinnen zorg verlenen.  
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